Santa Oliva, a trenta u 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.

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 23/05/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1 EXP. NÚM.:
05/16 SOL·LICITUDS DELS TREBALLADORS DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA.
2.2 EXP. NÚM.: 175/16 NOMENAMENT JUTGE/SSA DE PAU
SUBSTITUT/A.
2.3 EXP. NÚM.: 219/16 CONTRACTE MENOR COMPRA LECTORS DE
CERTIFICATS DIGITALS (TARGETA T-CAT).
2.4 EXP. NÚM.: 104/16 LLIC. OBRES MENORS ENDESA C/ SANT
JAUME REF. Sol. 440080-BT.
2.5 EXP. NÚM.: 107/16 SOL·LICITUD PER ANIVELLAR LA PARCEL·LA,
ARENDO INMO ARNEDO SLU.
2.6 EXP. NÚM.: 152/16 INFORME REGULARITZACIÓ SUPERFÍCIES C/
MONTMELL, 4.
2.7 EXP. NÚM.: 153/16 INFORME TÈCNIC POL 2 PARC. 11.
2.8 EXP. NÚM.: 211/16 ACTIVITATS NÚM. 378 BAR RESTAURANT AL C/
TORRAS I BAGES, 4.
2.9 EXP. NÚM.: 32/16 RETORN AVAL PROVISIONAL PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
BAR UBICAT A LA PLAÇA EUROPA – XIRI.
2.10 EXP. NÚM.: 32/16 RETORN AVAL PROVISIONAL PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA BAR
UBICAT A LA PLAÇA EUROPA -XIRI.
2.11 EXP. NÚM.: 172/16 CONTRACTE MENOR REPARACIÓ ASCENSOR.
2.12 EXP. NÚM.: 185/16 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL SR. ATJ.
2.13 EXP. NÚM.: 186/16 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL SRA. SRG.
2.14 EXP. NÚM.: 170/16 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA CAL
CAMALLARG.
2.15 EXP. NÚM.: 126/16 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER SANT FERRAN 6.
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SECRETARI INTERVENTOR
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

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
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José Félix Velasco Martínez (2 de 2)
SECRETARI-INTERVENTOR
Data Signatura: 18/08/2016
HASH: cdf298997a80d38c22611a4e9e9f22a3

Cristina Carreras Haro (1 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 18/08/2016
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88
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3. ASSUMPTES GENERALS
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2.16 EXP. NÚM.: 167/16 RETIRADA VEHICLE DE LA VIA PÚBLICA
8222BMD.
2.17 EXP. NÚM.: 169/16 RETIRADA VEHICLE DE LA VIA PÚBLICA
B6374MX.
2.18 EXP. NÚM.: 68/16 LIQUIDACIONS PLUSVALUES ANY 2016.
2.19 EXP. NÚM.: 157/16 BAIXA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA S. ALFONS,
14B.
2.20 EXPP. NÚM.: 103/16 DERIVACIÓ REBUT D’ESCOMBRARIES C/
SANT MIQUEL, 15.
2.21 EXP. NÚM.: 162/16 DERIVACIÓ REBUTS D’ESCOMBRARIES C/
MOSSÉN JOSEP M. JANÉ 2, 1ER B.
2.22 EXP. NÚM.: 188/16 DERIVACIÓ REBUTS D’ESCOMBRARIES C/
MONTSERRAT ROIG, 10.
2.23 EXP. NÚM.: 191/16 DERIVACIÓ REBUTS D’ESCOMBRARIES C/
CTRA. DE VALL BL. 3 ER 1ª.
2.24 EXP. NÚM.: 180/16 DEVOLUCIÓ PART PROPORCINAL IMPOST DE
CIRCULACIÓ VEHICLE 4471/BKR.
2.25 EXP. NÚM.: 181/16 DEVOLUCIÓ PART PROPORCIONAL IMPOST DE
CIRCULACIÓ VEHICLE B-1632-VP.
2.26 EXP. NÚM.: 210/16 DEVOLUCIÓ PART PROPORCINAL IMPOST DE
CIRCULACIÓ VEHICLE 8766-BKL.
2.27 EXP. NÚM.: 184/16 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 107.
2.28 EXP. NÚM.: 135/16 DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS IBI FINCA
7152201F7675S0001P1.
2.29 EXP. NÚM.: 176/16DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS IBI FINCA
MÒSSEN ANTON PARADIS 41.
2.30 EXP. NÚM.: 115/16 LLOGUER LOCAL CULTURAL EL DIA 2/07/2016.
2.31 EXP. NÚM.: 116/16 AUTORITZAR UTILITZAR PART EXTERIOR
CENTRE CÍVIC PEDRERES I CESSIÓ MATERIAL PER FESTA FINAL DE
CURS. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRERES.
2.32 EXP. NÚM.: 171/16 CESSIÓ ESPAI I COL·LOCACIÓ PLAFONS PEL
CONCURS DE PINTURA MEMORIAL JOSEP SOLÉ. GRUP MUNICIPAL
D’ERC.
2.33 EXP. NÚM.: 174/16 CESSIÓ LOCAL CULTURAL PER ASSAIGS I
OBRES DE TEATRE FINAL DE CURS. ESCOLA LA PARELLADA.
2.34 EXP. NÚM.: 218/16 LLOGUER CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL EL
DISSABTE 11/06/16.
2.35 EXP. NÚM.: 216/16 RELACIÓ DE “AD”, “O” I “ADO” I PAGAMENT
NÒMINES I FACTURES (58/2016).
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Ajuntament de Santa Oliva
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (23/05/2016)
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-i-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.

Vistes les següents sol·licituds presentades:
Rtre. entrada
1766
1776
1757
1756
1771
1759
1758
1719
1720
1653

Dies sol·licitats
15, del 10 al 25 de juny
10, de 1 al 12 d’agost
10, del 18 al 29 de juliol
1, el 30 de maig
4, del 6 al 9 de juny
1, el 23 de juny
8, del 16 al 26 d’agost
8, del 16 al 26 d’agost
1, el 15 de juny
1, el 10 de juny
1, el 25 de maig
13, del 16 d’agost al 2 de setembre

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

Codi Validació: W43XTYAXXRMHJ3ANQ9KH4YH59 | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 53

2.1.- EXP. NÚM.:
05/16 SOL·LICITUDS DELS TREBALLADORS DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- EXPEDIENTS

Ajuntament de Santa Oliva
2.2.- EXP. NÚM.:
SUBSTITUT/A.

175/16

NOMENAMENT

JUTGE/SSA

DE

PAU

Antecedents
Vist la providència d’alcaldia que diu:

Vist l’informe de secretaria que diu:
En Jose Félix Velasco Martínez, Secretari de l’ Ajuntament de Santa Oliva, en
compliment de l’ establert en l’ article 3.a) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’ administració local
amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,
INFORME
PRIMER. En cada municipi a on no existeixi Jutjat de Primera Instància i
Instrucció, i amb jurisdicció en el terme corresponent, hi haurà un Jutjat de Pau.
De conformitat amb el disposat en l’ article 298.2 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial, els Jutges de Pau exerceixen funcions jurisdiccionals sense pertànyer a
la Carrera Judicial, amb sujecció al règim establert en aquesta Llei, sense
caràcter de professionalitat i que és inamovible temporalment, formant part durant
el seu mandat del Poder Judicial.
De conformitat amb el disposat en l’ article 100 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial, els Jutges de Pau coneixeran en l’ ordre civil i penal dels processos la
competència dels quals els hi correspon per Llei. Compliran també funcions de
Registre Civil i les altres que la Llei els hi atribueixi.
SEGON. La legislació aplicable serà la següent:
— Els articles 4 a 6, 20, 21 i article 28 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels
Jutges de Pau.
— Els articles 99 a 103 i article 395 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del
Poder Judicial.
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Que per Secretaria s’ emeti informe sobre la Legislació aplicable i el procediment
a seguir en relació amb l’ elecció d’un nou/va Jutge/ssa de Pau substitut/a.”
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Per tot això, DISPOSO,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“Tenint present el fet de que el passat mes d’abril de 2014 es rep la renúncia de la
Sra. Susana Castro Burgos, amb DNI 46637336Y del seu càrrec de Jutgessa de
Pau Substituta.

Ajuntament de Santa Oliva
— Els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
— La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la Igualtat Efectiva de Dones i
Homes.
— [Normativa Autonómica corresponent a aquesta matèria].

— La dedicació a la docència o a la investigació jurídica.
—
L’exercici d’ activitats professionals o mercantils que no impliquin
assessorament jurídic de cap tipus i que, per la seva naturalesa, no siguin
susceptibles d’ impedir o menyscabar la seva imparcialitat o independència ni
puguin interferir en l’ estricte compliment dels deures judicials (article 14 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).
No podran els Jutges de Pau pertànyer a partits polítics o sindicats, o tenir feina al
servei dels mateixos i el hi estaran prohibides les activitats compreses en l’ article
395 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial (article 23 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).
CINQUÈ. El procediment per portar a terme l’ elecció de Jutge de Pau titular i
substitut és el següent:
A. Les vacants en el càrrec del Jutge de Pau titular i substitut s’ anunciaran per l’
Ajuntament amb la suficient antelació, mitjançant convocatòria pública, amb
indicació del termini i lloc de presentació d’ instàncies.
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QUART. Durant el mandat, els Jutges de Pau estaran subjectes al règim d’
incompatibilitats i prohibicions regulades en els articles 398 a 397 de la Llei
Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial, en el que els hi sigui aplicable.
Tindran compatibilitat per l’ exercici de les següents activitats:
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Podran ser nomenats Jutges de Pau, tant titulars com a substituts, els qui encara
no sent llicenciats en Dret, reuneixin els requisits establerts en la Llei Orgànica
6/1985, de 1 de juliol del Poder Judicial, per l’ ingrés en la carrera judicial, excepte
impediment físic o psíquic pel càrrec, i no estiguin incursos en cap de les causes
d’ incapacitat o d’ incompatibilitat previstes pel desenvolupament de les funcions
judicials, a excepció de l’ exercici d’ activitats professionals o mercantils (article
102 de la Llei Orgànica 6/1985 i article 13 del Reglament 3/1995, de 7 de juny,
dels Jutges de Pau).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER. Els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per un període
de quatre anys per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia
corresponent.

Ajuntament de Santa Oliva
Posteriorment, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i mitjançant
edictes en el tauler d’ anuncis de l’ Ajuntament, en el Jutjat de Primera Instància i
Instrucció del Partit o Jutjat Degà i en el propi Jutjat de Pau. La data d’ aquest
anunci és la que servirà pel còmput del termini de presentació d’ instàncies.

C. Els Jutges de Pau i els seus substituts seran escollits pel Ple de l’ Ajuntament
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les
persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·licitin.
Si no hi hagués sol·licitant, el Ple elegirà lliurement (article 101.1 de la Llei
Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial i article 4 i 6 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).
D. Aprovat l’ Acord pel Ple d’ Ajuntament, serà remès al Jutge de Primera
Instància i Instrucció, qui ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei
Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial, article 22.2 p) i article 22.4 de
la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, [normativa
autonòmica que correspongui en aquesta matèria]).
L’article 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau desenvolupa
la previsió del 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial,
establint que l’ Acord de l’ Ajuntament serà remès al Jutge de Primera Instància i
Instrucció del partit [o, si hi hagués varis, al Degà], que ho elevarà a la Sala de
Govern. A l’ Acord de l’ Ajuntament s’ acompanyarà una certificació comprensiva
dels següents extrems:
— Referència detallada de les circumstàncies en que es va produir l’ elecció.
— Menció expressa de l’ observança del quòrum exigit per la Llei.
— Dades d’ identificació i condicions de capacitat i de compatibilitat dels elegits.
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a) Tenir nacionalitat espanyola.
b) Ser major d’ edat.
c) No estar incurs en cap de les causes d’ incapacitat previstes en la Llei
Orgànica del Poder Judicial (article 389)].
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[Per poder prendre part en el procés selectiu es deuran reunir els requisits exigits
per formar part de la carrera judicial, de conformitat amb l’ article 302 i 303 de la
Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

B. Les sol·licituds, fent constar que reuneixen les condicions de capacitat i de
compatibilitat, es dirigiran a l’alcaldia de l’ Ajuntament de Santa Oliva, i es
presentaran en el Registre d’ entrada d’ aquest Ajuntament o bé mitjançant el
procediment que regula l’ article 38.4 de la Llei 30/1992, en el termini de quinze
dies hàbils.

