Santa Oliva, a catorze de juny de dos mil setze quan són les 13:30 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 31/05/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- EXP. NÚM.:
05/16 SOL·LICITUDS DELS TREBALLADORS DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA.
2.2.- EXP. NÚM. 106/16 LLICÈNCIA PER COMUNICACIÓ PRÈVIA C/ SANT
CARLES, 10.
2.3.- EXP. NÚM. 294/16 LLICÈNCIA PER COMUNICACIÓ PRÈVIA C/SANT
SEBASTIÀ, 22.
2.4.- EXP. NÚM. 295/16 LLICÈNCIA PER COMUNICACIÓ PRÈVIA C/MOSSÈN
JOSEP Mª JANÉ,12.
2.5.- EXP. NÚM. 296/16 LLICÈNCIA PER COMUNICACIÓ PRÈVIA
C/LLORER, 6ª.
2.6.- EXP. NÚM.: 154/63 LLICÈNCIA OBRES MENORS C/MONTMELL,
PARCEL.LES 4 I 7.
2.7.- EXP. NÚM.: 297/16 LLICÈNCIA OBRES MENORS AL C/RONDA DE
L’ALBORNAR, 10 NAU 10 (REF. Sol.522636-BT).
2.8.- EXP. NÚM.: 215/16 LLIC. OBRES MAJORS PL. SANTA LIDIA, 3.
2.9.- EXP. NÚM.: 108/16 CERTIFICAT URBANÍSTIC POL. 7 PARC. 53
2.10.- EXP. NÚM. 235/16 CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
DE L’AVDA. NTRA. SRA. PILAR, 46.
2.11.- EXP. NÚM.: 293/16 INFORME URBANÍSTIC C/BAIX PENEDÈS, 38.
2.12.- EXP. NÚM.: 105/16 LLICÈNCIA ACTIVITATS NÚM. 379 COMUNICACIÓ
PRÈVIA HABITATGE ÚS TURÍSTIC.
2.13.EXP.
NÚM.:
211/16
EXPEDIENT
ACTIVITATS
NÚM.378
BAR-RESTAURANT.
2.14.- EXP. NÚM.:117/16 INFORMACIÓ DIVERSA PROCÉS ELECCIONS A
CORTS GENERALS 26.06.2016.
2.15.- EXP. NÚM.: 247/2016 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL SRA.
A.B.G.R.
2.16.- EXP. NÚM.: 234/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER SANTA JOANA 22.
Ajuntament de Santa Oliva
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SECRETARI INTERVENTOR
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

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: 05/07/2016
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Cristina Carreras Haro (1 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 05/07/2016
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88

Ajuntament de Santa Oliva

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

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016
Codi Validació: 7F4PTZSJHCPFL4E45EA4EWDC6 | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 69

2.17.- EXP. NÚM.: 281/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
DAVANT CARRER SANT LLUC – POL 5 PARC 99.
2.18.- EXP. NÚM.: 281/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
DAVANT CARRER SANT LLUCH – POL 5 PARC 121.
2.19.- EXP. NÚM: 168/2016 RETIRADA VEHICLE DE LA VIA PÚBLICA
M4210PM.
2.20.- EXP. NÚM.: 290/2016 RETIRADA VEHICLE DE LA VIA PÚBLICA
B9196UU.
2.21.- EXP. NÚM.: 267/2016 CONTRACTE MENOR POSADA A PUNT
PISCINA MUNICIPAL
2.22.- EXP. NÚM.: 312/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
ACCESSORIS: PONT DE CARREGA I ROTATIU LED CAMIÓ BRIGADA
2.23.- EXP. NÚM.: 312/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
VINIL CAMIÓ BRIGADA
2.24.- EXP. NÚM.: 299/2016 CONTRACTE MENOR ARRANJAMENT LOCAL
CULTURAL.
2.25.- EXP. NÚM.: 164/2016 DECLARAR DESSERT PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL BAR UBICAT A LA PISCINA.
2.26.- EXP. NÚM.: 164/2016 ADJUDICACIÓ GESTIÓ PISCINA MUNICIPAL.
2.27.- EXP. NÚM.: 267/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
ABONAMENTS I TIQUETS PISCINA.
2.28.- EXP. NÚM.: 293/2015 PADRO LLAR D’INFANTS CURS 2015/2016
2.29.- EXP. NÚM.: 278/2016 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 359.
2.30.- EXP.NÚM.: 241/2016 DEVOLUCIÓ PART PROPORCIONAL IMPOST
DE CIRCULACIÓ VEHICLE T-2595-AV.
2.31.- EXP. NÚM.: 287/2016 BAIXA LIQUIDACIÓ IBI (CONVENI ACCÈS A
LES PEDRERES).
2.32.- EXP. NÚM.: 225/2016 BAIXA REBUT D’ESCOMBRARIES C/
ROQUES ALTES, 3.
2.33.- EXP. NÚM.: 237/2016 BAIXA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA REF.
CADASTRAL 82602CF7686S0012WF.
2.34.- EXP. NÚM.: 242/2016 CESSIÓ PLAÇA EUROPA PER CELEBRAR LA
CLOENDA DE LA TEMPORADA. CORAL HARMONIA.
2.35.- EXP. NÚM.: 249/2016 AUTORITZAR UTILITZAR PART EXTERIOR
CENTRE CÍVIC PEDRERAS I CESSIÓ MATERIAL PER LA REVETLLA DE
SANT JOAN EL 23.06.2016.
2.36.- EXP. NÚM.: 255/2016 CESSIÓ DEL CENTRE CÍVIC SANT JORDI
VARIS DIES. ENTITAT FEM GRESCA.
2.37.- EXP. NÚM.: 254/16 CESSIÓ MATERIAL A L’ESCOLA LA PARELLADA
PER CELEBRAR EL SOPAR DE DE FINAL DE CURS EL DIA 20/06/2016.
2.38.- EXP. NÚM.: 262/2016 CESSIÓ SALA CENTRE CÍVIC LES PEDRERES
PER REALITZAR NOVA ACTIVITAT JUNY I JULIOL 2016. ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DE LES PEDRERES.
2.39.- EXP. NÚM.: 291/2016 AUTORITZAR CESSIÓ MATERIAL REVETLLA
SANT JOAN. BAR PLAÇA EUROPA (XIRINGUITO).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (31/05/2016)
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 trenta ú de maig de dos mil setze,
l’alcaldessa pregunta als presents si tenen alguna objecció que fer-hi, i no
formulant-ne cap, per unanimitat dels membres de la Junta de Govern que van
assistir a la sessió, s’acorda la seva aprovació.
2.- EXPEDIENTS
2.1.- EXP. NÚM.:
05/16 SOL·LICITUDS DELS TREBALLADORS DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA.
Ates l’acord de la Junta de Govern de data 27.08.2014 on es va aprovar el
protocol que regula les sol·licituds i atorgament de les vacances, permisos i
dies d’assumptes propis.
Vistes les següents sol·licituds presentades:
Rtre. entrada Dies sol·licitats
1877
1, el 16.06.16
1865
3, del 15 al 19 de setembre
1861
1, el 16.06.16
1829
1, l’1 de juny
1801
1, el 30 de maig
1818
1, el 10 de juny
1740
1, el 3 de juny
1809
10, del 11 al 22 de juliol
1817
1, el 3 de juny
1907
1, el 22 de juny
1898
2, el 22 i 23 de juny
1925
5, del 4 al 8 de juliol
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

3. ASSUMPTES GENERALS
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2.40.- EXP. NÚM.: 246/2016 CONTRACTE MENOR EMPRESA “PENEDÈS
MUSIC, SLU” GRUP ANIMACIÓ INFANTIL ENCANTERIUM EL 18/06/16 AMB
MOTIU DEL 50È ANIVERSARI ESCOLA BRESSOL.
2.41.- EXP. NÚM.: 19/2016 SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA LA PARELLADA –
CASAL ESTIU.
2.42.- EXP. NÚM.: 19/2016. CONCEDIR SUBVENCIÓ A VARIES ENTITATS.
SUBVENCIONS ENTITATS MUNICIPALS ANY 2016.
2.43.- EXP. NÚM.: 268/2016 AUTORITZAR CONSULTAR ACTES DEL PLE A
PARTIR DEL 1960 – TASQUES D’INVESTIGACIÓ HISTÒRICA.
2.44.- EXP. NÚM.: 300/2016 FOGUERA DE SANT JOAN. ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DE LES PEDRERES.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
1918
1907
1903

3, el 10 el 16 i 23 de juny
1, el 22 de juny
1, el 9 de juny

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.

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 - COMUNICACIÓ PREVIA1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 26.04.2016 Número 1393
 Expedient: núm.106/2016
 Sol·licitant: Mercè Saura Garcia
 Ubicació: c/ Sant Carles,10
 Objecte: Construcció d´una pèrgola
 Documentació Instància
2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita permís per la construcció d´una pèrgola en el jardí
S´ha de presentar un projecte tècnic justificant el compliment dels
paràmetres urbanístics establerts en el POUM per la zona d´edificació
residencial aïllada ,clau 10a
3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que no es possible la concessió de la
llicència per manca de projecte tècnic.
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Únic.- Traslladar l’informe emès pel tècnic municipals i detallat a la part
expositiva, a la Sra. M.S.G. per tal que presenti la documentació requerida.
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 : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Vista la sol·licitud de la Sra. M.S.G., de data 26.04.2016, registrada d’entrada
amb el número 297, on comunica que vol instal·lar una pèrgola al jardí.
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2.2.- EXP. NÚM. 106/16 LLICÈNCIA PER COMUNICACIÓ PRÈVIA C/ SANT
CARLES, 10.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
2.3.- EXP. NÚM. 294/16 LLICÈNCIA PER COMUNICACIÓ PRÈVIA C/SANT
SEBASTIÀ, 22
Vista la sol·licitud del Sr. J-M.E., de data 8.4.2016, registrada d’entrada amb el
número 1172, on comunica que vol reformar el bany.

2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita l´execució d’arranjament del bany: treure la banyera, col·locar les
rajoles en aquest tros i el terra.
D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat
administrativa l´acte està sotmès a comunicació prèvia.
El pressupost es de 142 €
3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent, l
´Ajuntament es dóna per assabentat de les obres a executar.
Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Significar que la present sol·licitud està subjecte a la llicència urbanística
de comunicació prèvia, tal i com es detalla en l’informe tècnic transcrit a la part
expositiva, per tant aquesta corporació es dóna per assabentada del fet exposat.
Segon.- Comunicar el present acord al Sr. J.M.E, als efectes oportuns.
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 : 2016-0003 Data : 05/07/2016

1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 08 04 16 Número 1172
 Expedient: núm. 186/2016
 Sol·licitant: Sr. J.M.E.
 Ubicació: c/Sant Sebastià ,22
 Objecte: Arranjament bany
 Documentació presentada: instància.
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“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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
2.4.- EXP. NÚM. 295/16 LLICÈNCIA PER COMUNICACIÓ PRÈVIA C/MOSSÈN
JOSEP Mª JANÉ,12.
Vista la sol·licitud de la Sr. J.B.C., de data 11.04.2016, registrada d’entrada amb el
número 1209, on comunica que vol rebaixar el garatge a nivell de carrer, canviar
el bany i el terra.

2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita rebaixar el garatge a nivell del carrer reformar el bany
Es presenta un pressupost de 3.152 € però considerant que la durada de les
obres han estat d´uns 3 mesos s´estima un pressupost mínim de 6.000 €
En el transcurs de les obres i per un període mínim d´un mes.la via publica ha
estat ocupada per un contenidor
D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat
administrativa l´acte està sotmès a comunicació prèvia
3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent, l
´Ajuntament es dóna per assabentat de les obres a executar,
Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Significar que la present sol·licitud està subjecte a la llicència urbanística
de comunicació prèvia, tal i com es detalla en l’informe tècnic transcrit a la part
expositiva, per tant aquesta corporació es dóna per assabentada del fet exposat.
Segon.- Comunicar el present acord al Sr. J.B.C., als efectes oportuns.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
Ajuntament de Santa Oliva
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1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 11 04 16 Número 1209
 Expedient: núm. 516/2015
 Sol·licitant: J.B.C.
 Ubicació: c/Mossèn Ma Jané,12 baixos
 Objecte: Arranjament interior
 Documentació presentada: instància.
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“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

2.5.- EXP. NÚM.
C/LLORER, 6ª.

296/16

LLICÈNCIA

PER

COMUNICACIÓ

PRÈVIA

1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 14 04 16 Número 1230
 Expedient: núm. 137/2012
 Sol·licitant: J.T.R.
 Ubicació: c/Llorer ,6A
 Objecte: Prorroga de la llicència 137/12 per Arranjar la tanca exterior i la
part inferior de la façana
 Documentació presentada: instància.
2.- INFORME TÈCNIC
En maig de 2012 es va concedir llicència d´obres menors per arranjaments
interiors i la tanca exterior, En juliol de 2013 es va sol·licitar la prorroga de la
llicència. Ara es sol·licita executar l´arranjament pendent de la tanca exterior més
la part baixa de la façana.
La llicència està caducada , per tant per executar l´arranjament de la tanca i de la
part baixa de la façana s´ha d´autoritzar mitjançant Comunicació prèvia
S´estima un pressupost per executar les esmentades obres de 1.200 €
D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat
administrativa l´acte està sotmès a comunicació prèvia.
3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent, l
´Ajuntament es dóna per assabentat de les obres a executar.
Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA-
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Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Enginyer col·legiat núm. 23608, que textualment diu:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la sol·licitud del Sr. J.T.R., de data 14.04.2016, registrada d’entrada amb
el número 1280, on comunica que tenia concedida la llicència d’obres però no
va fer tot el que indica en el seu moment i per tant demana finalitzar-les i a més
a més, reparar la part de baix de la façana i a l’interior de tot el voltant de la
casa.

Ajuntament de Santa Oliva
Primer.- Significar que la present sol·licitud està subjecte a la llicència
urbanística de comunicació prèvia, tal i com es detalla en l’informe tècnic
transcrit a la part expositiva, per tant aquesta corporació es dóna per
assabentada del fet exposat.
Segon.- Comunicar el present acord al Sr. J.T.R., als efectes oportuns.

Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller, Arquitecte municipal contractat per
aquesta corporació, col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“Expedient:

154/2016

Peticionari:

B Braun Medical Internacional SL
Ctra de Terrassa,121- 08191 - Rubí

Situació:

Montmell, parcel·les 4 i 7 l´Albornar 2

Planejament Vigent:

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

INFORME TÈCNIC
En referència a la sol·licitud de llicència per a la construcció d´una càmera de
refrigeració
Analitzat el projecte es comprova que manca la justificació de la normativa
urbanística pel que fa a l´art 153 del POUM relatiu a les condicions de la subzona
aïllada 12c
PROPOSTA
El tràmit de la llicència d´obres resta condicionada a la justificació de la normativa
urbanística pel que fa a l´art 153 del POUM relatiu a les condicions de la subzona
aïllada 12c
Manca també l’assumeix de direcció de les obres construcció i de la Coordinació
de les obres de Seguretat i Salut”
A la Junta de Govern, es proposa:
Ajuntament de Santa Oliva
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Atesa la sol·licitud de l’empresa B.Braun Medical Internacional SL de llicència
d’obres menors per construir una cambra de refrigeració en el seu magatzem,
registrada d’entrada amb el 13.05.2016 amb el número 1656.
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2.6.- EXP. NÚM.: 154/63 LLICÈNCIA OBRES MENORS C/MONTMELL,
PARCEL.LES 4 I 7.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
Únic.- Traslladar l’informe tècnic amb les mancances a solventar a l’empresa
B.Braun, als efectes que presenti el que manca per continuar amb els tràmits
d’obtenció de llicència municipals i que és:

Vista la sol·licitud d’Endesa Distribución Eléctrica SLU, de data 08.03.2016,
registrada d’entrada amb el número 0811, on demanen permís per a realitzar una
nova línia subterrània de baixa tensió i una tensió nominal de 400v segons el
projecte obrant a l’expedient.
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 -OBRES MENORS1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 08.03.16 Número 811
 Expedient: núm. 137/2016
 Sol·licitant: Serveis Elèctrics Catalunya NN SS 522636 -BT
 Ubicació: Ronda de l´Albornar,10 Nau,10
 Objecte: Llicència d´obres menors per a nou subministrament
 Documentació presentada: Projecte
2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita permís per la connexió d´una escomesa elèctrica amb afectació de la
vorera. El pressupost estimat es de 1.162,85 €
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 500 euros en concepte de garantia .Una
vegada finalitzades les obres i comprovat l´estat final de les mateixes es
retornarà la fiança.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:

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

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

2.7.- EXP. NÚM.: 297/16 LLICÈNCIA OBRES MENORS AL C/RONDA DE
L’ALBORNAR, 10 NAU 10 (REF. Sol.522636-BT).
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.- la justificació de la normativa urbanística pel que fa a l´art 153 del POUM
relatiu a les condicions de la subzona aïllada 12c
2.- l’assumeix de direcció de les obres construcció i de la Coordinació de les
obres de Seguretat i Salut.

Ajuntament de Santa Oliva
Primer.- Concedir la llicència d’obres menors per a nova línia soterrada de baixa
tensió amb afectació de la vorera del C/Ronda de l’Albornar, 10
Segon.- Comunicar el present acord a ENDESA Distribución Electrica SLU.
Tercer.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per a procedir a la
corresponent liquidació, si escau.

Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller, tècnic municipal contractat per
aquesta corporació, Arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
LLICÈNCIA OBRES MAJORS
Expedient:
215/2016
Peticionari:

Jessica Perez Berbel
Rafael Migó Lancharrro

Situació:

Plaça Santa Lidia,3 – Les Pedreres _

Planejament Vigent:

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

INFORME TÈCNIC
En referència a la sol·licitud de llicència per a la construcció d´un habitatge
unifamiliar aïllat
Antecedents
Es presenta sol·licitud per tal d’obtenir llicència d’obres majors. Es presenta la
documentació següent:
Títol del projecte:
Redactor i visat:

Bàsic i Executiu
Olga Clavé Alemany, arquitecte
Núm. col·legiat: 49.022 /9
Núm. Visat: 2016600473
Director d´execució Pere Jovells Poch, Arquitecte tècnic.
Pressupost (PEM): 29.000 €
Altra documentació presentada:
IAE constructor o declaració jurada
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Atesa la sol·licitud de la Sra. J.P.B i el Sr. R.M.L, registrada d’entrada amb el
núm. 1820 de data 30.05.2016.
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2.8.- EXP. NÚM.: 215/16 LLIC. OBRES MAJORS PL. SANTA LIDIA, 3.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
Estudi de Seguretat i Salut
Coordinador de Seguretat i Salut

Arq Tècnic: Pere Jovells

Poch
Programa control de qualitat
Justificació CTE
Justificació Decret d’Ecoeficiència
Justificació compliment D105/2008 i D89/2010 de residus i
enderrocs

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

Classificació urbanística:

Sòl urbà consolidat

Qualificació urbanística:

Residencial Aïllada clau 10 i subzona 10a

Disconformitat amb planejament:

No hi ha disconformitat.

Condició del terreny:

Solar

Condicions d’ordenació:

Edificació Aïllada

Informe
Pel que fa a la normativa vigent:
La nova documentació aportada permet comprovar que el projecte s´ajusta a la
normativa urbanística vigent.
Pel que fa a altres punts del projecte:
Atenen a la tipologia de l´edifici i a l´ús s´estima un pressupost d´execució
material de 49.902,24 € que es superior a l´estimat en el projecte
Pel que fa a altres tràmits i documentació
- Cal aportar abans de l´inici dels treballs la següent documentació:
- Cal aportar l’IAE del contractista.
Conclusió
Atenen a l´exposat, informo favorablement sobre l’atorgament de la llicència
sol·licitada amb les consideracions:
El pressupost estimat considerat es el de 49.902,24 €, en cas de
disconformitat s´ha de justificar amb un pressupost per partides d´obra.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Planejament aplicable:
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Acompliment de la Normativa

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Assumeix direcció facultativa: Arq: Olga Clavé Alemany
Arq Tècnic:Pere Jovells Poch

Ajuntament de Santa Oliva
Caldrà dipositar una fiança de 194.92 € d´acord amb el projecte presentat
que seran retornats un cop es justifiqui la bona ‘praxis’ en la gestió dels
residus generats durant l´obra.
En cas d´ocupació de via pública, caldrà demanar autorització i liquidar-ne
les taxes

Primer.- Concedir la llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat a la Plaça Santa Lidia, 3, tenint en compte el que s’indica a
l’informe tècnic detallat a la part expositiva i que és que s’han d’acomplir les
següents consideracions abans de l’inici dels treballs:
1) Caldrà dipositar una fiança de 194.92 € d´acord amb el projecte
presentat que seran retornats un cop es justifiqui la bona ‘praxis’ en la
gestió dels residus generats durant l´obra.
Aquesta fiança s’ingressarà al compte de l’Ajuntament, tot indicant el
número d’expedient com a referencia:
ES71-2013-3172-09-0210007404
2) En cas d´ocupació de via pública, caldrà demanar autorització per
ocupació de la via pública, amb contenidor o sac i liquidar-ne les
taxes, si s’escau.
3) Cal aportar l´IAE de contractista.
Segon.- Traslladar l’informe emès pel tècnic municipal als Srs. J.P.B i R.M.L, als
efectes oportuns.
Tercer.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.9.- EXP. NÚM.: 108/16 CERTIFICAT URBANÍSTIC POL. 7 PARC. 53
Atesa la sol·licitud rebuda del Sr. M.A.T., registrada d’entrada el 3.05.15 amb el
núm. 1498, on demana que s’emeti certificat que acrediti que la finca del pol. 7
parc. 53 es troba inclosa dins de les finques que passaran a valorar-se com a
sòl no urbanitzable fiscalment.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

A la Junta de Govern, es proposa:
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No obstant, la Junta de Govern Local resoldrà el que més convingui.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cal aportar l´IAE de contractista abans de l´inici del treballs

Ajuntament de Santa Oliva
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller, tècnic municipal contractat per
aquesta corporació, Arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:

2.- CERTIFICO
Que la parcel.la de referència està situada en els sectors urbanitzables
delimitats anomenats R4/1 i R4/2 denominats “Zona centra 5 i 6”,destinats
bàsicament a usos residencials. Els sectors no disposen de planejament
derivat aprovat .”
A la Junta de Govern, es proposa,
Primer.- Traslladar el certificat urbanística emès pel tècnic municipal i transcrit
a la part expositiva al Sr. M.A.T.
Segon.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 03.05.16; Número, 1498
 Expedient: 108/2016
 Sol·licitant: MAT
 Situació : Polígon,7 parcel.la,53
Ref. Cadastral: 7968204CF7676N0001GJ
 Motiu: Valoració del sòl urbanitzable segons la sentència del Tribunal
Suprem de 30.05.2014

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- CERTIFICAT URBANÍSTIC -

2.10.- EXP. NÚM. 235/16 CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
DE L’AVDA. NTRA. SRA. PILAR, 46.
Atès l’escrit rebut de la Sra. M.V.R., amb data 30.05.16, registrat d’entrada amb
el núm. 1821, on demana un certificat de compatibilitat urbanística.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller, tècnic municipal contractat per
aquesta corporació, arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“CERTIFICAT D´APROFITAMENT URBANÏSTIC
Expedient: 2016/235
Sol·licitant: M.V.R.
Situació: Nostra Sra. del Pilar 46 Les Pedreres Santa Oliva

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 trova conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva

Article 146. Condicions generals de la zona d’edificació aïllada
1. L’ordenació de l’edificació aïllada es desenvolupa segons la modalitat
centrada. L'edificació se separa, com a mínim, 4 metres de l’alineació de vial i
3 metres dels altres límits de la parcel·la.
2. L’índex net d’edificabilitat és de 0,8 m2 sostre/m2 sòl.
3. L’ocupació màxima de l’edificació és del 40% de la superfície total de la
parcel·la.
4. La superfície mínima de la parcel·la és de 300 m2.
5. La façana mínima de la parcel·la és de 15 metres.
6. L’alçada màxima de l’edificació és de planta baixa i una planta pis, amb un
màxim de 7 metres.
7. Dins de la franja de separació de l’edificació als límits laterals de la parcel·la
regulada a l’apartat 1, poden construir-se edificacions auxiliars al servei de
cada habitatge, sense computar dins l’ocupació de l’apartat 3, amb els
condicionaments següents:
a) La superfície màxima, per a cada habitatge, és de 25 m², amb ús exclusiu
de garatge.
b) Es poden adossar al límit de la propietat en una longitud màxima de 7
metres per habitatge.
c) L’alçada màxima és de 3,5 metres, sense que per damunt pugui
instal·lar-s’hi cap element.
d) La coberta ha de ser inclinada i no transitable.
8. Les tanques a carrer i a veïns han de tenir una alçada màxima de 2 metres,
repartits en un primer tram inferior d’1 metre, com a màxim, de material opac, i
la resta fins completar l’alçada permesa, ha de ser de material calat, gelosia o
vegetal. En el tram en què el veí ha construït una edificació auxiliar adossada
al límit de propietat, l’alçada màxima serà de 3 metres. La tanca de vegetació
es considera preferent.
9. Les piscines es poden situar en qualsevol punt de la parcel·la, deixant la
separació de 3 metres a carrer i 1 metre a veí. L’entorn transitable de la
piscina junt a veïns no pot ser elevat en cap cas.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Zona d´Edificació Residencial Aïllada (Clau 10)
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1. És d’aplicació el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 22 de juny de
2005, text refós de 15 de setembre de 2005, publicat en el DOGC núm.
4509 de 14 de novembre de 2005.
Modificació Puntual (POUM) aprovació definitiva 17.01.2008
2. Classificació del sòl : Sòl Urbà Consolidat
3. Qualificació del Sòl: Residencial Aïllada clau 10 i Subzona 10a
4. Afectació per cessió de vial en una amplada de 8 m al llarg de tota la
façana de la Avda Ntra Sra Remei

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Al sòl de la parcel.la es d´aplicació el següent :

Ajuntament de Santa Oliva

En la zona residencial d’edificació aïllada s’admeten els usos següents:
a) Residencial, en totes les seves classes excepte en el seu tipus de
residència comunitària.
b) Serveis.
c) Oficines.
d) Sanitarioassistencial.
e) Educatiu.
f) Recreatiu.
g) Esportiu.
h) Sociocultural.
i) Restauració.”
A la Junta de Govern, es proposa :
Primer.- Notificar el present informe a la Sra. M.V.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.