Ajuntament de Santa Oliva

G. Contra els Acords de nomenament de Jutges de Pau hi cap recurs d’ alçada o
de revisió, si escau, davant del Ple del Consell General del Poder Judicial en els
terminis i pels motius i formes que estableix la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
H. Els Jutges de Pau prendran possessió del seu respectiu càrrec dins dels vint
dies naturals següents a la data de publicació del seu nomenament en el Butlletí
Oficial de la Província, previ jurament o promesa davant el Jutge de Primera
Instància i Instrucció del partit [o Degà, si hi hagués varis]. No estaran obligats a
presentar jurament o promesa els qui ja ho haguessin presentat amb anterioritat
com a Jutges de Pau. La duració del mandat es computarà des de la data de
publicació del seu nomenament en el Butlletí Oficial de la Província (article 20 i
article 21.2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).
Atès que l’acta de presa de possessió com a Jutgessa de Pau Substituta de la
Sra. Susana Castro Burgos va ser amb data 11 d’abril de 2013 i per tant no ha
finalitzat el seu mandat.
Per tot l’exposat a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar el cessament de la Sra. Susana Castro Burgos com a Jutgessa
de Pau Substituta.
Ajuntament de Santa Oliva
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F. Si en el termini de tres mesos des que es produís la vacant en un Jutjat de Pau
l’ Ajuntament no efectués la proposta previnguda en els apartats anteriors, la Sala
de Govern del Tribunal Superior de Justícia procedirà a designar al Jutge de Pau.
S’ actuarà d’ igual manera quan la persona proposada per l’ Ajuntament no reunís,
a judici de la mateixa Sala de Govern i escoltat el Ministeri Fiscal, les condicions
exigides per aquesta Llei (article 101.4 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol,
del Poder Judicial i article 4 i 9 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges
de Pau).
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Quan en la persona elegida per l’ Ajuntament concorregués alguna causa d’
incompatibilitat, podrà la Sala de Govern no procedir al seu nomenament si el
proposat reuneix els requisits legals de capacitat, concedint-li el termini de vuit
dies perquè acrediti el cessament en l’ exercici de l’ activitat incompatible. En el
cas de que no acrediti aquest extrem, s’ entendrà que renuncia al càrrec (article
15 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

E. Si la Sala de Govern del Tribunal de Justícia considera que les persones
elegides per l’ Ajuntament reuneixen les condicions de capacitat i d’ elegibilitat
exigides per la Llei, expedirà els corresponents nomenaments i ordenarà la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, donant compte dels mateixos al
Consell General del Poder Judicial i al Jutge de Primera Instància i Instrucció del
partit [o al Degà, si hi hagués varis] (article 8 del Reglament 3/1995, de 7 de juny,
dels Jutges de Pau).

Ajuntament de Santa Oliva
Segon.- Aprovar que s’iniciïn els tràmits per a procedir al nomenament d’un nou
Jutge/ssa de Pau Substitut/a.

Quart.- Notificar el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.3.- EXP. NÚM.: 219/16 CONTRACTE MENOR COMPRA LECTORS DE
CERTIFICATS DIGITALS (TARGETA T-CAT).
Antecedents
Atès la necessitat de signar els documents amb signatura digital es necessari
comprar cinc lectors de certificats digitals.
Servint aquest punt de la part expositiva com providència d’inici per economia
processal.

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

Tercer.- Elevar al ple de la corporació el procés de selecció entre els candidats
presentats amb la finalitat d’aprovar la proposta de nomenament del Jutge/ssa de
Pau.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer.- Aprovar la publicació al BOP de Tarragona, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció del Partit o Jutjat Degà
(El Vendrell) i en el propi Jutjat de Pau, de la present convocatòria.

Fonaments de dret
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.
Atès que la empresa MEGA BYTE, 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.
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
Ajuntament de Santa Oliva
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Es proposta realitzar aquesta compra a la empresa MEGA BYTE
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS, S.L, que presenta pressupost per un
import total de 104,85€ IVA inclòs.

Ajuntament de Santa Oliva
al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que
estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.

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 que el cost de la citada contractació ascendeix a 104,85€ 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.
Per tot això, a la Junta de Govern Local és proposa:
Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor de
subministrament, consistent en la compra de cinc lectors de targetes per
realitzar la signatura digital, a càrrec de la empresa MEGA BYTE, per un import
de 104,85€ IVA inclòs.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 104,85€ 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.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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).

Cinquè.- Notificar el present acord a la empresa MEGA BYTE INFORMÀTICA I
COMUNICACIONS, S.L.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.4.- EXP. NÚM.: 104/16 LLIC. OBRES MENORS ENDESA C/ SANT JAUME
REF. Sol. 440080-BT.
Vista la sol·licitud d’ENDESA de data 28.04.2016, registrada d’entrada amb el
número 1438, on es demana autorització per una estesa de línia aèria i
subterrània de baixa tensió per a nou subministrament, a petició de Residencial
La Muralleta, C/Sant Jaume, ref. Sol.440080-BT.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Enginyer col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“INFORME DE L’ARQUITECTE - LLICÈNCIES D’OBRES MENORS 1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 28.04.16 Número 1438
 Expedient: núm. 104/2016
 Sol·licitant: Serveis Elèctrics Catalunya NN SS 440080 -BT
 Ubicació: Carrer Sant Jaume – Residencial la Muralleta
 Objecte: Llicència d´obres menors per a nou subministrament
 Documentació presentada: Projecte
2.- INFORME TÈCNIC
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

Quart.- Fer entrega d’un certificat del present acord a l’àrea de comptabilitat i al
registre de contractes.
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Tercer.A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost de
104,85€ 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).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
Es sol·licita permís per l´estesa d´un tram de línia aèria de Baixa Tensió de 550
ml , un suport de formigó i conversió en subterrània en 10 ml
El pressupost estimat es de 16.108,03 €

Primer.- Autoritzar a ENDESA l’estesa de línia aèria i subterrània de baixa tensió
per a nou subministrament, a petició de Residencial La Muralleta, C/Sant Jaume,
seva ref. Sol.440080-BT, detallat al seu projecte d’execució obrant a l’expedit, en
els termes detallats en l’informe tècnic transcrit a la part expositiva, on la
condició indicada és la següent:
- Cal que es dipositi una fiança de 900 euros en concepte de garantia.
Una vegada finalitzades les obres i comprovat l´estat final de les
mateixes es retornarà la fiança.”
Segon.- Notificar el present acord a Endesa Distribución Elèctrica SLU, 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.

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, ES POT CONCEDIR LA LLICÈNCIA
amb les següents condicions:
 Cal que es depositi una fiança de 900 euros en concepte de garantia .Una
vegada finalitzades les obres i comprovat l´estat final de les mateixes es
retornarà la fiança.”

2.5.- EXP. NÚM.: 107/16 SOL·LICITUD PER ANIVELLAR LA PARCEL·LA,
ARENDO INMO ARNEDO SLU.
Atesa la sol·licitud rebuda del Sr. F.J.A.R., registrada d’entrada el 26.04.16,
amb el número 1408, on demana permís per a posar a nivell la parcel.la Ref.
Cadastral 5600305CF7750S, del polígon industrial l’Albornar.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller, tècnic municipal contractat per
aquesta corporació, Arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“ Reblert de la parcel·les del c/Montmell, núm. 6, ref. cadastral:
5600305CF7750S, amb terres procedents de dues parcel·les de propietat
municipal situades a la Ronda de l´Albornar,6 amb ref. cadastrals :
5600306CF7750S I 5600307CF7750S
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva

2.- INFORME
Es sol·licita el reblert de la parcel.la esmentada amb terres procedents de les
dues parcel·les municipals també esmentades, amb el compromisos de que no
suposarà cap cost per l´Ajuntament. Deixar-les en un perfecte estat de neteja i
de que la rasant definitiva de les dues parcel·les municipals serà el nivell de
carrer.
3.- PROPOSTA
Analitzat l´exposat es proposa concedir l´autorització sol·licitada amb el
compromisos exposats pel sol·licitant .”
A la Junta de Govern, es proposa,
Primer.Autoritzar el reblert de la parcel.la amb referència cadastral
5600305CF7750S, amb terres procedents de dues parcel·les de propietat
municipal situades a la Ronda de l’Albornar, núm.6 amb ref. cadastrals :
5600306CF7750S I 5600307CF7750S, del pol. Ind. L’Albornar, tenint en compte
les indicacions obrants a l’informe tècnic transcrit a la part expositiva.

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016



Registre d'Entrada: Data 23.05.2016 Número 1408
Expedient: núm.107/2016
Sol·licitant: Francisco Javier Arnedo Rubio
Ubicació: Carrer Montmell,4
Objecte: Reblert de la parcel.la amb terres procedents de parcel·les
municipals
Documentació presentada: instància.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN







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.
2.6.- EXP. NÚM.: 152/16 INFORME REGULARITZACIÓ SUPERFÍCIES C/
MONTMELL, 4.
Vista la sol·licitud del Sr. FJ. A.R., de data 11.05.2016, registrada d’entrada amb
el número 1621, on comunica que necessita un informe tècnic sobre la
superfície construïda actualment a l’edifici “menjador”.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Enginyer col·legiat núm. 23608, que textualment diu:

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Segon.- Notificar el present acord al representant de l’empresa Inmo Arnedo
SLU, als efectes oportuns.

Ajuntament de Santa Oliva
“ INFORME DE L’ARQUITECTE

2.- INFORME
L´estudi tècnic presentat conte un aixecament topogràfic que determina el
següent:
La superfície de la parcel.la es de 99.595 m2
La superfície construïda existent es de 31.083 m2
La superfície ocupada es de 29.745 m2
Dels paràmetres d´ edificabilitat i ocupació del POUM es dedueix que l
´edificabilitat i ocupació màxima permesa es de 59.757 m2
Atès a l´exposat es considera que la previsió de construir dues naus en planta
baixa de 16.068 m2 i 4.896 m2 respectivament no vulneren els paràmetres d
´edificabilitat i ocupació permesos.
El projecte per la construcció de les esmentades naus haurà de complir i justificar,
entre altres, les condicions establertes en el POUM de la subzona industrial
aïllada gran clau -12c “
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Comunicar el present acord al Sr. FJ. A.R., als efectes oportuns.
Segon.- 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.
2.7.- EXP. NÚM.: 153/16 INFORME TÈCNIC POL 2 PARC. 11.
Atès l’escrit rebut del Sr. J.E.J., amb data 12.05.16, registrat d’entrada amb el
núm. 1648, on demana informe urbanístic.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller, tècnic municipal contractat per
aquesta corporació, arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: 11.05.2016 núm. 1.621
 Expedient: núm. 152/16
 Sol·licitant: Inmo – Arnedo SL
 Objecte: Edificabilitat i ocupació
 Ubicació: Avda. del Montmell,4 L’Albornar
 Documentació :Estudi tècnic i topogràfic

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

en l’Avda. del Montmell,4,del

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Assumpte: Estudi d´edificabilitat i ocupació
polígon L‘Albornar

Ajuntament de Santa Oliva
“INFORME DE L’ARQUITECTE

2.- INFORME
Segons les dades del cadastre la parcel.la de referència disposa d´una superfície
de1.926 m2 .La superfície de sòl aproximada qualificada con a Urbà no consolidat
es de 1.404 m2 i la classificada com a No urbanitzable es de 522 m2, que
representen uns percentatges de 73% i 27% respectivament . “
A la Junta de Govern, es proposa :
Primer.- Notificar el present informe al Sr. J.E.J., als efectes oportuns.
Segon.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: 12.05.2016 núm. 1.648
 Expedient: núm. 153/16
 Sol·licitant::Jaume Escarré Juncosa
 Objecte: percentatge de superfície de sòl urbà i de no urbanitzable
 Ubicació:Parcel.la,11 del polígon,2
Ref. Cadastral : 43142A002000110001JA
 Documentació :Instància

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Assumpte: Percentatge aproximat de sòl urbà i de no urbanitzable en la
parcel.la 11 del polígon 2

2.8.- EXP. NÚM.: 211/16 ACTIVITATS NÚM. 378 BAR RESTAURANT AL C/
TORRAS I BAGES, 4.
Vist l’informe emès pel Sr. Josep Mª Ichart municipal contractat per aquesta
corporació, Enginyer col·legiat núm. 12233, que textualment diu:
“INFORME DE L’ENGINYER MUNICIPAL
Assumpte: expedient nº 378
Titular: Senyor A.C.N.
Activitat: BAR RESTAURANT
Situació: C/. Torras i Bages, 4. SANTA OLIVA
ANTECEDENTS
El titular de l’activitat, amb data 01/04/201676, als efectes de comunicar
l’apertura d’un Bar Restaurant, presenta la següent documentació:

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva












S’haurà d’aportar un plànol de modificació de la rampa d’accés a la zona de
menjador i banys, segons legislació vigent, indicant pendent resultant, i
mesures correctores, si escau, d’aplicació, com podrien ser, antilliscants al
paviment i/o passamans de subjecció.
La porta que dona al bany adaptat, s’ha de grafiar segons la realitat de
l’establiment, a l’igual que el tancament que dona accés a la zona del
menjador.
S’haurà d’aportar còpia de la legalització de la instal·lació elèctrica.
S’haurà d’aportar còpia el certificat i contracte de manteniment dels
extintors.
S’haurà d’aportar còpia contracte amb empresa gestora dels olis residuals
de la cuina.
S’haurà d’aportar còpia de l’assegurança de responsabilitat civil.
La cuina disposarà d’una pica d’accionament manual, amb aigua potable,
freda i calenta.
El personal de la cuina, disposarà de la formació de manipulador d’aliments.
I s’acompliran totes les condicions técnico - higièniques sanitàries que li son
d’aplicació.
La cuina de l’establiment, queda limitada a 20kW, de potencia de gas
(incloent la capacitat d’oli de les fregidores, amb un rati de 1lt/kW).

El que es posa en coneixement als efectes oportuns.”
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció del següent acord:
Únic.- Notificar l’informe tècnic al Sr. A.C.N, titular de l’activitat abans descrita, per
tal que es solucionin les deficiències observades, amb la finalitat de poder obtenir
la corresponent autorització municipal i que són les següents :


S’haurà d’aportar un plànol de modificació de la rampa d’accés a la zona de
menjador i banys, segons legislació vigent, indicant pendent resultant, i

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 revisada la documentació, i feta visita de comprovació, s’informa el
següent:

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

Projecte Tècnic.
Certificat Tècnic.
Contracte d’arrendament.
Declaració responsable Titular.
Declaració responsable Tècnic.
Certificat d’adequació Direcció General de Prevenció.
Alta Censal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN
















Un cop presentada la documentació que manca, es realitzarà la visita de
comprovació pel tècnic municipal.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.9.- EXP. NÚM.: 32/16 RETORN AVAL PROVISIONAL PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA BAR
UBICAT A LA PLAÇA EUROPA – XIRI.
Atès que s’ha rebut una instància presentada per Calafell Activa, amb registre
d’entrada número 1666 de 13 de maig de 2016 sol·licitant que es retorni un aval
provisional del procediment negociat sense publicitat de la concessió
administrativa del bar ubicat a la Plaça d’Europa - xiri.
Atès que la oferta presentada per aquest licitador no ha estat seleccionada com
a adjudicada.
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la devolució de l’aval per import de 300€ presentat el seu dia
per Calafell Activa, garantia provisional del procediment negociat sense
publicitat de la concessió administrativa del bar ubicat a la Plaça d’Europa - xiri.
Segon.- Notificar l’acord pres a Calafell Activa.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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mesures correctores, si escau, d’aplicació, com podrien ser, antilliscants al
paviment i/o passamans de subjecció.
La porta que dona al bany adaptat, s’ha de grafiar segons la realitat de
l’establiment, a l’igual que el tancament que dona accés a la zona del
menjador.
S’haurà d’aportar còpia de la legalització de la instal·lació elèctrica.
S’haurà d’aportar còpia el certificat i contracte de manteniment dels
extintors.
S’haurà d’aportar còpia contracte amb empresa gestora dels olis residuals
de la cuina.
S’haurà d’aportar còpia de l’assegurança de responsabilitat civil.
La cuina disposarà d’una pica d’accionament manual, amb aigua potable,
freda i calenta.
El personal de la cuina, disposarà de la formació de manipulador d’aliments.
(presentar la còpia del document)
I s’acompliran totes les condicions técnico - higièniques sanitàries que li
son d’aplicació.
La cuina de l’establiment, queda limitada a 20kW, de potencia de gas
(incloent la capacitat d’oli de les fregidores, amb un rati de 1lt/kW).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Atès que la oferta presentada per aquest licitador no ha estat seleccionada com
a adjudicada.
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la devolució de l’aval per import de 300€ presentat el seu dia
per M.F.O, garantia provisional del procediment negociat sense publicitat de la
concessió administrativa del bar ubicat a la Plaça d’Europa - xiri.
Segon.- Notificar l’acord pres a M.F.O.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.11.- EXP. NÚM.: 172/16 CONTRACTE MENOR REPARACIÓ ASCENSOR.

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

Atès que s’ha rebut una instància presentada per M.F.O., amb registre
d’entrada número 1674 de 17 de maig de 2016 sol·licitant que es retorni un aval
provisional del procediment negociat sense publicitat de la concessió
administrativa del bar ubicat a la Plaça d’Europa - xiri.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.10.- EXP. NÚM.: 32/16 RETORN AVAL PROVISIONAL PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA BAR
UBICAT A LA PLAÇA EUROPA -XIRI.

Atès que el pressupost per realitzar la reparació de l’ascensor l’empresa
Eninter ascendeix a 436,81€.
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.
Ajuntament de Santa Oliva
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Atès que l’ascensor de Cal Fuster s’ha avariat i es considera necessari
reparar-lo.

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.
FONAMENTS DE DRET

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 de l’ascensor de Cal
Fuster mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa Eninter
per import de 436,81€..
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 436,81€ 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.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del servei de reparació de l’ascensor a càrrec de la partida 2.9.21200 del
pressupost prorrogat.

Ajuntament de Santa Oliva
Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Vist l’informe de l’arquitecte municipal que textualment es transcriu:
“INFORME DE L’ARQUITECTE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EN RELACIÓ A L´ACCIDENT DE
TRANSIT EN EL CAMI DE BELLVEI
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
Expedient: 166/2016 paper – 185/2016 gestiona
Denunciant: Antonio Torres Jiménez
Documentació presentada: Instància, fotografies, factura de la reparació
2.- INFORME TÈCNIC
Accident de trànsit amb el seu vehicle al camí de Bellvei, arrel d’un forat a la
calçada, sol·licita una indemnització de 389,73€.
Es menciona un auxili dels Mossos d‘Esquadra, però no s’acompanya atestat o
informe policial.
No es possible comprovar la causalitat entre els fets i els danys
3.- PROPOSTA
Es proposa desestimar la indemnització sol·licitada de 389,73 € perquè no està
demostrada la causalitat entre els fets i els danys .
Santa Oliva, a 19 de maig de 2016
L’Arquitecte Municipal.”
FONAMENTS DE DRET
Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel que s’aprova el Reglament dels
Procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

Amb la sol·licitud de reclamació patrimonial sol·licita una indemnització per
import de 389,73€.
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Atès que en data 29.03.2016 i registre d’entrada número 1045 el Sr. A.T.J a
presenta reclamació patrimonial per uns fets ocorreguts el 09 de febrer de 2016
punxant i fent malbé una roda del seu vehicle mentre circulava pel Camí de
Bellvei.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.12.- EXP. NÚM.: 185/16 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL SR. ATJ.

Ajuntament de Santa Oliva
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:

2.13.- EXP. NÚM.: 186/16 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL SRA. SRG.
Atès que en data 11.04.2016 i registre d’entrada número 1196 la Sra. S.R.G. a
presentat reclamació patrimonial per uns fets ocorreguts el 14 de gener de
2016 punxant i fent malbé una roda del seu vehicle mentre circulava pel Camí
de Bellvei.
Amb la sol·licitud de reclamació patrimonial sol·licita una indemnització per
import de 220,72€.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal que textualment es transcriu:
“INFORME DE L’ARQUITECTE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EN RELACIÓ A L´ACCIDENT DE
TRANSIT EN EL CAMI DE BELLVEI Pk 0.6
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
Expedient: 187/2016 en paper – 186/2016 en gestiona.
Denunciant: Silvia Robles Gracia
Documentació presentada: instància, fotografies, acta de manifestació dels
Mossos d´esquadra i peritatge
2.- INFORME TÈCNIC
Accident de transit amb el seu vehicle al camí de Bellvei pk 0.6,arrel d´un forat
a la calçada, sol·licita una indemnització de 220,72 €
L´Acta de manifestació del Mossos d´Esquadra indica que hi ha afectació a la
roda davantera per un forat a la calçada
Es comprova la relació de causalitat entre els fets i els danys
3.- PROPOSTA
Es proposa estimar la indemnització sol·licitada de 220,72€ .

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

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Desestimar integrament la sol·licitud de responsabilitat patrimonial atès
el que determina l’informe de l’arquitecte municipal.

Ajuntament de Santa Oliva
Santa Oliva, a 19 de maig de 2016
L’Arquitecte Municipal”
Atès que l’import és inferior a la franquícia i per tant l’assegurança de
l’Ajuntament no actua per reclamacions per import inferior a 300€

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Estimar la petició de responsabilitat patrimonial de la Sra. S.R.G.
atenent als motius justificatius de la relació de causa-efecte exposats a la part
expositiva.
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la
responsabilitat patrimonial per un import de 220,72€.
Tercer. - Notificar aquest acord a la interessada.