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

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Article 148. Condicions d'ús

Codi Validació: 7F4PTZSJHCPFL4E45EA4EWDC6 | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 69

1. Les condicions particulars d'edificació de la subzona 10a són les següents:
a) El nombre màxim d´habitatges admesos en una parcel.la ve determinat pel
compliment de cadascuna de les limitacions següents:
Com a màxim s´admet un habitatge per cada 150 m2 de superfície de
parcel.la sense que en cap cas es superin els quatre habitatges
Els habitatges han de desposar-se de manera que la façana de la part d
´edificació per ells ocupada estigui enfrontada, com a mínim, en una
longitud de 4,5 metres sobre l´espai viari
En les parcel·les amb un front a vial inferior als 19,5 metres s´admeten com
a màxim dos habitatges.
En les parcel·les amb un front de vial comprés entre els 19,5 i 24 metres s
´admeten com a màxim tres habitatges
En les parcel·les amb un front de vial no inferior als 24 metres s´admeten
com a màxim Quatre habitatges
b) L’edificació es pot concentrar d’una manera continua en una parcel·la si no
se supera un sostre de
600 m2. L’edificació es considera continua si no se separa com a mínim 6
metres d’una altra edificació principal.
c) No es requerirà que les edificacions auxiliars se separin del límit de la
parcel·la amb el vial si l’edificació queda completament enclotada dins el
terreny original.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

10. Es podran construir plantes soterrani exclusivament dins el perímetre de
sòl ocupable per l’edificació.
Article 147. Condicions particulars de l’edificació de la subzona 10a

Ajuntament de Santa Oliva
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.11.- EXP. NÚM.: 293/16 INFORME URBANÍSTIC C/BAIX PENEDÈS, 38.
Atès que amb data 7.6.16, registrada d’entrada amb el núm. 1919, es presenta
pel Sr. A.C.B. sol·licitud per a posar una terrassa al carrer Torras i Bages.

ANTECEDENTS
El titular de l’activitat, amb data 07/06/2016, als efectes de comunicar l’apertura
d’un Bar Restaurant, presenta instància per sol·licitar posar una terrassa al
carrer.
INFORME
Un cop revisada la documentació, s’informa el següent:
 Atès que existeixen mancances a resoldre en l’expedient d’activitats en
curs, primer caldrà solucionar-les.
 En quant a la terrassa exterior sol·licitada, degut a l’amplada del carrer,
caldrà que el titular presenti un plànol de com quedaria la terrassa, en quan
a taules i cadires, acotant distàncies, respecte el carrer.

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

“INFORME DE L’ENGINYER MUNICIPAL
Assumpte: expedient nº 378
Titular: A.C.B.
Activitat: BAR RESTAURANT
Situació: C/. Torras i Bages, 4. SANTA OLIVA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció del següent acord:
Únic.- Notificar l’informe tècnic al Sr. A.C.B, titular de l’activitat abans descrita, per
tal que es solucionin les deficiències observades, amb la finalitat de poder obtenir
la corresponent autorització municipal.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.12.- EXP. NÚM.: 105/16 LLICÈNCIA ACTIVITATS NÚM. 379 COMUNICACIÓ
PRÈVIA HABITATGE ÚS TURÍSTIC.
Atès que amb data 28.04.2016, registrada d’entrada amb el número 1431 es
presenta una comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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El que es posa en coneixement als efectes oportuns.”

Ajuntament de Santa Oliva

INFORME
Segons la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, un Habitatge d’ús Turístic (HUT),
esta classificat com una Activitat sotmesa a Règim de Declaració Responsable.
Annex I. Epígraf I.552.
Per tant, caldrà que titular de l’activitat, presenti el Certificat Tècnic, per a la
posada en funcionament de l’activitat, segons model de la Generalitat.
Així mateix, hauran d’aportar la següent documental:
 El certificat/contracte de manteniment dels extintors.
 Un certificat de reconeixement de la instal·lació elèctrica, per part d’un
instal·lador autoritzat.
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns a data
19 de maig de 2016.”
A la Junta de Govern, es proposa:
Únic.- Donar trasllat de l’informe tècnic al Sr. A.R.R. per tal que es solventin les
mancances que es requereixen per tal de continuar amb la tramitació
corresponent, i que concretament és la següent:
1. Certificat Tècnic, per a la posada en funcionament de l’activitat, segons
model de la Generalitat.
2. El certificat/contracte de manteniment dels extintors.
3. Un certificat de reconeixement de la instal·lació elèctrica, per part d’un
instal·lador autoritzat.
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 : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Es presenta Full de comunicació prèvia, amb indicació del propietari, i de
l’empresa gestora, de l’Hut.
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ANTECEDENTS
Amb data 28.04.2016, registre d’entrada 1431, es presenta en aquest
Ajuntament, la sol·licitud de la comunicació prèvia, per a l’obertura d’un
habitatge d’ús turístic, en el carrer Nou 45, de Santa Oliva.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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: Exp. Núm. 105
Titular: A.R.R.
Activitat: HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC
Ubicació: C/. Nou, 45. Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva

ACTIVITATS

NÚM.378

Atès que amb data 7.6.16, registrada d’entrada amb el núm. 1919, es presenta
pel Sr. A.C.B. sol·licitud per a posar una terrassa al carrer Torras i Bages.
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: A.C.B.
Activitat: BAR RESTAURANT
Situació: C/. Torras i Bages, 4. SANTA OLIVA
ANTECEDENTS
El titular de l’activitat, amb data 07/06/2016, als efectes de comunicar l’apertura
d’un Bar Restaurant, presenta instància per sol·licitar posar una terrassa al
carrer.
INFORME
Un cop revisada la documentació, s’informa el següent:
 Atès que existeixen mancances a resoldre en l’expedient d’activitats en
curs, primer caldrà solucionar-les.
 En quant a la terrassa exterior sol·licitada, degut a l’amplada del carrer,
caldrà que el titular presenti un plànol de com quedaria la terrassa, en quan
a taules i cadires, acotant distàncies, respecte el carrer.
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.B, titular de l’activitat abans descrita, per
tal que es solucionin les deficiències observades, amb la finalitat de poder obtenir
la corresponent autorització municipal.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.14.- EXP. NÚM.:117/16 INFORMACIÓ DIVERSA PROCÉS ELECCIONS A
CORTS GENERALS 26.06.2016.
Els representants de l’Administració s’encarreguen de transmetre al Centre de
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

EXPEDIENT
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211/16

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.13.EXP.
NÚM.:
BAR-RESTAURANT.

Taula 1.1.A – Santa Oliva nucli, La Nostra Llar:
Jesús Vega Carrasquero.
Taula 1.1.B – Centre Cívic Sant Jordi:
Antonio Conde Sánchez.
Taules 1.2.A i 1.2.B – Centre Cívic Les Pedreres:
Jordi Risa Jané.
Atès que al ple en sessió pública extraordinària de data 31.05.2016 es va realitzar
el sorteig dels membres de les taules electorals i s’ha procedit a entregar les
corresponents notificacions, juntament amb un manual d’instruccions que ha
facilitat la Subdelegació del Govern, a totes les persones per tal que tinguin les
acreditacions com a membre de les meses electorals.
Es convoca, per part de Secretaria, a tos els membres de les meses i als
representants de l’administració, a una reunió informativa, per tal d’aclarir dubtes,
i donar més amplia explicació del funcionament del procés del dia de les
eleccions.
Vistes les instruccions econòmic administratives que informen del següent:
1. Dietes dels membres de les taules electorals:
La quantitat a abonar a cadascun dels membres de la mesa serà de 62,61€
2. Secretaris d’Ajuntaments
Secretaries amb un nombre no superior a 10 taules: 721,56€
3. Gratificació pels representants de l’administració
Representant que gestiona 1 taula: 150€
Representant que gestiona 2 taules: 200€
4. Personal col·laborador de l’Ajuntament: 160,36€
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Els representants de l’administració són els següents:
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Recollida d’Informació, les dades de totes les fases del dia de les eleccions:
obertura, comunicació de les dades dels membres de les meses electorals,
primer i segon avanç de participació i escrutini. Vetllen pels sobres on es
diposita tota la documentació del procés electoral i s’encarreguen de dur-lo a
les oficines municipals on el recullen el Secretari i la Jutgessa de Pau. Donen
suport als membres de la mesa, comunicant al president de la mateixa el seu
telèfon on estarà localitzable durant tota la jornada. Són els encarregats d’obrir
i tancar el local, així com de dur, col·locar i retirar el material necessari, com
urna, paperetes, material d’oficina, sobres i actes del procés electoral.
Col·locació dels suports senyalitzadors i col·locació en la porta del local de
l’acta de l’escrutini.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
5. Condicionament de locals electorals: 60€
6. Muntatge, desmuntatge i transport urnes, cabines i suports: 119,20€

Tots aquests imports estan sotmesos a la retenció en concepte d’IRPF del 2% .
Al BOP de Tarragona núm. 94, de data 18 DE 05 DE 2016, s’han publicat els
emplaçaments per a la col·locació de cartells i els locals públics per a la
realització d’actes de campanya electoral.
El que s’informa als membres de la corporació.
La Junta de Govern es dona per assabentada.
2.15.- EXP. NÚM.: 247/2016 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL SRA.
A.B.G.R.

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

7. Despeses de desplaçament de la Jutgessa de Pau: 59,76€
Entrega de documentació a la Junta Electoral per cada km a raó de 0’19€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El personal que gestiona aquestes tasques són:
Jordi Risa (oficines)
José Manuel Moreno (agutzil)
Francisco Gracia (brigada municipal)
Daniel Redondo (brigada municipal

Atès que en data 31.05.2016 i registre d’entrada número 1840 la Sra. A.B.G.R.
presenta reclamació patrimonial per uns fets ocorreguts el 09 de febrer de 2016
un contenidor de davant de l’empresa Carreras va colpejar el seu vehicle que
estava estacionat al costat.
Amb la sol·licitud de reclamació patrimonial sol·licita una indemnització per
import de 402,78€.
Atès que el servei de recollida de brossa del Polígon l’Albornar no és municipal i
per tant els contenidors ubicats a la via publica tampoc són del servei públic de
recollida de residus de l’Ajuntament.
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
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ANTECEDENTS

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:

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.16.- EXP. NÚM.: 234/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER SANTA JOANA 22
1.- Atès que la parcel·la situada al Carrer Santa Joana 22 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.

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Desestimar integrament la sol·licitud de responsabilitat patrimonial atès
de que els contenidors ubicats al Polígon Industrial de l’Albornar no són del
servei municipal de recollida de residus.

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

2.17.- EXP. NÚM.: 281/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
DAVANT CARRER SANT LLUC – POL 5 PARC 99.

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.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.18.- EXP. NÚM.: 281/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
DAVANT CARRER SANT LLUCH – POL 5 PARC 121.
1.- Atès que la parcel·la situada al polígon 5 parcel·la 121 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
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.- Atès que la parcel·la situada al polígon 5 parcel·la 99 es troba en mal estat:
plena d’herbes que provoca problemes amb rates i perill d’incendi.

Ajuntament de Santa Oliva
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.

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.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.19.- EXP. NÚM: 168/2016 RETIRADA VEHICLE DE LA VIA PÚBLICA
M4210PM.
PRIMER. Que amb data 08 de juny de mitjançant acta d’abandonament de
l’agutzil es constata que el vehicle M4210PM model Fiat i color verd està en
posible estat d’abandonament a la Av. Ntra. Sra. Del Pilar.
SEGON. Que el vehicle referit és propietat de la Sra. S.M.R., amb domicili a Av.
Ntra. Sra del Pilar 25 – 43710 Santa Oliva (Tarragona).
TERCER. Que el vehicle sembla presumiblement abandonat i presenta els
següents signes:
Inspecció tècnica de vehicles sense vigor.
Mal estat en general del vehicle.
Més d’un mes estacionat.
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. 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
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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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.
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3.- A la Junta de Govern es proposa l'adopció dels següents acords:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Santa Oliva
juliol.
A la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Que en data 09 de juny de 2016 mitjançant acta de l’agutzil es
constata que el vehicle B9196UU estacionat al carrer Lliri sembla que sembla
presumiblement abandonat.
SEGON. Que el vehicle referit és propietat del Sr. M.E.L. amb domicili a Av.
Mas d’en Gual 45, 1º, 1ª de 43700 El Vendrell (Tarragona).
TERCER. Que el vehicle sembla presumiblement abandonat i presenta els
següents signes:
Inspecció tècnica de vehicles sense vigor.
Mal estat en general del vehicle.
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. 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.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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2.20.- EXP. NÚM.: 290/2016 RETIRADA VEHICLE DE LA VIA PÚBLICA
B9196UU.
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La proposta es trova conforme i s’aprova per unanimitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Santa Oliva

2.21.- EXP. NÚM.: 267/2016 CONTRACTE MENOR POSADA A PUNT
PISCINA MUNICIPAL.

Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient on consta la denominació de
la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer front a la
despesa i la relació de la despesa a les bases d’execució pressupostària.
Donat que l’import de la contractació és inferior a 18.000,00 euros, es
considera que el procediment més adequat per a la adjudicació és el del
contracte menor, d’acord amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.
FONAMENTS DE DRET
Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Atès que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la
solvència de l’empresa amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb
el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Atès que el pressupost per realitzar aquesta actuació a l’empresa Mondaigua
ascendeix a 1.532,59 €.

Codi Validació: 7F4PTZSJHCPFL4E45EA4EWDC6 | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 69

Atès que cal realitzar una posada a punt de la piscina municipal cara a la
temporada d’estiu de 2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANTEDECENTS

Ajuntament de Santa Oliva
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la contractació del servei de posada a punt de la piscina
municipal mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa
Mondaigua per import de 1.532,59 €.

Tercre.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 1.532,59 € 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

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del servei anteriorment detallat a càrrec de la partida 2.920.22110 del
pressupost prorrogat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.

Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.22.- EXP. NÚM.: 312/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
ACCESSORIS: PONT DE CARREGA I ROTATIU LED CAMIÓ BRIGADA.
ANTECEDENTS
Atès que l’Ajuntament ha adquirit un camió per la brigada i es creu necessari
adquirir un conjunt d’accessoris pel camió: pont de carrega i el rotatiu led.
Atès que el pressupost per realitzar aquests subministraments a l’empresa
Tallers Velilla ascendeix a 556,60 €.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient on consta la denominació 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 la resolució a l’adjudicatari.

Ajuntament de Santa Oliva
la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer front a la
despesa i la relació de la despesa a les bases d’execució pressupostària.

FONAMENTS DE DRET
Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Atès que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la
solvència de l’empresa amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb
el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.
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Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Primer.- Aprovar la contractació del subministrament d’uns accessoris pel camió
de la brigada: pont de carrega i rotatiu led mitjançant el procediment del
contracte menor, amb l’empresa Tallers Velilla per import de 556,60 €.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del subministrament anteriorment detallat a càrrec de la partida 2.440.21400
del pressupost prorrogat.
Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 556,60 € iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:

Ajuntament de Santa Oliva
d’execució del pressupost vigent Base 24):
Base 24. Norma general

Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.23.- EXP. NÚM.: 312/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
VINIL CAMIÓ BRIGADA.
ANDECEDENTS
Atès que l’Ajuntament ha adquirit un camió per la brigada i es creu necessari
retolar el vehicle amb l’escut de l’Ajuntament.
Atès que el pressupost per realitzar aquesta actuació a l’empresa Azor
ascendeix a 58,08 €.

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Quart.- Notificar la resolució a l’adjudicatari.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient on consta la denominació de
la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer front a la
despesa i la relació de la despesa a les bases d’execució pressupostària.

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

No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del subministrament anteriorment detallat a càrrec de la partida 2.440.21400
del pressupost prorrogat.
Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 58,08€ iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost vigent Base 24):
Base 24. Norma general
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional
Quart.- Notificar la resolució a l’adjudicatari.
Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

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

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Primer.- Aprovar la contractació del subministrament d’un adhesiu vinílic pel
camió de la brigada mitjançant el procediment del contracte menor, amb
l’empresa Azor per import de 58,08 €.
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Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva

2.24.- EXP. NÚM.: 299/2016 CONTRACTE MENOR ARRANJAMENT LOCAL
CULTURAL.

Atès que el pressupost per realitzar aquestes actuacions a l’empresa Toninox
ascendeix a 7.610,90 €.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient on consta la denominació de
la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer front a la
despesa i la relació de la despesa a les bases d’execució pressupostària.
Donat que l’import de la contractació és inferior a 18.000,00 euros, es
considera que el procediment més adequat per a la adjudicació és el del
contracte menor, d’acord amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.
FONAMENTS DE DRET
Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Atès que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la
solvència de l’empresa amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Atès que l’objecte inicial per tal de realitzar la subvenció era arranjar el teló i la
tarima, però per raons de seguretat es considera més necessari i urgent la
realització d’arranjaments en les baranes de ferro per evitar accidents amb els
infants i el canvi de les portes que estan en mol mal estat.
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Atès que la Diputació de Tarragona va acordar concedir una subvenció per a
reformar el local cultural per import de 5.975,40€ que correspon al 80% de la
subvenció.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANTECEDENTS

Ajuntament de Santa Oliva
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:

Tercer.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
dels serveis detallats a càrrec de la partida 2.330.21201 Edificis: LOCAL
CULTURAL del pressupost prorrogat.
Quart.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost
de 7.610,90 € 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
Cinquè.- Notificar la resolució a l’adjudicatari.
Sisè.- Notificar i realitzar el canvi de destinació de la subvenció a traves de la
seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
Setè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
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Segon.- Aprovar la contractació de les obres d’arranjament i reparació de les
baranes metàl·liques i de les portes del local cultural mitjançant el procediment
del contracte menor, amb l’empresa Toninox per import de 7.610,90 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar el canvi de destinació de la subvenció d’acord amb la urgència
i la necessitat de millorar els elements de seguretat del local cultural.

Ajuntament de Santa Oliva

2.25.- EXP. NÚM.: 164/2016 DECLARAR DESSERT PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL BAR UBICAT A LA PISCINA.

Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Declarar desert el procediment negociat sense publicitat per la
concessió administrativa del bar ubicat a la piscina aprovat per decret d’alcaldia
52/2016 de data 27.05.2016.
Segon.- Procedir a realitzar un nou procediment d’invitacions, a ser possible, a
tres interessats, declarant el mateix com a procediment d’urgència entre
d’altres raons pel menyscabament d’ingressos municipals.
Tercer.- Publicar, de nou, el plec al perfil del contractant per un període de cinc
(5) dies hàbils, essent l’últim dia de presentació de pliques el proper 21 de juny
de 2016 a les 14h.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.26.- EXP. NÚM.: 164/2016 ADJUDICACIÓ GESTIÓ PISCINA MUNICIPAL.
Vist l’informe – acta de data 09/06/2016 que textualment diu:
“INFORME – ACTA OBERTURA SOBRES PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT GESTIÓ PISCINA (REUNIÓ VALORATIVA 09/06/2016)
Vist que atesa la característica del servei de la piscina: personal de taquiller i
socorrisme es considera com el procediment més adequat el procediment
negociat sense publicitat, atès a l'import de contractació.
Vist que mitjançant decret d’alcaldia 51/2016 de data 27/05/2016 s’aprovà
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per la concessió de la
gestió de la piscina, per procediment negociat sense publicitat, i així mateix es
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Atès que no s’ha presentat cap proposta.
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Atès que en data 30.05.2016 es van realitzar invitacions a diverses empreses i
antics licitadors.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que en data 27.05.2016 i decret d’Alcaldia número 52/2016 es va aprovar
el plec de clàusules per la concessió administrativa del bar ubicat a la piscina
municipal.

Ajuntament de Santa Oliva
procedí a autoritzar la despesa que suposa la seva adjudicació.
Vist que amb data 30/05/2016 es sol·licitaren ofertes a diverses empreses.
Vist que amb data 09/06/2015 es va realitzar una reunió per tal de valorar les
ofertes presentades, es presenta una sola oferta econòmica que compleix els
requisits establerts en el plec de clàusules administratives amb les següents
característiques.

Oferta 1:
Col·lectiu d’aturats del Baix Penedès.
Proposició econòmica: 9.834,71€ + 21% IVA = 11.899€
Compleix amb tota la documentació administrativa del sobre A. (Capacitat,
solvència, no estar inclús en cap prohibició per contractar amb l’administració,
etc)
No es presenta cap criteri valoratiu indicats, per la qual cosa només es valora el
preu.
Es proposa l’adjudicació, per unanimitat dels assistents, de la única oferta
presentada per Col·lectiu d’Aturats del Baix Penedès amb una valoració total de
50 punts tenint en compte que solament es quantifica el preu.”
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.- Adjudicar a l’empresa Col·lectiu d’Aturats del Baix Penedès, el
contracte de la gestió de la piscina: personal de taquiller i servei de socorrisme.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 11.899 € a carrec del
Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Cristina Carreras Haro que actuarà como Presidenta de la Mesa.
Christian Martínez Rodríguez (regidor d’hisenda), vocal.
Maria Jesús Muñoz Diaz (regidora de serveis), vocal
Jaume Esteller Ruedas, (arquitecte municipal), vocal
Montserrat Cosialls Sotos, que actuarà com a vocal i secretaria accidental de la
mesa per decret d’alcaldia 72/2012.
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Assistents:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

REUNIÓ VALORATIVA:

Ajuntament de Santa Oliva
pressupost prorrogat vigent.
Tercer.- Notificar a Col·lectiu d’Aturats del Baix Penedès, adjudicatari del
contracte, la present resolució i citar-lo per a la signatura del contracte que
tindrà lloc dins dels propers cinc (5) dies hàbils i aportar la documentació
requerida al plec de condicions.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.27.- EXP. NÚM.: 267/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
ABONAMENTS I TIQUETS PISCINA.
ANTECEDENTS
Atès que cal realitzar una comanda d’abonaments i tiquets per la piscina.
Atès que el pressupost per realitzar aquesta actuació a l’empresa IMPE
ascendeix a 234,74 €.

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes
del Sector Públic, de conformitat amb l'establert en l'article 333.3 del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- Publicar la formalització del contracte gestió del servei de la piscina al
Perfil de contractant.

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

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient on consta la denominació de
la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer front a la
despesa i la relació de la despesa a les bases d’execució pressupostària.

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

No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del servei anteriorment detallat a càrrec de la partida 2.920.22110 – S’agafa de
la bossa 9.22 del pressupost vigent prorrogat.
Tercer.- A) La prestació del subministrament d’aquesta proposta tenen un cost
de 234,74€. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost vigent Base 24):
Base 24. Norma general
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional
Quart.- Notificar la resolució a l’adjudicatari.
Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

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

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Primer.- Aprovar la contractació del subministrament de tiquets i abonaments
per la piscina municipal mitjançant el procediment del contracte menor, amb
l’empresa IMPE per import de 234,74€.
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Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva

2.28.- EXP. NÚM.: 293/2015 PADRO LLAR D’INFANTS CURS 2015/2016

Únic.- Aprovar el padró de rebuts del Jardí d’infants corresponent al mes de
Maig de l’any 2016, que consta dels rebuts de 35 alumnes per import total de
SIS MIL CENT SETANTA CINC EUROS. (6.175,00.-€).
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.29.- EXP. NÚM.: 278/2016 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 359.
Vist l’escrit presentat pel Sr. J.B.G. amb nif. núm.: 30.149.250-E , en el que
manifesta la voluntat de canviar la titularitat de la concessió del nínxol del
cementiri municipal núm. 359, a nom seu donat que encara figura titular de l’
esmentada concessió el seu pare .
Fonaments de dret

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

A la Junta de Govern, es proposa:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació del padró de rebuts
del Jardí d’infants corresponent al mes de Maig de l’any 2016, que consta
dels rebuts de 35 alumnes per import total de SIS MIL CENT SETANTA CINC
EUROS. (6.175,00.-€).

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.:
359 a favor del titular següent:
J.B.G. amb nif. núm.: 30.149.250-E
C/ Ctra. De Barcelona, 157
08290 Cerdanyola del Vallés
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
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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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.

Ajuntament de Santa Oliva
Padró de manteniment del cementiri per a futur exercicis.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Atès que consultada la base de dades de Base-gestió d’ingressos, el vehicle
matricula T-2595-AV , consta donat de baixa definitiva en data 14.03.2016
Atès que consultada la base de dades de Base-gestió d’ingressos, el subjecte
passiu es troba al corrent de pagament dels deutes tributaris
A la Junta de Govern es proposa:
Proposta de resolució
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. R.A.P. amb nif. núm.: 38.059.338-L, de
l’import de 81,39.-€., part proporcional corresponent a tres 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.
2.31.- EXP. NÚM.: 287/2016 BAIXA LIQUIDACIÓ IBI (CONVENI ACCÈS A
LES PEDRERES).
S’ ha rebut reclamació presentada per la Sr. M.J.D. amb nif núm: 39.666.825-J
en la que manifesta que des de Base li reclamen el pagament d’una liquidació
d’IBI,
corresponent
a
la
finca
amb
referencia
cadastral
7660603CF7676S0001YW, el qual no correspon pagar donat que la finca esta
bonificada del pagament de l’ IBI a conseqüència del conveni subscrit per

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

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

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.
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S' ha rebut, en aquestes dependències municipals, sol.licitud presentada per
R.A.P. amb nif. núm.: 38.059.338-L en la que manifesta que ha donat de baixa
definitiva el vehicle matrícula T-2595-AV en data 14.03.2016, 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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.30.- EXP.NÚM.: 241/2016 DEVOLUCIÓ PART PROPORCIONAL IMPOST
DE CIRCULACIÓ VEHICLE T-2595-AV.