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel que s’aprova el Reglament dels
Procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FONAMENTS DE DRET

2.14.- EXP. NÚM.: 170/16 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA CAL
CAMALLARG.
1.- Atès que en data 17.05.2016 i registre d'entrada 1673 s'ha rebut diligencies
informatives dels Mossos d’Esquadra sobre la parcel·la de Cal Camallarg degut
que es troba en mal estat: plena d’herbes que provoca problemes amb rates i
perill d’incendi, runa i un estat evident d’abandonament i ruïna.
2.- Segons l’article 197.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, estableix que les persones propietàries de tota classe
de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús,
conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable
en matèria de règim de sòl i per la legislació sectorial.
Per la seva banda, l’article 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, del text refós de
la llei del sòl, estableix el deure dels propietaris de terrenys de conservar-los en
les condicions de seguretat, salubritat i ornat legalment exigibles.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
En cas d’incompliment, s’aplicarà l’article 98 de la Llei 30/1992 (LRJ-PAC) que
preveu l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament de la neteja amb la
conseqüent repercussió de les despeses ocasionades per l’actuació.
3.- A la Junta de Govern es proposa l'adopció dels següents acords:

2.15.- EXP. NÚM.: 126/16 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER SANT FERRAN 6.
1.- Atès que la parcel·la situada al Carrer Sant Ferran 6 es troba en mal estat:
plena d’herbes que provoca problemes amb rates i perill d’incendi.
2.- Segons l’article 197.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, estableix que les persones propietàries de tota classe
de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús,
conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable
en matèria de règim de sòl i per la legislació sectorial.
Per la seva banda, l’article 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, del text refós de
la llei del sòl, estableix el deure dels propietaris de terrenys de conservar-los en
les condicions de seguretat, salubritat i ornat legalment exigibles.
En cas d’incompliment, s’aplicarà l’article 98 de la Llei 30/1992 (LRJ-PAC) que
preveu l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament de la neteja amb la
conseqüent repercussió de les despeses ocasionades per l’actuació.
3.- A la Junta de Govern es proposa l'adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al propietari que netegi la parcel·la amb la freqüència adequada
per evitar les molèsties que ocasiona a la població l’estat de deixadesa de la
mateixa.
Segon.- Si no es realitza la neteja en el termini de 30 dies, o es realitza de
manera insuficient, l'Ajuntament farà la neteja subsidiàriament, i els costos
aniran a càrrec del propietari de la finca.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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Segon.- Si no es realitza la neteja en el termini de 30 dies, o es realitza de
manera insuficient, l'Ajuntament farà les actuacions subsidiàriament, i els
costos aniran a càrrec del propietari de la finca.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Instar al propietari a que realitzi les actuacions necessàries per tal
d’evitar les molèsties que ocasiona a la població l’estat de deixadesa de la
mateixa.

Ajuntament de Santa Oliva
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.16.- EXP. NÚM.: 167/16RETIRADA VEHICLE DE LA VIA PÚBLICA
8222BMD.

QUART. Que seria convenient la retirada immediata del vehicle de la via
pública, donat que el mateix suposa un risc pels vianants ja que presenta un
mal estat general.
CINQUÈ. Consta a l’expedient acta dels Mossos d’Esquadra.
SISÈ. La permanència d’ aquest vehicle en la via pública pot ser constitutiva d’
infracció de conformitat amb el disposat en l’ article 75 del Text Refós de la Llei
Reguladora dels Residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.
A la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents acords:
Únic.- Enviar escrit al propietari del vehicle demanant que procedeixi a la
retirada del vehicle estacionat, en el termini de 15 dies o en cas contrari, el
vehicle serà retirat per l’Ajuntament de forma subsidiària, tractant-lo com a
residu sòlid urbà, el que comportarà la liquidació de la taxa corresponent al seu
càrrec.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.17.- EXP. NÚM.: 169/16 RETIRADA VEHICLE DE LA VIA PÚBLICA
B6374MX.
PRIMER. Que amb data 26 de maig de 2016 i registre d’entrada 1790 els
Mossos d’Esquadra han presentat acta d’abandonament del vehicle B6374MX
a la AV. Ntra. Sra. Del Pilar, model Citroën ZX i color vermell.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

TERCER. Que el vehicle sembla presumiblement abandonat i presenta els
següents signes:
Sense assegurança en vigor.
Inspecció tècnica de vehicles sense vigor.
Mal estat en general del vehicle.
Rodes bastant desinflades.
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SEGON. Que el vehicle referit és propietat del Sr. D.S.V., amb domicili a Carrer
Santa Joana 13ª de 43710 Santa Oliva (Tarragona).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Que, amb data 13 de maig de 2016 i registre d’entrada 1657 els
Mossos d’Esquadra han presentat acta d’abandonament del vehicle 8222BMD
a la Pl. Darrere del Castell, model Renault Kangoo i color blanc.

Ajuntament de Santa Oliva

CINQUÈ. Consta a l’expedient acta dels Mossos d’Esquadra.
SISÈ. La permanència d’ aquest vehicle en la via pública pot ser constitutiva
d’infracció de conformitat amb el disposat en l’ article 75 del Text Refós de la
Llei Reguladora dels Residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol.
A la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents acords:
Únic.- Enviar escrit al propietari del vehicle demanant que procedeixi a la
retirada del vehicle estacionat, en el termini de 15 dies o en cas contrari, el
vehicle serà retirat per l’Ajuntament de forma subsidiària, tractant-lo com a
residu sòlid urbà, el que comportarà la liquidació de la taxa corresponent al seu
càrrec.

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

TERCER. Que el vehicle sembla presumiblement abandonat i presenta els
següents signes:
Inspecció tècnica de vehicles sense vigor.
Mal estat en general del vehicle.
Rodes bastant desinflades.
QUART. Que seria convenient la retirada immediata del vehicle de la via
pública, donat que el mateix suposa un risc pels vianants ja que presenta un
mal estat general.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Que el vehicle referit és propietat del Sr. M.P.U., amb domicili a Carrer
Miro, 19, 3-3 de 43882 Calafell (Tarragona).

2.18.- EXP. NÚM.: 68/16 LIQUIDACIONS PLUSVALUES ANY 2016.
Es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació el padró de les
liquidacions de les plusvàlues realitzades des de el 3 de Febrer fins el 17 de
maig , corresponents a la segona fase de l’any 2016 , la relació de les quals
obra a l’expedient, i que consta de 34 liquidacions per import de DISSET MIL
TRES-CENTS TRENTA-CINC
EUROS AMB TRENTA-NOU
CÈNTIMS
(17.335,39.-€ ).
A la Junta de Govern, es proposa:
Únic.- Aprovar el padró de liquidacions de plusvàlues realitzades des de el 3
de Febrer fins el 17 de maig , corresponents a la segona fase de l’any 2016 ,
la relació de les quals obra a l’expedient, i que consta de 34 liquidacions per
import de DISSET
MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC
EUROS AMB
TRENTA-NOU CÈNTIMS (17.335,39.-€ ).
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Codi Validació: W43XTYAXXRMHJ3ANQ9KH4YH59 | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 53

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

Ajuntament de Santa Oliva
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.19.- EXP. NÚM.: 157/16 BAIXA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA S. ALFONS,
14B.

Atès l’article 105 c) del RDL 2/2004, de 5 març pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que diu:
“c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación
en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo,
para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la
misma, contraïdas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de
manera profesional, realice la actividad de concesión de prestamos o créditos
hipotecarios. Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en
que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias
judiciales o notriales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o
garantetransmitente o cualquier otro miembro de su unidad amiliar no
disponga, en el moment de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros
bienes o derechos en cauntía suficiente para satisfacer la totalitat de la deuda
hipotecaria. Se presumira el cumplimiento de este requisito. No obstante, si
con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la
liquidación tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerarà vivienda habitual aquella en la que haya
figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al
menos, los dos años anteriores a la transmisión o des de el momento de la
adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.“
Atès l’article 123 del Reial Decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de
mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, que estableix
l’exempció de pagament de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

Fonaments Jurídics
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Atès els treballs que es realitzen de depuració de rebuts pendents de
l’organisme de recaptació BASE –GESTIO D’INGRESSOS , es detecta que
resta pendent de pagament una liquidació de plusvàlua per import de 600,99.-€
que ha estat liquidada erròniament per tractar-se de l’atorgament d’una
escriptura de dació de pagament, de l’immoble ubicat en el C/ Sta.Joana de
data 16.02.2015 i per tant pot acollir-se al que determina l’article 123 del Reial
Decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al
creixement, la competitivitat i l’eficiència, que estableix l’exempció de pagament
de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per
als fets imposables des de i/o anteriors a l’1 de gener de l’any 2014.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva

Atès l’obligació de no exigir documentació que ja consta als arxius municipals
que es desprèn de les preinscripcions de la nova llei de procediment
administratiu comú, article 35, caldrà verificar per mitjans propis municipals les
circumstancies esmentades i referents a que el subjecte passiu no disposi
d’altres bens i drets per satisfer el deute i que té una permanència, de mínim de
dos anys, empadronat en la vivenda habitual.
Donat que les dues situacions queden verificades segons documentació que
consta a l’expedient.
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar la baixa de la liquidació de plusvàlua amb clau de cobrament
núm.: 43-142-352-2015-02-0000327 per import principal de 600,99.-€, tenint
en compte la normativa aplicable en el moment de la liquidació i que es detalla
en la part expositiva.
Segon .- Notificar aquest acord a BASE I al titular transmitent de la plusvàlua.
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 : 2016-0005 Data : 18/08/2016

En aquest sentit, es important tenir en compte que els deutors hipotecaris per
estar exempts de pagament de la quota corresponent de l’Impost sobre
l’increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana hauran d’acomplir les
condicions de que aquest habitatge lliurat en dació de pagament, o que s’ha
executat hipotecàriament havia de ser l’habitatge habitual del deutor, així com
que aquest no disposi d’altres bens per satisfer el deute. D’acomplir-ne els
requisits, les liquidacions no prescrites hauran de donar-se de baixa per part de
l’ajuntament i, si el recurrent ho sol·licita, procedir-ne a la devolució d’ingressos.
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S’ha de tenir en compte que aquesta determinació d’inexistència de béns va
quedar determinada com una presumpció “iuris tantum”, establerta per l’article
123.1 del Reial Decret llei 18/2014 de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures
urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, i que, per tant, permetrà
qualsevol prova en contrari per part de les parts, al manifestar que “se
premumira el cumplimiento de este requisito”, sense perjudici que es donés
solvència sobrevinguda posterior.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Naturalesa Urbana per als fets imposables des de i/o anteriors a l’1 de gener de
l’any 2014, així com la doctrina jurisdiccional que ha aparegut al respecte,
determina que s’haurà de considerar que qualsevol dació en pagament o
execució hipotecària, sigui judicial o extrajudicial, que correspongui a l’habitatge
habitual del deutor i en la que aquest no disposi d’altres bens o drets en quantia
suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari, s’haurà de considerar
exempta de pagament de l’Impost sobre l’increment de Valor dels terrenys de
Naturalesa Urbana, i, en conseqüència, sobre els rebuts que s’hagin generat en
aquest període haurà d’acordar-se la corresponent baixa en recaptació, així
com les devolucions que es puguin sol·licitar.

Ajuntament de Santa Oliva
2.20.- EXPP. NÚM.: 103/16 DERIVACIÓ REBUT D’ESCOMBRARIES C/ SANT
MIQUEL, 15.