Ajuntament de Santa Oliva
ocupació directa de les finques afectades per les obres de pavimentació del
accés a Les Pedreres.

A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar la baixa dels rebuts que es relacionen :
43-142-322-2015-16-0000003 per import principal de 124,98.-€
Segon.- Notificar aquest acord a BASE i als titulars afectats.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.32.- EXP. NÚM.: 225/2016
ROQUES ALTES, 3.

BAIXA

REBUT D’ESCOMBRARIES

C/

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
l’expedient executiu núm.:
2011/00010815 corresponent a uns rebuts de brossa del habitatge ubicat al
C/Roques Altes, núm.: 3 els quals han de ser objecte de baixa donat que l’
immoble va ser enderrocat i construït novament durant el període de cobro dels
rebuts i per tant no corresponia la liquidació dels mateixos.
Fonaments de dret
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 en el període compres entre els anys 2008 i
fins el 12/03/2015, que va serà atorgada la llicencia de 1ª ocupació del nou
habitatge, l’immoble del C/ Roques Altes, 3 va ser enderrocat i tornat a edificar
pel que no havia de tributar en el Padró d’escombraries.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Vist el que determina el punt 3.1 del conveni de mutu acord signat entre
l’Ajuntament de Santa Oliva i els Srs. M.J.D. i J.J.D.
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Atès que l ‘ Ajuntament de Santa Oliva ha procedit a la realització del projecte
de la 2ª fase de les obres d’ accés a les Pedreres, les quals comporten
l’ampliació de l’Av. Ntra. Sra. del Pilar, pel que ha subscrit amb els propietaris
d ‘algunes de les finques afectades per aquesta ampliació diferents convenis
d’ocupació directa per mutu acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments de Dret

Ajuntament de Santa Oliva
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.
D’ acord amb l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:

352,79.-€
56,43.-€
56,43.-€

Segon.- Notificar aquest acord Base .
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.33.- EXP. NÚM.: 237/2016 BAIXA
CADASTRAL 82602CF7686S0012WF.

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA REF.

Antecedents
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 dins de l’expedient executiu núm.:
2013/87646 un rebut corresponent a la liquidació de plus-vàlua de l’immoble
amb referència cadastral 82602CF7686S0012WF el quals han de ser objecte
de baixa donat que ja s’havia procedit a liquidar en l’expedient núm: 417/2011
Fonaments de dret
Vistes les dades obrants en aquestes dependències municipals, i que consten
a l’expedient , que acrediten que s’ha procedit a liquidar la plusvàlua de la
mateixa finca per una única transmissió de domini de data maig de 2011.
D’acord amb l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar la baixa de la liquidació de plusvàlua amb clau de cobrament:
43-142-352-2013-01-0000117-34, per import principal de 120,18.-€
Segon.- Notificar aquest acord Base.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
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per import principal de
per import principal de
per import principal de
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43-142-301-2010-11-0000003
43-142-560-2010-02-0000554
43-142-560-2011-02-0000554

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar la baixa del rebut d’escombraries amb clau de cobrament :

Ajuntament de Santa Oliva

2.34.- EXP. NÚM.: 242/2016 CESSIÓ PLAÇA EUROPA PER CELEBRAR LA
CLOENDA DE LA TEMPORADA. CORAL HARMONIA.

Fonaments jurídics
L’article 7 i 9 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’utilització de locals
i instal·lacions municipals, de les Ordenances Fiscals aprovades en el Ple
Ordinari realitzat en data 24 de desembre de 2013, literalment diu.
“Article 7. Exempcions i bonificacions:
(...)
Quedaran exonerades de forma puntual, a criteri de l’equip de govern, aquelles
actuacions o activitats que representin cohesió social y cultural del municipi,
interès general per fomentar la cultura o les singularitats intrínseques del nostre
municipi, o aquells esdeveniments que no suposin un negoci particular o ànim
de lucre.
Article 9. Responsabilitat d’ús
1.- En el cas de que per l’ utilització de qualsevol dels locals o instal·lacions,
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.”
Atès el que estableix l’article 233 del Real decret 2568-1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el ROF:
” Les associacions al fet que es refereix l’article anterior podran accedir a l’ús
de mitjans públics municipals, especialment els locals i els mitjans de
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Atès que el diumenge 26/06/2016 és dia d’Eleccions a les Corts Generals i que
aquesta sol·licitud coincideix amb el dia, cal tenir en compte que no està
permès realitzar actes electorals on es distribueixi propaganda electoral,
aclarint que l’autorització es per realitzar un acte lúdic.
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Vista la instància de data 24/05/2016 amb número de registre d’entrada 1741,
on el Sr. JSZ, com a representant de la Coral Harmonia, sol·licita poder utilitzar
la Plaça Europa el diumenge 26/06/2016 per celebrar un dinar amb motiu de la
cloenda de la temporada de la Coral. Així mateix, sol·liciten la cessió de taules i
cadires per 60 persones.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva
comunicació, amb les limitacions que imposi la coincidència de l’ús per part de
diverses d'elles o pel propi Ajuntament, i seran responsables del tracte donat a
les instal·lacions”.

Atès que el ROF (Art. 233) estableix, que les associacions podran accedir a l’ús
dels locals municipals i, el que estableix, el Reglament del Patrimoni Local, que
diu que es pot cedir els béns patrimonials de les administracions locals, quan la
seva utilització es motivi atenent a la prestació de serveis socials, promoció i
reinserció socials, activitats culturals i esportives, promoció urbanística, foment
del turisme, ocupació dels temps lliure, o altres anàlogues, que facin prevaler
una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica.
Vist l’informe del tècnic municipal:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte: CESSIÓ/UTILITZACIÓ PLAÇA EUROPA
Peticionari: Sr. JSZ, com a representant de la Coral Harmonia.
Emplaçament: Plaça Europa.
ANTECEDENTS
Amb data 24/05/2016 amb número de registre d’entrada 1741, es recepciona
sol·licitud per part de la Coral Harmonia per fer l’ús de la Plaça Europa el
diumenge 26/06/2016, per realitzar un dinar de final de temporada de la Coral.

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

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.
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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:

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
2 de juny de 2016.
El tècnic municipal
Josep Mª Ichart”
Respecte a la cobertura pròpia de la Plaça Europa, 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.

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

INFORME
S’informa el següent respecte de l’ús:
 Es disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil, que doni
cobertura a l’ús, que es vol fer de la Plaça Europa.
 El peticionari, serà el responsable del bon ús del material, així com de
l’espai Municipal cedit.
 A falta de normativa municipal relativa a la protecció contra la
contaminació acústica, han de tenir en compte el que estableix l’annex
3 i l’annex 4 del Reglament aprovat pel decret 179/2009 que
desenvolupa la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació
acústica.
 No es podrà realitzar cap acte pirotècnic o similar.
Els nivells d’immissió i els horaris són els que a continuació es detallen:
Diürn (7h. a 21h.) Vespre (21h. a 23h.) Nocturn ( 23h. a 4h.)
A l’exterior
60 dBA
60 dBA
50dBA
A l’interior
30 dBA
30 dBA
25dBA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Primer.- Autoritzar la cessió de la Plaça Europa el diumenge 26/06/2016 per
realitzar un dinar de final de temporada de la Coral Harmonia i la cessió de
taules i cadires per 60 persones.
Fer constar, que no es poden realitzar actes electorals, ni distribuir propaganda
electoral, donat que es realitza en un dia coincident amb les eleccions a les
Corts Generals, i s’autoritza la realització d’un acte lúdic.
Fer constar, que l’autorització resta condicionada a l’esmenta’t a l’informe tècnic
que consta literalment en la part expositiva del present acord.
Segon.- Fer constar l’entitat serà la responsable del bon ús del material, així
com de l’espai Municipal cedit. Així mateix, es responsabilitzaran de recollir la
brossa que es pugui generar durant aquest esdeveniment, si fos el cas.
Cinquè.- Notificar aquest acord al Sr. JSZ, com a representant de la Coral
Harmonia.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva

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
actuacions o activitats que representin cohesió social y cultural del municipi,
interès general per fomentar la cultura o les singularitats intrínseques del nostre
municipi, o aquells esdeveniments que no suposin un negoci particular o ànim
de lucre.
Article 9. Responsabilitat d’ús
1.- En el cas de que per l’ utilització de qualsevol dels locals o instal·lacions,
aquestos sofreixin desperfectes o deteriorament, el subjecte passiu restarà
obligat, sense perjudici de l’abonament de la taxa, a pagar les despeses de
reparació.”
2.- No existirà cap tipus de responsabilitat municipal en la gestió de les
activitats, des del punt de vista fiscal, ni contractual.”
Atès el que estableix l’article 233 del Real decret 2568-1986, de 28 de
Ajuntament de Santa Oliva
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L’Associació de Veïns de Les Pedreres, han sol·licitat mitjançant instància de
data 20/05/2016 amb número de registre d’entrada 001722, poder utilitzar la
part exterior del Centre Cívic de Les Pedreres, per realitzar un sopar de revetlla
de Sant Joan el dijous 23/06/2016. Així mateix, sol·liciten 200 cadires, 20
taules, llums i 2 barbacoes.
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Antecedents
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2.35.- EXP. NÚM.: 249/2016 AUTORITZAR UTILITZAR PART EXTERIOR
CENTRE CÍVIC PEDRERAS I CESSIÓ MATERIAL PER LA REVETLLA DE
SANT JOAN EL 23.06.2016.

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

Atès que el ROF (Art. 233) estableix, que les associacions podran accedir a l’ús
dels locals municipals i, el que estableix, el Reglament del Patrimoni Local, que
diu que es pot cedir els béns patrimonials de les administracions locals, quan la
seva utilització es motivi atenent a la prestació de serveis socials, promoció i
reinserció socials, activitats culturals i esportives, promoció urbanística, foment
del turisme, ocupació dels temps lliure, o altres anàlogues, que facin prevaler
una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica.
Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment diu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte: Utilització espai exterior Centre Cívic Pedreres i cessió material.
Peticionari: Associació de Veïns de Les Pedreres.
Emplaçament: Les Pedreres
Antecedents
Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

-

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.
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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:

Ajuntament de Santa Oliva
Vista la instància de L’Associació de Veïns de Les Pedreres, on sol·liciten
mitjançant instància de data 20/5/2016 amb número de registre d’entrada
001722, poder utilitzar la part exterior del Centre Cívic de Les Pedreres per
celebrar la revetlla de Sant Joan el dijous 23/06/2016.
Així mateix també sol·liciten la cessió de divers material municipal: taules,
cadires, dues barbacoes, llum.

El Tècnic Municipal
Josep Mª Ichart.”
Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la utilització de la part exterior del Centre Cívic de Les
Pedreres per realitzar un sopar de revetlla de Sant Joan, el dijous 23/06/2016,
així mateix es facilitaran les cadires i taules que tingui l’ajuntament disponibles,
no podent garantir la quantitat de 200 cadires i 20 taules, donat que hi ha altres
actes al municipi, dues barbacoes i llum.
Fer constar expressament que l’autorització queda condicionada al que
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments:
 Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
 La peticionaria, serà la responsable del bon ús del material cedit.
 Es designarà una persona responsable, que en cas d’emergència,
donarà avís als equip d’intervenció (ambulància, policia, bombers, etc.), i
dirigirà l’evacuació dels assistents.
 L’emplaçament exterior destinat a les barbacoes restarà lliure de
vegetació seca, en 3,5 metres al voltant d’aquests, i tanmateix es
disposarà d’abastament d’aigua.
 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
2 de juny de 2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

INFORME

Ajuntament de Santa Oliva
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.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.36.- EXP. NÚM.: 255/2016 CESSIÓ DEL CENTRE CÍVIC SANT JORDI
VARIS DIES. ENTITAT FEM GRESCA.
Antecedents
L’Entitat Fem Gresca, ha sol·licitat a través d’instància amb número de registre
d’entrada 1770 de data 25/05/2016, la cessió del Centre Cívic de Sant Jordi per
realitzar diverses activitats:
- Dissabte 16/07/2016, per realitzar una festa anomenada “Festa Blanca” i
sol·liciten taules i cadires per 80 persones.
- Diumenge 16/10/2016, per realitzar la “3ª Motorada” i sol·liciten taules i
cadires per 80 persones.
- Dissabte 26/11/16, per realitzar una festa anomenada “Festa
Remember” i sol·liciten taules i cadires per 80 persones.
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
actuacions o activitats que representin cohesió social i 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
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Quart.- Notificar aquest acord a l’Associació de Veïns de Les Pedreres.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Santa Oliva
de lucre.

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.

Atès que el ROF estableix, que les associacions podran accedir a l’ús dels
locals municipals i, el que estableix, el Reglament del Patrimoni Local, que diu
que es pot cedir els béns patrimonials de les administracions locals, quan la
seva utilització es motivi atenent a la prestació de serveis socials, promoció i
reinserció socials, activitats culturals i esportives, promoció urbanística, foment
del turisme, ocupació dels temps lliure, o altres anàlogues, que facin prevaler
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.”

Ajuntament de Santa Oliva
una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica.
Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment diu:

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
2 de juny de 2016.
El Tècnic Municipal
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

INFORME
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments:
 Es disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil, que doni
cobertura a l’ús, que es vol fer del Centre Cívic Sant Jordi.
 L’Entitat peticionaria tindrà cura del material/mobiliari municipal.
 Previ inici dels actes, es garantirà que totes les sortides d’emergència
del local a l’exterior, estan operatives. Que es disposa d’un botiquí de
primers auxilis, així com d’un cartell informatiu, amb tots els telèfons
d’emergència, en un lloc visible, i accessible.
 L’Entitat designarà una persona responsable, per tal, que en cas
d’emergència, doni avís als equips d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.) i dirigirà l’evacuació dels assistents.
 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.

Codi Validació: 7F4PTZSJHCPFL4E45EA4EWDC6 | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 48 de 69

Antecedents
Vista la sol·licitud de la Entitat Fem Gresca, on sol·licita a través d’instància
amb número de registre d’entrada 1770 de data 25/05/2016 la cessió del
Centre Cívic Sant Jordi i material divers, per realitzar:
- Dissabte 16/07/2016 “Festa Blanca”.
- Diumenge 16/10/2016“3ª Motorada”.
- Dissabte 26/11/16 a “Festa Remember”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Cessió del Centre Cívic Sant Jordi
Peticionari:
ENTITAT FEM GRESCA
Emplaçament:
Centre Cívic Sant Jordi

Ajuntament de Santa Oliva
Josep Mª Ichart.”

Segon.- Fer constar que l’entitat “Fem Gresca 2014”, serà la responsable de
l’estat de les dependències i del mobiliari d’aquestes, durant la cessió de
l’espai, així com de la neteja i la recollida de la brossa que es pugui generar en
cadascun dels esdeveniments.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Entitat Fem Gresca i a l’àrea de serveis
perquè s’encarreguin de les tasques de logística que es puguin despendre del
present acord.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.37.- EXP. NÚM.: 254/16 CESSIÓ MATERIAL A L’ESCOLA LA PARELLADA
PER CELEBRAR EL SOPAR DE DE FINAL DE CURS EL DIA 20/06/2016.
Antecedents
Des de l’Equip directiu de l’Escola la Parellada sol·liciten a través d’instància
amb número de registre d’entrada 001762 de data 25/05/2016, la col·laboració
de l’Ajuntament en l’organització de la Festa de final de curs amb la cessió de
25 taules, 250 cadires i contenidors selectius per fer la recollida de brossa.

Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Primer.- Autoritzar la cessió del Centre Cívic Sant Jordi els dies i per realitzar
les activitats que es detallen:
- Dissabte 16/07/2016 “Festa Blanca”.
- Diumenge 16/10/2016“3ª Motorada”.
- Dissabte 26/11/16 a “Festa Remember”.
Així mateix, autoritzar la cessió de taules i cadires per 80 persones en
cadascuna de les activitats.
Fer constar que les autoritzacions queden condicionades al que estableix el
tècnic municipal en el seu informe i que consta literalment en la part expositiva
del present acord.
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Per tot això a la Junta de Govern es proposa:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Respecte a la cobertura pròpia del Centre Cívic Sant Jordi (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.

Ajuntament de Santa Oliva
Donat que en aquestes dates, hi han diversos actes en la resta del municipi, en
els quals també es sol·licita material divers (final d’activitats centres cívics,
revetlla de Sant Joan, obres de teatre al Local Cultural, entre d’altres), des de la
regidoria de serveis no es pot garantir la cessió de la totalitat de les 25 taules i
les 250 cadires.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.38.- EXP. NÚM.: 262/2016 CESSIÓ SALA CENTRE CÍVIC LES PEDRERES
PER REALITZAR NOVA ACTIVITAT JUNY I JULIOL 2016. ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DE LES PEDRERES.
Antecedents
L’Associació de Veïns de Les Pedreres, ha sol·licitat mitjançant instància de
data 3.06.2016 amb número de registre d’entrada 1874, la cessió de la sala de
pintura del Centre Cívic de Les Pedreres per realitzar durant els mesos de juny
i juliol de 2016 classes de pintura infantil, els divendres de 16h. a 19h.
Atès que la Junta de Govern de data vint-i-dos de maig de dos mil catorze, va
ser assabentada del “Règim Jurídic d’activitats als Centres cívics i cessió
dependències municipals”. Es plantejaven quatre actuacions compatibles amb
la cessió dels locals de domini públic sempre que els serveis tècnics municipals
hagin realitzat els informes tècnics oportuns i, sempre que tinguin la
corresponent cobertura d’assegurances:
1) Contractar pel capítol II, exigint tots els requisits legals i fiscals, i
contractuals (contracte, taxa, autònoms, etc.).
2) Fer la mateixa actuació amb intermediació com podria ser una empresa
especialitzada en esdeveniments varis, és a dir, externalitzar el servei.
3) Per veia d’execució de les activitats sota la direcció contractual d’una
associació sense afany de lucre.
4) Conveni municipal o supramunicipal de les contractacions a monitors per
tal que englobin actuacions de dos o tres municipis.
Fonaments de dret
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Segon.- Notificar aquest acord a l’Escola La Parellada i encomanar a la regidoria
de serveis que s’encarregui de les tasques de logística necessàries.
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Primer.- Autoritzar la cessió dels contenidors de brossa i, de les taules i cadires
que tingui l’ajuntament disponibles, no podent garantir la cessió de la totalitat
de les 25 taules i de les 250 cadires sol·licitades, ja que en aquestes dates hi
han altres actes al municipi.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva

Atès el que estableix l’article 233 del Real decret 2568-1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el ROF:
” Les associacions al fet que es refereix l’article anterior podran accedir a l’ús
de mitjans públics municipals, especialment els locals i els mitjans de
comunicació, amb les limitacions que imposi la coincidència de l’ús per part de
diverses d'elles o pel propi Ajuntament, i seran responsables del tracte donat a
les instal·lacions”.
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.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

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 i 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

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

Es pot establir que la legalitat de les activitats culturals i socials als Centres
Cívics i a la resta de les dependències municipals (inventari de bens), s’han de
considerar a priori com efectuades dins de la esfera de la competència
municipal i per tant entraria dins de les competències pròpies, tal i com
estableix l’article 1er-vuit de la llei 27/2013 de 27 de desembre de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local (RASAL) al tractar-se de
“Promoció de la cultura i equipaments culturals”.
Respecte a la cobertura pròpia del Centre Cívic de Les Pedreres (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.
Ha d’existir a l’expedient municipal una Memòria justificativa i comunicativa de
les activitats on haurà de constar:
- Deure i obligacions de la cessió.
- La situació de règim autònom o no dels monitors que realitzaran les
activitats.
- L’obligatorietat d’existència d’assegurança.
- Declaració de que es tracta d’una activitat d’interès social.
Atès que l’ajuntament no és coneixedor de competència deslleial vers aquestes
activitats.
Vist els estatuts de l’associació cal dir
finalitats les Activitats Culturals.

que consta com una de les seves

Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la cessió de la Sala de Pintura del Centre Cívic de Les
Pedreres, els divendres de 16h. a 19h., des de l’aprovació d’aquest acord i
durant el mes de juliol de 2016, per realitzar classes de pintura infantil.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Atès que el ROF estableix, que les associacions podran accedir a l’ús dels
locals municipals i, el que estableix, el Reglament del Patrimoni Local, que diu
que es pot cedir els béns patrimonials de les administracions locals, quan la
seva utilització es motivi atenent a la prestació de serveis socials, promoció i
reinserció socials, activitats culturals i esportives, promoció urbanística, foment
del turisme, ocupació dels temps lliure, o altres anàlogues, que facin prevaler
una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica.

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

Ajuntament de Santa Oliva

Cinquè.- Fer constar que l’Associació de Veïns de Les Pedreres serà la
responsable de l’estat de les dependències i del mobiliari d’aquestes, durant la
cessió de l’espai.
Sisè.-Notificar aquest acord a l’Associació de Veïns de Les Pedreres i informar
a la responsable del C. Cívic Les Pedreres pel seu coneixement.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.39.- EXP. NÚM.: 291/2016 AUTORITZAR CESSIÓ MATERIAL REVETLLA
SANT JOAN. BAR PLAÇA EUROPA (XIRINGUITO).
Antecedents
El Sr. C.S.M, concessionari del Bar de la Plaça Europa, ha sol·licitat mitjançant
instància de data 7/06/2016 amb número de registre d’entrada 1911, la cessió
de 150 cadires, 3 barbacoes, 20 taules, 5 tanques i un escenari petit, per
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Quart.- Significar que la cessió és amb la voluntat d’oferir activitats varies que
representin cohesió social als veïns del municipi. Així mateix, l’actuació
municipal es basa en la cessió dels locals municipals per desenvolupar
activitats d’interès social i fomentar la cohesió social, seguint amb els principis i
documentació que consten en l’expedient, tals com:
- Respectar les normes de competència deslleial.
- Obligació o exoneració de presentar la documentació del Règim
d’autònoms, si s’escau.
- L’obligació de tenir cobertura d’assegurances per l’exercici de les
activitat.
- La no intermediació de l’ajuntament en la relació jurídica, econòmica i
fiscal entre l’associació o els monitors.
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Tercer.- Acordar que el monitor que realitzarà l’activitat, a través de l’Associació
de Veïns, abans de l’inici de l’activitat, tindrà de fer una memòria justificativa i
comunicativa sobre l’activitat (document standard que l’ajuntament facilitarà a
l’associació per tal de que el faci arribar al monitor). Així mateix, significar que
l’associació haurà de comunicar al monitor, que a d’exercir l’activitat, que tindria
que donar-se d’alta en el règim d’autònoms en el cas que l’ingrés mensual per
la realització de l’activitat superi el salari mínim interprofessional fixant en 645€.
En el cas de que no es presenti la memòria justificativa i comunicativa de
l’activitat la cessió quedarà revocada automàticament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Acordar que si l’ajuntament necessita disposar de la sala que
utilitzaran la cessió s’entendrà revocada, tot i que l’ajuntament informarà
prèviament a l’associació pel seu coneixement.

Ajuntament de Santa Oliva
realitzar un sopar de revetlla de Sant Joan el proper 23/06/2016.
Atès que des d’aquest ajuntament es vol col·laborar en aquesta activitat, al
tractar-se d’una activitat que representarà cohesió social i cultural pel municipi.

INFORME
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa:
 Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per realitzar aquest
esdeveniment.
 El peticionari, serà el responsable del bon ús del material cedit.
 Es designarà una persona responsable, que en cas d’emergència,
donarà avís als equip d’intervenció (ambulància, policia, bombers, etc.), i
dirigirà l’evacuació dels assistents.
 L’emplaçament exterior destinat a les barbacoes restarà lliure de
vegetació seca, en 3,5 metres al voltant d’aquests, i tanmateix es
disposarà d’abastament d’aigua.
 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
 Les instal·lacions elèctriques es realitzaran per un instal·lador autoritzat.
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
9 de juny de 2016.
El Tècnic Municipal
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Antecedents
Vista la instància del Sr. C.S.M, on sol·licita la cessió de divers material
municipal per realitzar un sopar de revetlla de Sant Joan, el 23/06/2016.
Sol·licita: escenari, tanques, barbacoes i taules i cadires.
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“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte: Cessió material per realitzar sopar de revetlla Sant Joan, el
23/06/2016.
Peticionari: Sr. C.S.M, concessionari bar Plaça Europa (xiringuito).
Emplaçament: Santa Oliva.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment diu:

Ajuntament de Santa Oliva
Josep Mª Ichart.”
Per tot això a la Junta de Govern es proposa:

Quart.- Notificar aquest acord al Sr. C.S.M.
La proposta es troba conforme per unanimitat.
2.40.- EXP. NÚM.: 246/2016 CONTRACTE MENOR EMPRESA “PENEDÈS
MUSIC, SLU” GRUP ANIMACIÓ INFANTIL ENCANTERIUM EL 18/06/16 AMB
MOTIU DEL 50È ANIVERSARI ESCOLA BRESSOL.
Antecedents
Per tal de celebrar el 50è aniversari de l’Escola Bressol municipal, el 18 de juny
de 2016, a la Llar d’infants, s’organitza una actuació que farà el grup d’animació
infantil “Encanterium”, a càrrec de la empresa “PENEDÈS MUSIC SLU”, per un
import de 484€, impostos inclosos. Servint aquest punt de la part expositiva
com providència d’inici per economia processal.
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 l’empresa “PENEDÈS MUSIC SLU”, 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.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

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.
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Segon.- Fer constar que el Sr. C.S.M serà el responsable del material cedit i de
la recollida de la brossa que es pugui generar durant aquest esdeveniment.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Autoritzar la cessió del material sol·licitat, en funció de la disponibilitat
que tingui l’ajuntament, no podent garantir la totalitat de les 150 cadires, 20
taules, 5 tanques, 3 barbacoes, donat que hi ha altres actes al municipi.
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.