Atès el que determina l’Art. 7 de
d’escombraries .

l’ordenança municipal

per recollida

Vistes les dades obrants en aquestes dependències municipals, i que consten
a l’expedient , que acrediten que la titularitat de l’habitatge ubicat al c/Sant
Miquel, 15 s’ha transferit a un altre titular des de el 22/05/2015.
Atès que s’ha procedit a la modificació de la base de dades del Padró de
rebuts d’escombraries de l’ esmentat immoble, a nom del titular correcte.
A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar la baixa del rebut d’escombraries amb clau de cobrament :
43-142-560-2016-01-0000953 per import principal de 76,50.-€
Segon.- Que Base faci una nova liquidació en voluntària del rebut, amb el
mateix import al subjecte passiu que es detalla :
Núm. Fix : 0200001129 C/Sant Miquel, 15
TITULAR: JUAN ESTRELLA CHECA NIF.: 39.363.777-J
c/Les Flors 62-76 esc.C 2 on 1ª 43700 El Vendrell (Tarragona)
Tercer .- Notificar aquest acord Base i al Sr. José Pérez Sánchez.
La proposta es trova conforme i s’aprova per unanimitat.
2.21.- EXP. NÚM.: 162/16 DERIVACIÓ REBUTS D’ESCOMBRARIES C/
MOSSÉN JOSEP M. JANÉ 2, 1ER B.
Antecedents
La Sra. G.A.R. amb nif. Núm.: 77.789.818-T, ha presentat instància en la que
manifesta que des de BASE li reclamen el pagament d’uns rebuts
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Fonaments de dret
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Atès la depuració de rebuts que es realitza des de l’ àrea de rendes en relació
als rebuts que resten pendents de pagament a BASE-Gestió d’ ingressos, es
comprova que resta pendent de pagament el rebut d’escombraries
corresponents al habitatge ubicat al C/ Sant Miquel, 15 el qual han de ser
objecte de baixa i nova liquidació , donat que la titularitat de l’IBI de l’ immoble
consta a nom d’ un altre titular.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva
d’escombraries de l’habitatge ubicat al C/ Mossèn Josep M. Jané, 2 1er B,
corresponents a l’any 2015 i 1er semestre de 2016, els quals no li corresponen,
donat que va causar baixa com inquilina el mes d’agost de 2014.
per recollida

Vistes les dades obrants en aquestes dependències municipals, i que consten
a l’expedient , que acrediten que la titularitat de l’ immoble del c Mossèn Josep
M.Jané, 2 1er B, correspon a la Sra. R.H.M. amb Nif.: Núm.: 39649688B.
Atès que s’ha procedit a la modificació de la base de dades del Padró de
rebuts d’escombraries de l’ esmentat immoble, a nom del titular correcte.
A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar la baixa dels rebuts
43-142-560-2015-01-0001083 per
43-142-560-2015-02-0001083 per
43-142-560-2016-01-0001083 per

d’escombraries que es relacionen :
import principal de 58,18.-€
import principal de 58,18.-€
import principal de 58,18.-€

Segon.- Que Base faci una nova liquidació en voluntària dels esmentats
rebuts, amb els mateixos imports al subjecte passiu que es detalla :
Núm. Fix : 0200000507 Mossèn Josep M. Jané, 2 1er B,
Titular : R.H.M. NIF.: 39649688B
Adreça Fiscal : C/ Sant Francesc, 9 43712 Llorenç del Penedès

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

l’ordenança municipal

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments de dret
Atès el que determina l’Art. 7 de
d’escombraries .

La proposta es trova conforme i s’aprova per unanimitat.
2.22.- EXP. NÚM.: 188/16 DERIVACIÓ REBUTS D’ESCOMBRARIES C/
MONTSERRAT ROIG, 10.
Antecedents
En data 29 de març de 2016, s’ha rebut escrit de Base-gestió d’ingressos, amb
registre d’entrada núm.: 1048 en el que comuniquen l’existència d’un expedient
executiu núm.: 2007/097397 en el qual resten pendents de pagament uns
rebuts d’escombraries de l’habitatge ubicat al C/ Montserrat Roig, 10 els quals
hauria de modificar-se la titularitat del objecte tributari donat que en data
17.01.2013 han estat objecte de transmissió a un altre titular.

Ajuntament de Santa Oliva
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Tercer.- Notificar aquest acord Base.

Ajuntament de Santa Oliva
Fonaments de dret
Atès el que determina l’Art. 7 de
d’escombraries .

l’ordenança municipal

per recollida

A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar la baixa dels rebuts d’escombraries que es relacionen :
43-142-560-2014-01-0001362 per import principal de 58,18.-€
43-142-560-2014-02-0001362 per import principal de 58,18.-€
Segon.- Que Base faci una nova liquidació en voluntària dels esmentats
rebuts, amb els mateixos imports al subjecte passiu que es detalla :
Núm. Fix :n 142560001362 Montserrat Roig, 10
Titular : BANCO DE SABADELL nif.: núm.: A08000143.
Adreça Fiscal : Pza. Catalunya, 1 08201Sabadell
Tercer.- Notificar aquest acord Base.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

Atès que s’ha procedit a la modificació de la base de dades del Padró de
rebuts d’escombraries de l’ esmentat immoble, a nom del titular correcte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vistes les dades obrants en aquestes dependències municipals, i que consten
a l’expedient , que acrediten que la titularitat de l’ immoble del c/ Montserrat
Roig, 10 , correspon al BANCO DE SABADELL amb nif.: núm.: A08000143.

Antecedents
Atès els treballs que es realitzen des de l’àrea de rendes en relació als rebuts
que resten pendents de pagament en la base de dades de Base-gestió
d’ingressos , es comprova l’existència d’un expedient executiu núm.:
2007/94600corresponent a uns rebuts d’escombraries de l’habitatge ubicat al
C/ Ctra. De Valls Bl. 3 1er 1ª els quals hauria de modificar-se la titularitat del
objecte tributari donat que en data 12.04.2010 han estat objecte de transmissió
a un altre titular.
Fonaments de dret
Atès el que determina l’Art. 7 de
d’escombraries .

l’ordenança municipal

per recollida

Ajuntament de Santa Oliva
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2.23.- EXP. NÚM.: 191/16 DERIVACIÓ REBUTS D’ESCOMBRARIES C/
CTRA. DE VALL BL. 3 ER 1ª.

Ajuntament de Santa Oliva
Vistes les dades obrants en aquestes dependències municipals, i que consten
a l’expedient , que acrediten que la titularitat de l’ immoble del c/ Ctra. De Valls
bl. 3 1er 1ª , correspon a Criteria Caixa Holding S.A. amb nif.: núm.:
A63379135.
Atès que s’ha procedit a la modificació de la base de dades del Padró de
rebuts d’escombraries de l’ esmentat immoble, a nom del titular correcte.

Segon.- Que Base faci una nova liquidació en voluntària dels esmentats
rebuts, amb els mateixos imports al subjecte passiu que es detalla :

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

Primer.- Aprovar la baixa dels rebuts d’escombraries que es relacionen :
43-142-560-2010-02-0001173 per import principal de 56,43.-€
43-142-560-2011-01-0011173 per import principal de 56,43.-€
43-142-560-2011-02-0001173 per import principal de 56,43.-€
43-142-560-2012-01-0001173 per import principal de 56,43.-€
43-142-560-2012-02-0001173 per import principal de 56,43.-€
43-142-560-2013-01-0001173 per import principal de 58,18.-€
43-142-560-2013-02-0001173 per import principal de 58,18.-€
43-142-560-2014-01-0001173 per import principal de 58,18.-€
43-142-560-2014-02-0001173 per import principal de 58,18.-€
43-142-560-2015-01-0001173 per import principal de 58,18.-€
43-142-560-2015-02-0001173 per import principal de 58,18.-€
43-142-560-2016-01-0001173 per import principal de 58,18.-€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la Junta de Govern es proposa:

Tercer.- Notificar aquest acord Base.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.24.- EXP. NÚM.: 180/16 DEVOLUCIÓ PART PROPORCINAL IMPOST DE
CIRCULACIÓ VEHICLE 4471/BKR.
Fets
S'ha rebut, en aquestes dependències municipals, sol·licitud presentada per
C.C.H. amb Nif. núm.: 77784601-G, en la que manifesta que ha donat de
baixa definitiva el vehicle matrícula 4471-BKR en data 18.04.2016,
i
demana la devolució de la part proporcional de l’ impost de circulació, adjuntant
a la seva petició la documentació que així ho acredita .
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Núm. Fix : 0200001022 Ctra. De Valls bl. 3 1er 1ª
Titular : Criteria Caixa Holding S.A. amb nif.: núm.: A63379135.
Adreça Fiscal: CL dels Provençals,39 08019 BARCELONA

Ajuntament de Santa Oliva
Fonaments de dret
D’acord el que determina l’article 96.3 del text refós de la Llei 2/2004 d’
Hisendes Locals, i l’article 5è punt 2 de l' Ordenança municipal reguladora de
l' Impost sobre vehicles de tracció mecànica , que desenvolupa l' expressada
legislació.

Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. C.C.H. amb nif. núm.: 77784601-G, de
l’import de 54,26.-€., part proporcional corresponent a dos trimestres de
l’any 2016 .
Segon.- Notificar aquest acord a l’ interessada i a l’ àrea de Rendes.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.25.- EXP. NÚM.: 181/16 DEVOLUCIÓ PART PROPORCIONAL IMPOST DE
CIRCULACIÓ VEHICLE B-1632-VP.
Fets
S' ha rebut, en aquestes dependències municipals, sol·licitud presentada per
S.B.Z amb Nif. núm.: 04.203.537-B, en la que manifesta que ha donat de
baixa definitiva el vehicle matrícula B-1632-VP en data 02.03.2016, i
demana la devolució de la part proporcional de l’ impost de circulació, adjuntant
a la seva petició la documentació que així ho acredita .
Fonaments de dret
D’acord el que determina l’article 96.3 del text refós de la Llei 2/2004 d’
Hisendes Locals, i l’article 5è punt 2 de l' Ordenança municipal reguladora de
l' Impost sobre vehicles de tracció mecànica , que desenvolupa l' expressada
legislació.
Atès que consultada la base de dades de Base-gestió d’ingressos, el vehicle
matricula B-1632-VP consta donat de baixa definitiva en data 02.03.2016
Atès que consultada la base de dades de Base-gestió d’ingressos, el subjecte
passiu es troba al corrent de pagament dels deutes tributaris
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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A la Junta de Govern es proposa:
Proposta de resolució
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Atès que consultada la base de dades de Base-gestió d’ingressos, el subjecte
passiu es troba al corrent de pagament dels deutes tributaris

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que consultada la base de dades de Base-gestió d’ingressos, el vehicle
matricula 4471-BKR consta donat de baixa definitiva en data 18.04.2016

Ajuntament de Santa Oliva
A la Junta de Govern es proposa:
Proposta de resolució

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.26.- EXP. NÚM.: 210/16 DEVOLUCIÓ PART PROPORCINAL IMPOST DE
CIRCULACIÓ VEHICLE 8766-BKL.
Fets
S' ha rebut, en aquestes dependències municipals, sol·licitud presentada per
C.C.J. amb Nif. núm.: 38077576H, en la que manifesta que ha donat de baixa
definitiva el vehicle matrícula 8766-BKL en data 18.02.2016, i demana la
devolució de la part proporcional de l’ impost de circulació, adjuntant a la seva
petició la documentació que així ho acredita .
Fonaments de dret

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

Segon.- Notificar aquest acord a l’ interessat i a l’ àrea de Rendes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar la devolució al Sr. S.B.Z. amb nif. núm.: 04.203.537-B, de
l’import de 81,39.-€., part proporcional corresponent a tres trimestres de
l’any 2016 .

Atès que consultada la base de dades de Base-gestió d’ingressos, el vehicle
matricula 8766-BKL consta donat de baixa definitiva en data 18.02.2016
Atès que consultada la base de dades de Base-gestió d’ingressos, el subjecte
passiu es troba al corrent de pagament dels deutes tributaris
A la Junta de Govern es proposa:
Proposta de resolució
Primer.- Aprovar la devolució ala Sra. C.C.J. amb Nif. núm.: 38077576H, de
l’import de 43,68.-€., part proporcional corresponent a tres trimestres de
l’any 2016 .
Segon.- Notificar aquest acord a l’ interessada i a l’ àrea de Rendes.
Ajuntament de Santa Oliva
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D’acord el que determina l’article 96.3 del text refós de la Llei 2/2004 d’ Hisendes
Locals, i l’article 5è punt 2 de l' Ordenança municipal reguladora de l' Impost
sobre vehicles de tracció mecànica , que desenvolupa l' expressada legislació.

Ajuntament de Santa Oliva
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.27.- EXP. NÚM.: 184/16 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 107.

D’acord el que determina el text refós de la Llei 2/2004 d’ Hisendes Locals, i
el que determina l’ordenança municipal que desenvolupa l' expressada
legislació.
Vista la documentació obrant a l’expedient i comprovat per l’àrea de Rendes que
el nínxol esmentat es troba al corrent de pagament de la taxa de manteniment
de cementiri.
A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la modificació de titularitat de la concessió del nínxol núm.:
107 a favor del titular següent:
M.C.P.S. amb nif. núm.: 39637468G
C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 1
43710 SANTA OLIVA
Segon.- Expedir el títol corresponent , la inscripció de la modificació en el Llibre
de Registres del cementiri i la corresponent actualització de les dades del
Padró de manteniment del cementiri per a futur exercicis.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.28.- EXP. NÚM.: 135/16 DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS IBI FINCA
7152201F7675S0001P1.
Antecedents
Atès l’escrit presentant per la Sra. M.C. C. amb nif . núm.: 77054123-Y , en la
que sol·licita la devolució d’uns rebuts d’ IBI Urbana corresponents a la finca
amb referència cadastral
7152201CF7675S0001PI, els quals han estat
Ajuntament de Santa Oliva
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Fonaments de dret
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Vist l’escrit presentat per la Sra. M.C.P.S. amb nif. núm.: 39637468G , en el
que manifesta la voluntat de canviar la titularitat de la concessió del nínxol del
cementiri municipal núm. 107, a nom seu donat que encara figura titular de l’
esmentada concessió el seu pare .

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva
liquidats erròniament ja que segons resolució de cadastre de data 10 de març
de 2015, han procedit a la rectificació de la titularitat cadastral.
Atès que adjunta a la sol·licitud de devolució, la resolució de la Gerència
Territorial del cadastre, que acredita la rectificació de la titularitat de
l’esmentada finca.

Els articles 131 i 132 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament General de les Actuacions i els Procediments de Gestió i
Inspecció Tributària i de Desenvolupament de les Normes Comuns dels
Procediments d’Aplicació dels Tributs.
Els articles 32 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
L’article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L’article 21.1.s) i 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
2.- En virtut de l’article 15 del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament General de Desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, en Matèria de Revisió en Via Administrativa,
el dret a obtenir la devolució d’ingressos indeguts es podrà reconèixer en
diversos procediments, entre els quals està el procediment regulat en la Secció
II del Capítol V de l’esmentat Reial Decret, que serà d’aplicació per als supòsits
previstos en l’article 221.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
3.- De conformitat amb l’article 221.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, el procediment per al reconeixement del dret a la devolució
d’ingressos indeguts, s’iniciarà d’ofici, o a instància de l’interessat, en els
supòsits següents:
a) Quan es produeixi una duplicitat en el pagament de deutes tributaris o
sancions.
b) Quan la quantitat pagada sigui superior a l’import a ingressar resultant d’un
acte administratiu o d’una autoliquidació.
c) Quan s’ingressin quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries
després de que hagin transcorregut els terminis de prescripció.
Ajuntament de Santa Oliva
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Els articles 14 a 20 del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament General de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, en matèria de Revisió en Via Administrativa.
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1.- La Legislació aplicable és la següent:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments Jurídics

Ajuntament de Santa Oliva
d) Quan així ho estableixi la normativa tributària.

6.- Una vegada reconegut el dret a la devolució, es podrà procedir a la seva
compensació a petició de l’obligat d’ofici d’acord amb el procediment i terminis
establerts en el Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret
939/2005, de 29 de juliol, i normativa de desenvolupament.
En aquest cas, sobre l’import de la devolució que sigui objecte de
compensació, l’interès de demora a favor de l’obligat tributari es meritarà fins a
la data en què es produeixi l’extinció del crèdit com a conseqüència de la
compensació.
7.- De conformitat amb els articles 66 i 67 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, el dret a obtenir la devolució d’ingressos
indeguts prescriurà als quatre anys des del dia següent a la data de notificació
de l’acord on es reconegui el dret a percebre la devolució.
8.- Se seguirà el procediment següent:
a) Quan el procediment s’iniciï a instància de l’interessat, la sol·licitud
s’adreçarà a l’òrgan competent per a resoldre i contindrà les dades següents:
Justificació de l’ingrés indegut. Junt amb la sol·licitud s’adjuntaran els
documents que acreditin el dret a la devolució, així com quants elements de
prova consideri oportuns a tal efecte. Els justificants d’ingrés es podran
substituir per la menció exacta de les dades identificatives de l’ingrés realitzat,
entre ells, la data i el lloc de l’ingrés i l’import.

Ajuntament de Santa Oliva
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5.- Amb la devolució d’ingressos indeguts l’Administració tributària abonarà
l’interès de demora regulat en l’article 26 de la Llei General Tributària, sense
necessitat de que l’obligat tributari ho sol·liciti. A aquests efectes, l’interès de
demora es meritarà des de la data en què s’hagi realitzat l’ingrés indegut fins a
la data en què s’ordeni el pagament de la devolució. Les dilacions en el
procediment per causa imputable a l’interessat no es tindran en compte a
efectes del còmput del període a què es refereix el paràgraf anterior.
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a) Els obligats tributaris i els subjectes infractors que hagin realitzat ingressos
indeguts en el Tresor Públic amb ocasió del compliment de les seves
obligacions tributàries o del pagament de sancions, així com els successors
d’uns i altres.
b) La persona o entitat que hagi suportat la retenció o l’ingrés a compte
repercutit quan considerin que la retenció suportada o l’ingrés repercutit ho han
estat indegudament.
c) Quan l’ingrés indegut es refereixi a tributs per als quals existeix una obligació
legal de repercussió, a més de les persones o entitats a què es refereix el
paràgraf a), la persona o entitat que hagi suportat la repercussió.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4.- Tindran dret a sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts les persones o
entitats següents:

Ajuntament de Santa Oliva
Declaració expressa del mitjà elegit pel qual s’ha de realitzar la devolució,
d’entre els assenyalats per l’Administració competent. Si l’Administració
competent no ha assenyalat mitjans per efectuar la devolució, el beneficiari
podrà optar per:
1.-Transferència bancària, amb indicació del número de codi de compte i les
dades identificatives de l’entitat de crèdit.

L’òrgan competent per a la tramitació podrà sol·licitar els informes que consideri
necessaris.
c) Amb caràcter previ a la resolució, en virtut de l’article 18.3 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, caldrà notificar a l’obligat tributari la proposta de
resolució perquè en un termini de 10 dies, a comptar a partir del dia següent al
de la notificació, presenti les al·legacions i els documents i justificants que
consideri convenients.
d). Finalitzades les actuacions, l’òrgan competent per a la tramitació elevarà a
la Junta de Govern la proposta de resolució, en virtut de l’article 21.1.f) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, dictarà una
resolució motivada en la qual, si és procedent, s’acordarà el dret a la devolució,
es determinarà el titular del dret i l’import de la devolució.
e) Una vegada reconegut el dret a la devolució, es procedirà a l’execució
immediata d’aquesta (en el supòsit de que no s’hagi acordat la compensació).
La quantitat a retornar com a conseqüència d’un ingrés indegut estarà
constituïda per la suma de les quantitats següents:
— L’import de l’ingrés indegudament efectuat.
— Les costes satisfetes quan l’ingrés indegut s’hagi realitzat durant el
procediment de constrenyiment.
— L’interès de demora vigent al llarg del període en què resulti exigible, sobre
les quantitats indegudament ingressades, sense necessitat de que l’obligat
tributari ho sol·liciti.
9.- Quan en l’execució de les devolucions s’hagi produït algun error material, de
fet o aritmètic, l’entitat de crèdit retrocedirà, si s’escau, l’import procedent a
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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b) L’òrgan competent per a la tramitació comprovarà les circumstàncies que, si
s’escau, determinin el dret a la devolució, la realitat de l’ingrés i la no devolució
posterior, així com la titularitat del dret i la quantia de la devolució, i podrà
sol·licitar els informes que consideri necessaris.
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3.- Si s’escau, una sol·licitud de compensació, en els termes previstos en el
Reglament General de Recaptació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- Xec creuat o nominatiu.

Ajuntament de Santa Oliva
l’Administració tributària ordenant o bé s’exigirà directament al perceptor el
reintegrament, segons disposa l’article 132.3 del Reial Decret 1065/2007, de 27
de juliol.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.29.- EXP. NÚM.: 176/16DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS IBI FINCA
MÒSSEN ANTON PARADIS 41.
Antecedents
Atès l’escrit presentant per la Sra. M.A.G.P. amb nif . núm.: 29.529.357-W , en
la que sol·licita la devolució d’uns rebuts d’ IBI Urbana corresponents a la finca
del c/ Mossèn Anton Paradís, 41 els quals han estat liquidats erròniament ja
que segons resolució de cadastre de data 13 d’octubre de 2015, han procedit a
la rectificació de la superfície i conseqüentment del valor cadastral.
Atès que adjunta a la sol·licitud de devolució, la resolució de la Gerència
Territorial del cadastre, que acredita la rectificació de la titularitat de
l’esmentada finca.
Atès que consultada la base de dades de Base-gestió d’ingressos, el subjecte
passiu es troba al corrent de pagament dels deutes tributaris.
Fonaments Jurídics
1.- La Legislació aplicable és la següent:
Els articles 14 a 20 del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament General de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, en matèria de Revisió en Via Administrativa.
Els articles 131 i 132 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament General de les Actuacions i els Procediments de Gestió i
Inspecció Tributària i de Desenvolupament de les Normes Comuns dels
Procediments d’Aplicació dels Tributs.
Ajuntament de Santa Oliva
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Segon.- Notificar aquest acord a l’ interessada, indicant que facilitin el número
de compte per tal de procedir a realitzar la devolució corresponent.
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Primer.- ESTIMAR la sol.lictud presentada i procedir a la devolució de l’ import
de 790, 69.-€, en concepte de rebuts d’IBI ingressats erròniament, tenint en
compte la normativa aplicable en el moment de la liquidació i que es detalla en
la part expositiva. Així mateix, ESTIMAR la devolució de l’import de 165,26.-€
en concepte d’ interessos de demora pel temps transcorregut des de la data de
l’ingrés dels diferents rebuts , fins l’ordenació del pagament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

De conformitat amb l’exposat , a la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
Els articles 32 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
L’article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

3.- De conformitat amb l’article 221.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, el procediment per al reconeixement del dret a la devolució
d’ingressos indeguts, s’iniciarà d’ofici, o a instància de l’interessat, en els
supòsits següents:
a) Quan es produeixi una duplicitat en el pagament de deutes tributaris o
sancions.
b) Quan la quantitat pagada sigui superior a l’import a ingressar resultant d’un
acte administratiu o d’una autoliquidació.
c) Quan s’ingressin quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries
després de que hagin transcorregut els terminis de prescripció.
d) Quan així ho estableixi la normativa tributària.

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

2.- En virtut de l’article 15 del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament General de Desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, en Matèria de Revisió en Via Administrativa,
el dret a obtenir la devolució d’ingressos indeguts es podrà reconèixer en
diversos procediments, entre els quals està el procediment regulat en la Secció
II del Capítol V de l’esmentat Reial Decret, que serà d’aplicació per als supòsits
previstos en l’article 221.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’article 21.1.s) i 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.

a) Els obligats tributaris i els subjectes infractors que hagin realitzat ingressos
indeguts en el Tresor Públic amb ocasió del compliment de les seves
obligacions tributàries o del pagament de sancions, així com els successors
d’uns i altres.
b) La persona o entitat que hagi suportat la retenció o l’ingrés a compte
repercutit quan considerin que la retenció suportada o l’ingrés repercutit ho han
estat indegudament.
c) Quan l’ingrés indegut es refereixi a tributs per als quals existeix una obligació
legal de repercussió, a més de les persones o entitats a què es refereix el
paràgraf a), la persona o entitat que hagi suportat la repercussió.
5.- Amb la devolució d’ingressos indeguts l’Administració tributària abonarà
l’interès de demora regulat en l’article 26 de la Llei General Tributària, sense
necessitat de que l’obligat tributari ho sol·liciti. A aquests efectes, l’interès de
demora es meritarà des de la data en què s’hagi realitzat l’ingrés indegut fins a
la data en què s’ordeni el pagament de la devolució. Les dilacions en el

Ajuntament de Santa Oliva
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4.- Tindran dret a sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts les persones o
entitats següents:

Ajuntament de Santa Oliva
procediment per causa imputable a l’interessat no es tindran en compte a
efectes del còmput del període a què es refereix el paràgraf anterior.