Ajuntament de Santa Oliva

Atès el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP en què és
competència de l’alcalde la contractació de serveis quan el seu import no superi
el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis
milions d’euros. Tanmateix, en virtut del ple d’organització de data 16/07/2015
que va delegar les competències que li corresponen, a la Junta de Govern
Local.
Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.
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.
A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor de serveis
consistent en un espectacle d’animació infantil, a càrrec de la empresa
PENEDÈS MUSIC, SLU, el 18/06/2016, amb motiu del 50è aniversari de
l’Escola Bressol municipal, per un import de 484€ impostos inclosos.

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

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

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).
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Atès que d’acord amb l’art. 95 de la LCSP, la tramitació de l’expedient en els
contractes menors solament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació
al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que
estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 484€ euros impostos
inclosos i que en la partida 3.334.22611 de “Activitats culturals diverses”, en la
bossa de vinculació oficial 3.22 i “Material, subministraments i altres”, del
pressupost prorrogat vigent, existeix consignació pressupostària per fer front a
la despesa.

Ajuntament de Santa Oliva
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.

Quart.- Notificar el present acord a l’empresa PENEDÈS MUSIC, SLU.
Cinquè.- Fer entrega d’un certificat del present acord a l’àrea de comptabilitat i
al registre de contractes municipals.

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Tercer.A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost de
400€ impostos inclosos i es realitzarà el 18/06/2016.
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

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 484€ per atendre al
pagament de l'esmentat contracte, que s’assumirà amb càrrec a la partida
pressupostària 3.334.22611 de “Activitats culturals diverses”, en la bossa de
vinculació oficial 3.22 i “Material, subministraments i altres”, del pressupost
prorrogat vigent.

2.41.- EXP. NÚM.: 19/2016 SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA LA PARELLADA –
CASAL ESTIU.
Antecedents
L’entitat municipal “AMPA LA PARELLADA”, ha sol·licitat, mitjançant instància
de data 07/06/2016amb número de registre d’entrada 1921, subvenció amb
motiu de la organització i realització del Casal d’estiu que es realitzarà en
l’Escola La Parellada, del 27 juny al 29 de juliol d’aquest any.
Sol·liciten 1.200€, donat que la estimació de participació serà de 35 nens, així
la quota donada per l’ajuntament seria de 35€ per nen.
Així mateix, sol·liciten autorització per entrar dos dies per setmana a la piscina
municipal amb els nens i monitors del Casal.

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
Fonaments Jurídics
Atès el que estableix l’article 118 del ROAS, que transcrit literalment diu:

“1. S’entén per subvenció, als efectes de l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, tota disposició dinerària realitzada per
qualsevol dels subjectes contemplats en l’article 3 de la citada llei, a favor de
persones públiques o privades, i que compleixi els següents requisits:
a) Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu,
l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un
comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d’una
situació, havent de complir el beneficiari les obligacions materials i formals que
s’haguessin establert.
c) Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el
foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una
finalitat pública.
No estan compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei les aportacions
dineràries entre diferents administracions públiques, per a finançar globalment
l’activitat de l’Administració a la que vagin destinades, i les que es realitzin entre
els diferents agents d’una Administració els pressupostos de la qual s’integrin en
els pressupostos generals de l’Administració a la que pertanyin, tant si es
destinen a finançar globalment la seva activitat com a la realització d’actuacions
concretes a desenvolupar en el marc de les funcions que tingui atribuïdes,
sempre que no resultin d’una convocatòria pública.
Tampoc estaran compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei les aportacions
dineràries que en concepte de quotes, tant ordinàries com extraordinàries,
realitzin les entitats que integren l’Administració local a favor de les associacions
a què es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Atès que la base 28 del pressupost 2014 parla de les subvencions i transcrita
literalment diu:
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Atès el que estableix l’article 66.1, 66.2 i 66.3 de la Llei Municipal Catalana,
respecte de les competències.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“La subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons públics que els ens
locals o els seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats
públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per
promoure la consecució d’un fi públic, sens perjudici del que estableix l’article
121 d’aquest Reglament.”

Ajuntament de Santa Oliva
No tenen caràcter de subvencions els següents supòsits:
a) Les prestacions contributives i no contributives del sistema de la Seguretat
Social.

e) Les prestacions derivades del sistema de classes passives de l’Estat,
pensions de guerra i altres pensions i prestacions per raó d’actes de terrorisme.
f) Les prestacions reconegudes pel Fons de Garantia Salarial.
g) Els beneficis fiscals i beneficis en la cotització a la Seguretat Social.
h) El crèdit oficial, llevat dels supòsits en que l’Administració pública subvencioni
al prestatari la totalitat o part dels interessos o altres contraprestacions de
l’operació de crèdit.
2. Les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Santa Oliva es regiran per la
normativa següent:
- Per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei general de subvencions.
- Per l’ordenança general en matèria de subvencions de l’Ajuntament, si
s’escau.
- Per les ordenances específiques en aquesta matèria, si s’escau.
3. En virtut de l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions els procediments per a dur a terme la concessió de subvencions
són:
- Procediment de concurrència competitiva.
- Procediment de concessió directa.
- Altres tipus de procediments establerts potestativament per l’Ajuntament.
Les transferències corrents (subvenció entitats sense afany de lucre), resten
vinculades amb el llindar de la Base 3, és a dir a nivell de capítol econòmic IV
de l’àrea de despesa (Producció de bens públics, sanitat, educació, cultura i
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

d) Les prestacions a favor dels afectats pel síndrome tòxic i les ajudes socials a
les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin
desenvolupat la hepatitis C regulades en la Llei 14/2002, de 5 de juny.
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c) També quedaran excloses, en la mesura en que resultin assimilables al règim
de prestacions no contributives del sistema de Seguretat Social, les prestacions
assistencials i els subsidis econòmics a favor d’espanyols no residents a
Espanya, així com les prestacions a favor dels afectats pel virus
d’immunodeficiència humana i dels minusvàlids.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

b) Les pensions assistencials per ancianitat a favor dels espanyols no residents
a Espanya, en els termes establerts en la seva normativa reguladora.

Ajuntament de Santa Oliva
esports)
Tot allò en seguiment de l’article 33 de la llei general de subvencions 38/03 de
17 de novembre.

Tenint en compte que la subvenció atorgada màxima serà de 1.225€, l’AMPA
tindrà d’aportar la documentació justificativa, conforme els nens/es han realitzat
el pagament corresponent (llistat nens/es inscrits i fotocopia del rebut de
pagament).
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 es proposa l’adopció del present acord:
Primer.- Aprovar la concessió de la subvenció de l’import 35€ per nen inscrit en
el Casal d’Estiu que organitza l’AMPA de l’escola La Parellada, fins al límit
màxim de 1.225€.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer una aportació econòmica de 1.225€ a
l’AMPA LA PARELLADA, a càrrec de la partida pressupostaria 4.920.4810099
“altres subvencions entitats”.
Tercer.- Acordar la bonificació del cost de l’accés a la piscina municipal, durant
el període de dos matins a la setmana del 27 de juny al 29 de juliol, de tots els
nens inscrits en el casal i dels monitors. Fer constar que prèviament l’AMPA
presentarà un llistat dels nens i monitors que accediran a la piscina,
especificant els dos dies d’accés en horari de matins.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Atès que l’entitat “AMPA DE LA PARELLADA” es troba en la relació nominativa
(Annex 5) d’entitats d’associacions detallada en la Bases d’execució del
pressupost prorrogat vigent.
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Atès que la base 33 del Pressupost respecte dels pagaments a justificar diu:
“els perceptors de les ordres de pagament a justificar quedaran obligats a
justificar l’aplicació de quantitats percebudes en el termini màxim de tres mesos
i quedaran, també, subjectes al règim de responsabilitats que estableix la
normativa vigent”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per altra banda es relaciona de forma nominativa (ANNEX 5) les entitats
associacions amb la consignació inicial d’un euro ampliable en funció de la
memòria inicial que hauran d’entregar prèviament a la concessió els interessats
per tal de complir l’indicat a l’article 122 i següents del ROAS.”

Ajuntament de Santa Oliva
Quart.- Acordar que per tal de rebre la subvenció hauran de presentar
prèviament la documentació necessària justificativa (inscripcions i rebuts de
pagaments dels inscrits), com a condicionant indispensable.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.42.- EXP. NÚM.: 19/2016. CONCEDIR SUBVENCIÓ A VARIES ENTITATS.
SUBVENCIONS ENTITATS MUNICIPALS ANY 2016.
Antecedents
Atès que les entitats del municipi de Santa Oliva han presentat instància
sol·licitant la subvenció anual i la memòria relativa a les activitats previstes a
realitzar, per l’any 2016:
- Entitat Associació de Veïns de Les Pedreres, instància amb número de
Registre d’entrada 3287 de data 15/09/2015.
- Entitat Associació Gent Gran de Les Pedreres, instància amb número de
registre d’entrada 3288 de data 15/09/2015.
- Entitat els Diables de Santa Oliva, instancia amb número de Registre
d’entrada 3331 de data 18/09/2016.
- Entitat Associació per a la Difusió de la Història de Santa Oliva, a partir
d’ara ADHSO, instància amb número de Registre d’entrada 003747 de
data 20/10/2015.
- Entitat Penya Blaugrana de Santa Oliva, instància amb número de
Registre d’Entrada 535 de data 11/02/2016.
- Entitat Associació de Veïns de Sant Jordi, instància amb número de
registre d’entrada 1989 de data 14/06/2016.
- Entitat Club Esportiu de Santa Oliva, instància amb número de Registre
d’entrada 1990 de data 14/06/2016.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Setè.- Notificar aquest acord a l’entitat AMPA LA PARELLADA i a la empresa
concessionari del servei de la piscina municipal que dos dies a la setmana, en
horari de mati, durant el període del 27 de juny al 29 de juny els nens inscrits
en el Casal d’Estiu, que organitza l’AMPA de l’Escola La Parellada, i els
monitors podran accedir a les instal·lacions de la piscina municipal, Fer constar
que es farà entrega del llistat que l’AMPA facilitarà a l’ajuntament dels inscrits i
dels monitors que podran accedir a la piscina.
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Sisè.- Emetre certificat a l’àrea de comptabilitat pel seu coneixement i per la
realització dels tràmits que es desprenguin del present acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè.- Autoritzar a l’AMPA de l’escola La Parellada a que realitzi el Casal
d’estiu a les instal·lacions de l’escola des del 27 de juny al 29 de juliol de 2016,
fent constar expressament que fent constar expressament que hauran de
subscriure la corresponent assegurança de responsabilitat civil.

Ajuntament de Santa Oliva
-

Entitat Associació Gent Gran Verge del Remei instància amb número de
registre d0entrada 1991 de data 14/06/2016.

Vist que existeix el vist i plau per part de la regidoria corresponent donant
conformitat a les instàncies presentades per les diferents entitats i, tenint en
compte que hauran de justificar posteriorment l’execució de les activitats que
realitzi l’entitat, es proposa donar una subvenció a cadascuna d’aquestes
entitats.

Atès el que estableix l’article 66.1, 66.2 i 66.3 de la Llei Municipal Catalana,
respecte de les competències.
Atès que la base 28 del pressupost vigent parla de les subvencions i transcrita
literalment diu:
“1. S’entén per subvenció, als efectes de l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, tota disposició dinerària realitzada per
qualsevol dels subjectes contemplats en l’article 3 de la citada llei, a favor de
persones públiques o privades, i que compleixi els següents requisits:

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

Atès el que estableix l’article 118 del ROAS, que transcrit literalment diu:
“La subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons públics que els ens
locals o els seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats
públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per
promoure la consecució d’un fi públic, sens perjudici del que estableix l’article
121 d’aquest Reglament.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments Jurídics

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu,
l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un
comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència
d’una situació, havent de complir el beneficiari les obligacions materials i
formals que s’haguessin establert.
c) Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el
foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una
finalitat pública.
No estan compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei les aportacions
dineràries entre diferents administracions públiques, per a finançar globalment
l’activitat de l’Administració a la que vagin destinades, i les que es realitzin
entre els diferents agents d’una Administració els pressupostos de la qual
s’integrin en els pressupostos generals de l’Administració a la que pertanyin,
tant si es destinen a finançar globalment la seva activitat com a la realització
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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a) Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.

Ajuntament de Santa Oliva
d’actuacions concretes a desenvolupar en el marc de les funcions que tingui
atribuïdes, sempre que no resultin d’una convocatòria pública.
Tampoc estaran compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei les aportacions
dineràries que en concepte de quotes, tant ordinàries com extraordinàries,
realitzin les entitats que integren l’Administració local a favor de les
associacions a què es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

b) Les pensions assistencials per ancianitat a favor dels espanyols no residents
a Espanya, en els termes establerts en la seva normativa reguladora.
c) També quedaran excloses, en la mesura en que resultin assimilables al
règim de prestacions no contributives del sistema de Seguretat Social, les
prestacions assistencials i els subsidis econòmics a favor d’espanyols no
residents a Espanya, així com les prestacions a favor dels afectats pel virus
d’immunodeficiència humana i dels minusvàlids.
d) Les prestacions a favor dels afectats pel síndrome tòxic i les ajudes socials a
les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin
desenvolupat la hepatitis C regulades en la Llei 14/2002, de 5 de juny.
e) Les prestacions derivades del sistema de classes passives de l’Estat,
pensions de guerra i altres pensions i prestacions per raó d’actes de terrorisme.