8.- Se seguirà el procediment següent:
a) Quan el procediment s’iniciï a instància de l’interessat, la sol·licitud
s’adreçarà a l’òrgan competent per a resoldre i contindrà les dades següents:
Justificació de l’ingrés indegut. Junt amb la sol·licitud s’adjuntaran els
documents que acreditin el dret a la devolució, així com quants elements de
prova consideri oportuns a tal efecte. Els justificants d’ingrés es podran
substituir per la menció exacta de les dades identificatives de l’ingrés realitzat,
entre ells, la data i el lloc de l’ingrés i l’import.
Declaració expressa del mitjà elegit pel qual s’ha de realitzar la devolució,
d’entre els assenyalats per l’Administració competent. Si l’Administració
competent no ha assenyalat mitjans per efectuar la devolució, el beneficiari
podrà optar per:
1.-Transferència bancària, amb indicació del número de codi de compte i les
dades identificatives de l’entitat de crèdit.
2.- Xec creuat o nominatiu.
3.- Si s’escau, una sol·licitud de compensació, en els termes previstos en el
Reglament General de Recaptació.
b) L’òrgan competent per a la tramitació comprovarà les circumstàncies que, si
s’escau, determinin el dret a la devolució, la realitat de l’ingrés i la no devolució
posterior, així com la titularitat del dret i la quantia de la devolució, i podrà
sol·licitar els informes que consideri necessaris.
L’òrgan competent per a la tramitació podrà sol·licitar els informes que consideri
necessaris.
Ajuntament de Santa Oliva
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7.- De conformitat amb els articles 66 i 67 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, el dret a obtenir la devolució d’ingressos
indeguts prescriurà als quatre anys des del dia següent a la data de notificació
de l’acord on es reconegui el dret a percebre la devolució.
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En aquest cas, sobre l’import de la devolució que sigui objecte de
compensació, l’interès de demora a favor de l’obligat tributari es meritarà fins a
la data en què es produeixi l’extinció del crèdit com a conseqüència de la
compensació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6.- Una vegada reconegut el dret a la devolució, es podrà procedir a la seva
compensació a petició de l’obligat d’ofici d’acord amb el procediment i terminis
establerts en el Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret
939/2005, de 29 de juliol, i normativa de desenvolupament.

Ajuntament de Santa Oliva

e) Una vegada reconegut el dret a la devolució, es procedirà a l’execució
immediata d’aquesta (en el supòsit de que no s’hagi acordat la compensació).
La quantitat a retornar com a conseqüència d’un ingrés indegut estarà
constituïda per la suma de les quantitats següents:
— L’import de l’ingrés indegudament efectuat.
— Les costes satisfetes quan l’ingrés indegut s’hagi realitzat durant el
procediment de constrenyiment.
— L’interès de demora vigent al llarg del període en què resulti exigible, sobre
les quantitats indegudament ingressades, sense necessitat de que l’obligat
tributari ho sol·liciti.
9.- Quan en l’execució de les devolucions s’hagi produït algun error material,
de fet o aritmètic, l’entitat de crèdit retrocedirà, si s’escau, l’import procedent a
l’Administració tributària ordenant o bé s’exigirà directament al perceptor el
reintegrament, segons disposa l’article 132.3 del Reial Decret 1065/2007, de 27
de juliol.

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

d). Finalitzades les actuacions, l’òrgan competent per a la tramitació elevarà a
la Junta de Govern la proposta de resolució, en virtut de l’article 21.1.f) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, dictarà una
resolució motivada en la qual, si és procedent, s’acordarà el dret a la devolució,
es determinarà el titular del dret i l’import de la devolució.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

c). Amb caràcter previ a la resolució, en virtut de l’article 18.3 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, caldrà notificar a l’obligat tributari la proposta de
resolució perquè en un termini de 10 dies, a comptar a partir del dia següent al
de la notificació, presenti les al·legacions i els documents i justificants que
consideri convenients.

Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada i procedir a la devolució de l’import
de 367,40.-€ en concepte de rebuts d’IBI cobrats erròniament, tenint en compte
la normativa aplicable en el moment de la liquidació i que es detalla en la part
expositiva. Així mateix, ESTIMAR la devolució de l’import de 11,68.-€ dels
interessos de demora pel temps transcorregut des de la data de l’ingrés dels
rebuts , fins l’ordenació del pagament.
Segon.- Notificar aquest acord a l’ interessada, i a l’àrea de rendes per que
tramiti la devolució.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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De conformitat amb l’exposat , a la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
2.30.- EXP. NÚM.: 115/16 LLOGUER LOCAL CULTURAL EL DIA 2/07/2016.
Antecedents
La Sra. JCG, ha sol·licitat mitjançant instància de data 06/05/2016 amb número
de registre d’entrada 1552, el lloguer del Local Cultural, el dissabte 2/07/2016,
per realitzar un festival de ball. Així mateix sol·licita poder utilitzar l’escenari i
poder disposar de 100 cadires .

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).

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

Fonaments de dret.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La recollida de les claus es realitzarà a les Oficines Municipals el divendres
01/07/2016. Així mateix, les claus, es retornaran el dilluns 4/07/2016.

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.”
Vist l’informe del tècnic municipal:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Lloguer Local Cultural / Festival de ball flamenc.
Peticionari:
Sra. JCG
Emplaçament:
El Local Cultural. Santa Oliva.
Antecedents
Amb data 06/05/2016, amb registre d’entrada núm.: 1552, es sol·licita llogar el
Local Cultural, per realitzar un festival de ball, el dissabte 2 de juliol de 2016.

Ajuntament de Santa Oliva
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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.

Ajuntament de Santa Oliva

-

Els nivells d’immissió i els horaris són els que a continuació es detallen:
Diürn (7h. a 21h.)
A l’exterior
A l’interior

Vespre (21h. a 23h.) Nocturn ( 23h. a 4h.)
60 dBA
60 dBA
50dBA
30 dBA
30 dBA
25dBA

El que es posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a
data 9 de maig de 2016.
El Tècnic Assessor Municipal
Josep Mª Ichart. Col: 12233
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar el lloguer del Local Cultural a la Sra. JCG pel dissabte
2/07/2016, per celebrar un festival de ball. Així mateix sol·licita poder utilitzar
l’escenari i poder disposar de 100 cadires.
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
Ajuntament de Santa Oliva
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-

La peticionaria tindrà cura del material cedit.
En tot moment, es garantirà que les sortides del Local Cultural, quedin
lliures d’obstacles, per a la seva correcta evacuació.
La neteja del local és responsabilitat de la peticionaria.
La sol·licitant queda designada com a responsable, per tal que en cas
d’emergència, doni avís als equip d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.), i dirigirà l’evacuació dels assistents.
Restarà restringit l’accés a l’amfiteatre, solsament es permetrà l’accés al
bany de senyores.
L’accés a l’escenari quedarà restringit a les persones que han de
realitzar l’espectacle.
Queda totalment prohibit, qualsevol tipus d’acte i/o espectacle de
pirotècnia o similar.
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.
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Informe favorablement atenent:

Ajuntament de Santa Oliva

Cinquè.- Notificar aquest acord a la Sra. JCG.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.31.- EXP. NÚM.: 116/16 AUTORITZAR UTILITZAR PART EXTERIOR
CENTRE CÍVIC PEDRERES I CESSIÓ MATERIAL PER FESTA FINAL DE
CURS. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRERES.
Antecedents
L’Associació de Veïns de Les Pedreres, han sol·licitat mitjançant instància de
data 6/05/2016 amb número de registre d’entrada 001551, poder utilitzar la part
exterior del Centre Cívic de Les Pedreres i el bar, per realitzar la festa final de
curs on es faran exhibicions de balls, el dissabte 18 de juny. Així mateix,
sol·liciten l’escenari gran, contenidors, 100 cadires, 20 taules i punt de llum.
Atès que hi han eleccions el 26 de juny i quinze dies abans els locals
municipals estaran a disposició dels grups polítics per realitzar els mítings
electorals, no es podrà disposar de cap sala del Centre Cívic per aquests
esdeveniment, tot i que si es dona autorització per utilitzar els serveis.
Fonaments de dret
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
Ajuntament de Santa Oliva
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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 la Sra. JCG, serà la responsable de la neteja del Local
Cultural 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’aquestes.
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

necessari.

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 Reglament del Patrimoni Local, 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, que literalment diu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL

Ajuntament de Santa Oliva
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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:
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Article 9. Responsabilitat d’ús
1.- En el cas de que per l’ utilització de qualsevol dels locals o instal·lacions,
aquestes 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.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Santa Oliva
Assumpte:

Cessió del bar annex al C. Cívic Les Pedreres i utilització espai
exterior Centre Cívic
Peticionari: Associació de Veïns de Les Pedreres
Emplaçament: Les Pedreres

INFORME
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments:
 Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
 El xiringuito, disposarà d’un extintor de 6kg., mitjançant contracte de
manteniment, així com d’una llum d’emergència, en funcionament.
 En el xiringuito només es podrà oferir servei de begudes.
 L’Associació designarà una persona responsable, per tal, que en cas
d’emergència, doni avís als equips d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.).
 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.
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
 No es podrà realitzar cap acte pirotècnic o similar.
 Les instal·lacions elèctriques es realitzaran per un instal·lador autoritzat.
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
19 de maig de 2016.
El Tècnic Municipal
Josep Mª Ichart.”
Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
Ajuntament de Santa Oliva
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Així mateix també sol·liciten la cessió de divers material municipal..
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Vista la instància de L’Associació de Veïns de Les Pedreres, on sol·liciten
mitjançant instància de data 6/05/2016 amb número de registre d’entrada
001551, la cessió del bar annex al C.Cívic i la part exterior del mateix pel
dissabte 18/06/2016, per realitzar un festival de ball, i poder obrir el bar que es
troba al costat del Centre Cívic, que es de titularitat municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Tercer.- Informar a l’àrea de serveis per tal que s’encarregui de les tasques de
logística necessàries que es puguin despendre del present acord.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Associació de Veïns de Les Pedreres.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.32.- EXP. NÚM.: 171/16 CESSIÓ ESPAI I COL·LOCACIÓ PLAFONS PEL
CONCURS DE PINTURA MEMORIAL JOSEP SOLÉ. GRUP MUNICIPAL
D’ERC.
Antecedents
El grup municipal d’ERC, a través d’instàncies amb número de registre
d’entrada 1703 i 1704, de data 18 de maig de 2016, ha sol·licitat la cessió de la
Sala Polivalent de la Nostra Llar el dissabte 11 de juny de 2016, per motius
organitzatius del concurs de pintura MEMORIAL JOSEP SOLÉ, durant tot el
dia.
Així mateix sol·licita, poder exposar els dibuixos del concurs de pintura i la
utilització dels plafons, per fer l’exposició, en els següents llocs i dies:
- Llar d’avis: del divendres 10 de juny al dijous 23 de juny.
- Centre Cívic de Les Pedreres: del divendres 24 de juny al dijous 7 de
juliol.
- Centre Cívic Sant Jordi: del divendres 8 de juliol al divendres 22 de juliol.
Atès que el 26 de juliol hi ha eleccions i per motius organitzatius de la brigada
municipal, les dates sol·licitades en la Llar d’avis i el Centre Cívic de Les
Pedreres, tindrien les següents variacions:
Ajuntament de Santa Oliva
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Segon.- Fer constar que l’Associació de Veïns de Les Pedreres serà la
responsable del material cedit i de la recollida de la brossa que es pugui
generar durant aquest esdeveniment.
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Primer.- Autoritzar la cessió del bar/xiringuito annex al Centre Cívic de Les
Pedreres el dissabte 18 de juny de 2016, així mateix poder disposar d’un
escenari gran, 100 cadires, contenidors i punt de llum, no podent cedir les 20
taules al no disposar del material en aquesta data, tot i que s’autoritza utilitzar
les taules que hi hagin al Centre Cívic en aquell moment.
Fer constar expressament que l’autorització queda condicionada al que
estableix el tècnic municipal en el seu informe, detallat en la part expositiva del
present acord.
Fer constar que les instal·lacions de dins del Centre Cívic no es podran utilitzar
donat que quinze dies abans de les eleccions el centre ha d’estar a disposició
dels grups polítics que vulguin realitzar mítings electorals. Excepte per utilitzar
els serveis.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
-

Llar d’avis: del divendres 10 de juny al dimarts 21 de juny.
Centre Cívic Les Pedreres: del dimarts 21 de juny al dijous 7 de juliol.

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

-

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.

Ajuntament de Santa Oliva
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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.”
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“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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Santa Oliva
Atès que el Reglament del Patrimoni Local, 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.

S’informa el següent:
Es dona la conformitat, atenent els següents requeriments:
- En tot moment, es garantirà que les sortides de l’edifici “La Nostra Llar”,
quedin lliures d’obstacles, per a la seva correcta evacuació.
- El sol·licitant queda designat com a responsable, per tal que en cas
d’emergència, doni avís als equip d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.), i dirigirà l’evacuació dels assistents.
- Tenir cura del material cedit.
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
19 de maig de 2016.
El Tècnic Assessor Municipal
Josep Maria Ichart Colg. 12233”
Respecte a la cobertura pròpia de la Nostra Llar (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
estableix l’article 1 i 2 de la pòlissa d’assegurança.
Pet tot això, a la Junta de Govern Local es proposa:
Primer.- Autoritzar la cessió de la Sala Polivalent de la Llar d’avis, al Grup
Ajuntament de Santa Oliva
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Antecedents
Vista la instància del Grup Municipal d’ERC, de data 18/05/16 amb número de
registre d’entrada 1703, on sol·licita la cessió de la Sala Polivalent de la Llar
d’avis, el dissabte 11/06/2016, per motius organitzatius del concurs de pintura
MEMORIAL JOSEP SOLE. Així com, poder disposar dels plafons per fer les
exposicions en els diferents nuclis.
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“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Cessió de la Nostra Llar el dissabte 11 de juny i utilització
plafons.
Peticionari:
Grup municipal d’ERC.
Emplaçament:
La Nostra Llar.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’informe emès pel Sr. Josep Maria Ichart, Tècnic contractat per
l’Ajuntament de Santa Oliva, amb núm. de col·legiat 12233, que textualment
diu:

Ajuntament de Santa Oliva
Municipal d’ERC, el dissabte 11 de juny de 2016, per motius organitzatius del
concurs de pintura MEMORIAL JOSEP SOLÉ. Així com, autoritzar l’exposició
dels dibuixos i la utilització dels plafons en els següents llocs:
- Llar d’avis: del divendres 10 de juny al dimarts 21 de juny.
- Centre Cívic Les Pedreres: del dimarts 21 de juny al dijous 7 de juliol.
- Centre Cívic Sant Jordi: del divendres 8 de juliol al divendres 22 de juliol.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.33.- EXP. NÚM.: 174/16 CESSIÓ LOCAL CULTURAL PER ASSAIGS I
OBRES DE TEATRE FINAL DE CURS. ESCOLA LA PARELLADA.
L’Escola La Parellada, ha sol·licitat a través d’instància de data 11/05/2016 amb
número de registre d’entrada 1616, poder utilitzar el Local Cultural per poder
realitzar els assaigs i representacions teatrals corresponents a les obres de
teatre de final de curs els matins del 2, 9, 14, 15, 16, 20 i 21 de juny de 2016.
Així mateix, poder disposar de la infraestructura de llum, so i aire condicionat.
Així mateix, sol·liciten pels dies 20 i 21 de juny al matí, poder disposar de 400
cadires per atendre als alumnes, mestres i familiars assistents. Tant mateix,
sol·liciten que el camió de la brigada reculli el 14 de juny a l’escola el material i
el porti al Local i que el dia 21 de juny el retorni a l’escola.
També sol·liciten 25 taules per preparar l’exposició a l’escola i la festa de final
de curs del 14 al 21 de juny, a l’escola.
Atès que els dimarts al matí de 10.45h. a 11.45h. hi ha una activitat al Local
Cultural, el dimarts 14 de juny al matí només es podrà disposar del Local en
horari no coincident amb aquest. Pel dimarts 21 de juny, donat que és un dels
dies de la representació es faran les gestions oportunes des de l’ajuntament
per tal de que es pugui utilitzar el Local Cultural durant tot el mati.

Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

Tercer.- Notificar aquest acord al peticionari i a l’Associació Gent Gran Verge
del Remei (nostrallarsantaoliva@gmail.com), pel seu coneixement. Així com,
informar a les responsables del Centres Cívics i a l’àrea de serveis pel seu
coneixement i per les tasques de logística que es puguin derivar de l’adopció
del següent acord.
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Segon.- Fer constar que el Grup Municipal d’ERC, serà el responsable de
l’estat de les dependències, del mobiliari d’aquestes, i del material cedit, així
com de la neteja i de la recollida de la brossa que es pugui generar durant la
cessió de l’espai de la Llar d’avis el dissabte 11 de maig.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’autorització queda condicionada al requisits que estableix el tècnic municipal i
que es detallen en la part expositiva del present acord.

Ajuntament de Santa Oliva
Atès l’informe tècnic que literalment diu:

Informe
S’informa el següent:
Es dona la conformitat, atenent els següents requeriments:
- Es disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil, que doni
cobertura a l’ús, que es vol fer del Local Cultural.
- El sol·licitant queda designat com a persona responsable, per tal, que en
cas d’emergència, donar avís als equip d’intervenció (ambulància,
policia, bombers, etc.), i dirigirà l’evacuació dels assistents.
- Restarà restringit l’accés a l’amfiteatre, solsament es permetrà l’accés al
bany de senyores.
- En tot moment, es garantirà que les sortides del Local, quedin lliures
d’obstacles, per a la seva correcta evacuació.
- Tenir cura de les instal·lacions i el material cedit.

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

Antecedents
L’Escola La Parellada, a través d’instància de data 11/05/16 amb número de
registre d’entrada 1616, ha sol·licitat la cessió del Local Cultural per realitzar
assaigs i representacions de les obres de teatre de final de curs, els matins del
2, 9, 14, 15, 16, 20 i 21 de juny de 2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte: Ús del Local Cultural.
Peticionari: ESCOLA LA PARELLADA
Ubicació:
Local Cultural - Santa Oliva.

El Tècnic Assessor Municipal
Josep Ma Ichart Colg.12233”
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
estableix l’article 1 i 2 de la pòlissa d’assegurança.
Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar la cessió del Local Cultural els dies i horaris detallats en la part
expositiva del present acord perquè puguin realitzar els assaigs i
representacions teatrals de final de curs. Així mateix, la cessió de les cadires
que tingui disponibles l’ajuntament per les representacions de les obres de
teatre i el transport del material necessari per desenvolupar les representacions
Ajuntament de Santa Oliva
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El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
19 de maig de 2016.

Ajuntament de Santa Oliva
teatrals, el dia 14 de juny al Local Cultural i al finalitzar les obres de teatre
retornar el material a l’escola. Així mateix, la cessió de 25 taules per preparar la
festa de fi de curs a l’escola del 14 al 21 de juny. La cessió queda
condicionada als requisits que estableix el Tècnic municipal i que es detallen en
la part expositiva del present acord.

Segon.- Instar a l’Escola, a que informi a l’ajuntament si hi ha alguna variació
dels dies/horaris detallats en la part expositiva, per tal de poder organitzar les
diferents activitats que es realitzen al Local Cultural, amb un temps prudencial i
poder realitzar les gestions oportunes per part de l’ajuntament.
Tercer.- Informar a la Penya Blaugrana que el dimarts 21 de juny no es podrà
realitzar l’activitat de ball que realitza l’entitat al Local Cultural, donat que es
realitzaran les obres de teatre de final de curs de l’Escola La Parellada. Per
aquest motiu l’entitat informarà a la professora de ball que el 21/06/2016 no
podrà disposar de l’espai.

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

Fer constar que degut a les eleccions que es celebraran el proper 26 de juny,
durant els quinze dies abans, en el Local Cultural es podran realitzar mítings
electorals, en el cas de que el Local Cultural sigui sol·licitat per alguna
agrupació política, en algun dels matins cedits, l’autorització de la cessió a
l’Escola quedarà revocada automàticament, informant a la mateixa de la
revocació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fer constar que el dimarts 14 de juny al matí, de 10.45h. a 11.45h. hi ha una
activitat al Local Cultural, i per aquest motiu aquests dimarts només es podrà
disposar del Local en horari no coincident amb aquest.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.34.- EXP. NÚM.: 218/16 LLOGUER CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL EL
DISSABTE 11/06/16.
Antecedents
El Sr. KM, en representació de l’empresa KOMM MIT INTERNATIONAL, a
través d’instància amb número de registre d’entrada 1769 de data 25/05/16, ha
sol·licitat poder llogar el camp de futbol municipal el dissabte 11 de juny de
2016 de 15h. a 21h. per jugar tres partits.
Fonaments de dret.
Vist el que determina l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’utilització de
locals i instal·lacions municipals, aprovada pel ple de la corporació en sessió de
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Quart.- Notificar aquest acord a l’Escola.

Ajuntament de Santa Oliva
data 24 de desembre de 2013 i publicat en el BOP número 299 de data 31 de
desembre de 2013.

Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la utilització del camp de futbol municipal, el dissabte 11 de
juny de 2016, de 15h. a 21h., en concepte de camp futbol 7 i tarifa diürna amb
regularitat, per jugar tres partits.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa de 150€, de conformitat amb
l’ordenança vigent per al 2015 (50€ per partit).
Tercer.- Fer constar que l’interessat serà el responsable si durant la utilització
de les instal·lacions aquestes sofreixen desperfectes o deteriorament, restant
obligat, sense perjudici de l’abonament de la taxa, a pagar les despeses de
reparació.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’àrea de rendes perquè efectuí
la liquidació corresponent i a l’àrea de serveis perquè s’encarregui de les
tasques logístiques d’obrir i tancar el camp de futbol o altres que es puguin
desprendre del present acord.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.35.- EXP. NÚM.: 216/16 RELACIÓ DE “AD”, “O” I “ADO” I PAGAMENT
NÒMINES I FACTURES (58/2016).
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 99.983,92 € (NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES
EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO)

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

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

Tarifes nocturnes :
- Camp futbol 7: 100€/ partit ( amb regularitat 60€ partit).
- Camp futbol 11: 200€/ partit ( amb regularitat 125€ partit).
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LLOGUER CAMP DE FUTBOL
Tarifes diürnes :
- Camp futbol 7:
75€/partit (amb regularitat 50€ partit).
- Camp futbol 11: 150€/ partit ( amb regularitat 100€ partit).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist el que determina l’annex de l’esmentada ordenança pel que respecta a les
tarifes del lloguer del camp de futbol.

Ajuntament de Santa Oliva
Així mateix, es presenta per a la seva aprovació la relació de pagaments
número 23 que ascendeix a la quantitat de 60.641,87 € (SEIXANTA MIL
SIS-CENTS QUARANTA-UN AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS D’EURO)

Tercer.- Informar a la Junta de Govern de nòmines pagades del mes de Maig.
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.

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

Número : 2016-0005 Data : 18/08/2016

Segon.- Aprovar la relació de pagaments número 23
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Primer.- Aprovar la relació de “AD”, “O” i “ADO” comptabilitzats, que consta al
corresponent expedient, per un import total de 99.983,92 € (NORANTA-NOU
MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
D’EURO)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

També es dona compte a la Junta de Govern de la relació de nòmines del
treballadors corresponent al mes de Maig que ascendeix a 39554,91
(TRENTA-NOU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-UN CÈNTIMS D’EURO)