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

a) Les prestacions contributives i no contributives del sistema de la Seguretat
Social.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No tenen caràcter de subvencions els següents supòsits:

f) Les prestacions reconegudes pel Fons de Garantia Salarial.

h) El crèdit oficial, llevat dels supòsits en que l’Administració pública
subvencioni al prestatari la totalitat o part dels interessos o altres
contraprestacions de l’operació de crèdit.
2. Les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Santa Oliva es regiran per la
normativa següent:
- Per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei general de subvencions.
- Per l’ordenança general en matèria de subvencions de l’Ajuntament (en el
cas que estigués aprovada).
- Per les ordenances específiques en aquesta matèria (en el cas que existissin
aquestes ordenances).

Ajuntament de Santa Oliva
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g) Els beneficis fiscals i beneficis en la cotització a la Seguretat Social.

Ajuntament de Santa Oliva

Per altra banda es relaciona de forma nominativa (ANNEX 5) les entitats
associacions amb la consignació inicial d’un euro ampliable en funció de la
memòria inicial que hauran d’entregar prèviament a la concessió els interessats
per tal de complir l’indicat a l’article 122 i següents del ROAS.”
Atès que la base 33 del Pressupost vigent respecte dels pagaments a justificar
diu “els perceptors de les ordres de pagament a justificar quedaran obligats a
justificar l’aplicació de quantitats percebudes en el termini màxim de tres mesos
i quedaran, també, subjectes al règim de responsabilitats que estableix la
normativa vigent”.
Atès que les entitats detallades anteriorment es troben els en la relació
nominativa (Annex 5) d’entitats d’associacions detallada en la Bases d’execució
del pressupost vigent.
Tenint en compte que es farà un avançament del 100% de la subvenció i
posteriorment s’haurà de justificar mitjançant factures o tiquets les despeses
per un cost igual o superior a la subvenció atorgada. En cas que la justificació
no sigui igual o superior a l’import total de la subvenció atorgada hauran de
retornar la diferència entre la quantitat atorgada i la quantitat justificada. En les
factures haurà de constar el NIF de l’empresa i l’IVA desglossat. Cal tenir en
compte que el termini de justificació es el que estipula la base 33 del
pressupost vigent.
Atès de l’existència dels Formularis II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases
d’execució pressupostària.
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
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Tot allò en seguiment de l’article 33 de la llei general de subvencions 38/03 de
17 de novembre.
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Les transferències corrents (subvenció entitats sense afany de lucre), resten
vinculades amb el llindar de la Base 3, és a dir a nivell de capítol econòmic IV
de l’àrea de despesa (Producció de bens públics, sanitat, educació, cultura i
esports)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. En virtut de l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions els procediments per a dur a terme la concessió de subvencions
són:
- Procediment de concurrència competitiva.
- Procediment de concessió directa.
- Altres tipus de procediments establerts potestativament per l’Ajuntament.

Ajuntament de Santa Oliva

Quart.- Autoritzar, disposar i reconèixer una aportació econòmica de 2.000€ a
l’entitat Els Diables de Santa Oliva, en concepte de subvenció anual de l’any
2016, a càrrec de la partida pressupostària 480.48100.99 “d’altres subvencions
a entitats”.
Cinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer una aportació econòmica de 1.800€ a
l’entitat ADHSO, en concepte de subvenció anual de l’any 2016, a càrrec de la
partida pressupostària 480.48100.99 “d’altres subvencions a entitats”.
Sisè.- Autoritzar, disposar i reconèixer una aportació econòmica de 1.300€ a
l’entitat Penya Blaugrana de Santa Oliva, en concepte de subvenció anual de
l’any 2016, a càrrec de la partida pressupostaria 480.48100.99 “d’altres
subvencions a entitats”.
Setè.- Autoritzar, disposar i reconèixer una aportació econòmica de 1.800€ a
l’entitat Associació de Veïns de Sant Jordi, en concepte de subvenció anual de
l’any 2016, a càrrec de la partida pressupostària 480.48100.99 “d’altres
subvencions a entitats”.
Vuitè.- Autoritzar, disposar i reconèixer una aportació econòmica de 7.500€ a
l’entitat Club Esportiu de Santa Oliva, en concepte de subvenció anual de l’any
2016, a càrrec de la partida pressupostaria 480.48100.99 “d’altres subvencions
a entitats”.
Novè.- Autoritzar, disposar i reconèixer una aportació econòmica de 1.800€ a
Ajuntament de Santa Oliva
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Tercer.- Autoritzar, disposar i reconèixer una aportació econòmica de 1.800€ a
l’entitat Associació Gent Gran de Les Pedreres, en concepte de subvenció
anual de l’any 2016, a càrrec de la partida pressupostaria 480.48100.99
“d’altres subvencions a entitats”.
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Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer una aportació econòmica de 1.800€ a
l’entitat Associació de Veïns de Les Pedreres, en concepte de subvenció anual
de l’any 2016, a càrrec de la partida pressupostaria 480.48100.99 “d’altres
subvencions a entitats”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar la concessió de les subvencions que es relacionen a
continuació, en concepte de subvencions anuals a entitats any 2016:
- Entitat Associació de Veïns de Les Pedreres, 1.800€.
- Entitat Associació Gent Gran de Les Pedreres, 1.800€.
- Entitat els Diables de Santa Oliva, 2.000€.
- Entitat Associació per a la Difusió de la Història de Santa Oliva, 1.800€.
- Entitat Penya Blaugrana de Santa Oliva, 1.300€
- Entitat Associació de Veïns de Sant Jordi, 1.800€.
- Entitat Club Esportiu de Santa Oliva, 7.500€.
- Entitat Associació Gent Gran Verge del Remei, 1.800€.

Ajuntament de Santa Oliva
l’entitat Associació Gent Gran Verge del Remei, en concepte de subvenció
anual de l’any 2016, a càrrec de la partida pressupostaria 480.48100.99
“d’altres subvencions a entitats”.

Dotzè.- Fer constar que segons la base 33 del pressupost vigent, els
perceptors de les ordres de pagament a justificar quedaran obligats a justificar
l’aplicació de quantitats percebudes en el termini màxim de tres mesos i
quedaran, també, subjectes al règim de responsabilitats que estableix la
normativa vigent.
Tretzè.- Notificar aquest acord als interessats, així com la necessitat de que
aportin número de compte corrent on s’ha de fer l’ingrés de la subvenció, en el
cas de que hagin canviat el número de compte bancari.
Catorzè.- Emetre certificat a l’àrea de comptabilitat pel seu coneixement i per la
realització dels tràmits que es desprenguin del present acord.
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Onzè.- Fer constar que es farà un avançament del 100% de la subvenció i
posteriorment hauran de justificar mitjançant factures o tiquets les despeses per
un cost igual o superior a la subvenció atorgada. En cas que la justificació no
sigui igual o superior a l’import total de la subvenció atorgada hauran de
retornar la diferència entre la quantitat atorgada i la quantitat justificada. En les
factures haurà de constar el NIF de l’empresa i l’IVA desglossat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Desè.- Acordar que a aquelles entitats que no hagin presentat la corresponent
justificació de la subvenció atorgada en l’any 2015, a través del registre
d’entrada municipal, no se’ls farà efectiu l’ingrés de la subvenció concedida per
aquest any 2016 fins que no es realitzi la corresponent justificació.

2.43.- EXP. NÚM.: 268/2016 AUTORITZAR CONSULTAR ACTES DEL PLE A
PARTIR DEL 1960 – TASQUES D’INVESTIGACIÓ HISTÒRICA.
Antecedents
Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. D.D.P de data 1/06/2016, registrada
d’entrada amb el número 1849, on demana poder consultar les actes dels plens
municipals des del 1960, per desenvolupar tasques d’investigació històrica.
Fonaments de dret
La CE es remet a una llei per a la regulació de l'accés dels ciutadans als arxius
i registres. Aquesta regulació es conté a la LRJPAC (arts. 35.h i 37 ). A nivell
local, també es refereixen a aquest dret la LBRL (arts. 18.1.e; 69 i 70) i el
TRLMC.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Codi Validació: 7F4PTZSJHCPFL4E45EA4EWDC6 | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 66 de 69

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

Ajuntament de Santa Oliva

La llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu
article 70 estableix:
“1.- Las sesiones del Pleno de las Corporaciones locales son públicas. No
obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que
puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el
artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.”
“3.- Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones
acreditativas de los acuerdos de las Corporaciones locales y sus antecedentes,
así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la
legislación de desarrollo del artículo 105, letra b), de la Constitución. La
denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad
y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las
personas, deberá verificarse mediante resolución motivada.”
Per tot això, a la Junta de Govern Local es proposa:
Primer.- Autoritzar a la Sra. D.D.P a poder consultar els llibres d’actes dels
plens municipals des del 1960 per tal de desenvolupar tasques d’investigació
històrica. Fer constar que les consultes les podrà realitzar de dilluns a
divendres de 9.30h. a 14h. en l’ajuntament.

Ajuntament de Santa Oliva
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A banda, hi ha limitacions derivades de la necessitat de protegir el dret a la
intimitat de les persones, l'eficàcia de l'Administració, de disposicions legals
que en prohibeixen l'accés, etc, indicades a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de
maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge (BOE 115, de 14.5.1982)
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de
caràcter personal (BOE 298, de 14.12.1999)
Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(DOGC 5731, de 08.10.2010)
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En el marc general establert per la LRJPAC, el Parlament de Catalunya ha
aprovat la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, la qual, a més de
reconèixer que l'accés als documents públics és un dret que té tota persona,
regula la manera d'exercir-lo. Concretament, assenyala que el termini per a
resoldre les sol·licituds d'accés a documents públics és de dos mesos. Si,
passat aquest termini, no s'ha dictat resolució, s'entén que la sol·licitud ha estat
desestimada per silenci administratiu.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La regulació bàsica es troba a l'article 37 de la LRJPAC, del qual cal remarcar
que el dret genèric d'accés a registres i documents està condicionat pel fet que
els documents que es volen consultar corresponguin a procediments acabats.

Ajuntament de Santa Oliva
Segon.- Notificar aquest acord a la Sra. D.D.P
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.44.- EXP. NÚM.: 300/2016 FOGUERA DE SANT JOAN. ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DE LES PEDRERES.

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte: FOGUERES SANT JOAN. VEÏNS.
EL PROTOCOL A SEGUIR, SERIA:
Que cada veí, o associació presentarà juntament amb la instància de sol·licitud
de la foguera, el següent:
- Declaració Responsable Titular, donant acompliment als següents punts:
o Es donarà avís al veïnat més proper, perquè tanquin les finestres
i calçons. Així com els tendals de terrasses.
o Acompliment de distància de 15 metres respecte dels cotxes
aparcats i façanes d’edificacions.
o Prohibició de saltar damunt de les brases.
o Assegurar el pas a la foguera dels vehicles d’emergència.
o Acompliment de distància de 500 metres respecte zones
forestals.
o Separació línies elèctriques i telefòniques.
o Al lloc destinat a fer la foguera, es farà un treball previ, per
deixar-ho net de bardisses o altres materials inflamables.
o La foguera, s’ha de fer sobre terra, prohibit fer-ho sobre asfalt.
o Es tindrà cura dels materials a cremar, prohibit cremar, papers,
teixits, bidons, llaunes, pneumàtics, plàstics, i/o similars, ...,
presencialment, es cremarà fusta.
o No es farà servir, benzina, ni qualsevol líquid inflamable, per
encendre la foguera.
o Si fa molt de vent, no es podrà autoritzar la foguera.
o En tot moment s’ha de disposar d’algun mitja, per apagar la
foguera (galledes d’aigua, mànegues, extintors, etc.).
o Es tindrà cura i vigilància, de un cop feta la festa, la foguera quedi
totalment extingida.
Ajuntament de Santa Oliva
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Vist l’informe del tècnic municipal:
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L’Associació de Veïns de Les Pedreres, ha sol·licitat, mitjançant instància de
data 7/06/2016 amb número de registre d’entrada 1915, poder fer una foguera
per la revetlla de Sant Joan el 23/06/2016, al camp de futbol de sorra,
especificant que disposen de manega d’aigua.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva
- Aportar un plànol d’emplaçament, amb indicació exacta de la foguera.
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als Efectes oportuns a data 9
de juny de 2016.
El tècnic municipal
Josep Mª Ichart”

3. ASSUMPTES GENERALS
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les 15.00 hores, cosa que certifico.

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

Número : 2016-0003 Data : 05/07/2016

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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Únic.- Traslladar aquest acord a l’Associació de Veïns de Les Pedreres, per tal
d’informar sobre el que estableix el tècnic municipal al respecte de la seva
petició i que es detalla literalment en la part expositiva del present acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, a la Junta de Govern Local resol:

