Santa Oliva, a trenta de juny de dos mil setze quan són les 9:30 hores, es
reuneixen a la seu d’aquest Ajuntament els regidors que a continuació
s’indiquen, sota la presidència de la Sra. Cristina Carreras Haro, Alcaldessa,
assistida pel Secretari Interventor, per tal de dur a terme la sessió ordinària de
la Junta de Govern en primera convocatòria.

José Félix Velasco Martínez (2 de 2)
SECRETARI-INTERVENTOR
Data Signatura: 08/07/2016
HASH: cdf298997a80d38c22611a4e9e9f22a3

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 14/06/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- EXP. NÚM.: 305/2016 PROPOSTA SOBRE INSCRIPCIÓ AL PADRÓ
MUNICIPAL D’HABITANTS DE JA PC.
2.2.- EXP. NÚM.: 474/14 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA CARRER
SANT LLUCH 19.
2.3.- EXP. NÚM.: 344/2016 CONTRACTE MENOR SERVEI DE
DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ 2016/2017.
2.4.- EXP. NÚM.: 348/2016 RETIRADA VEHICLE GE-3770-AM DE LA VIA
PUBLICA.
2.5.- EXP. NÚM.: 370/2016 AUTORITZAR TALLAR CARRER PASSEIG
AJUNTAMENT EL 08/07/2016 SRA. V.M.N.
2.6.- EXP. NÚM.: 273/2016 DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS IBI FINCA
9378304CF7697N0001DL
2.7.- EXP. NÚM.: 298/2016 DEVOLUCIÓ PART PROPORCIONAL IMPOST DE
CIRCULACIÓ VEHICLE T-0046-BB
2.8.- EXP. NÚM.: 340/2016 DEVOLUCIÓ PART PROPORCIONAL IMPOST DE
CIRCULACIÓ VEHICLE T-9801-AU
2.9.- EXP. NÚM.: 331/ 2016 DEVOLUCIÓ FIANCES LLOGUER DE LOCALS
2.10.- EXP.NÚM.: 361/2016 FRACCIONAMENT REBUTS DIVERSOS
2.11.- EXP. NÚM.: 365/2016 CESSIÓ SALA DE LA NOSTRA LLAR EL
DIJOUS 7/07/2016. ANC TERRITORIAL SANTA OLIVA.
2.12.- EXP. NÚM.: 246/2016 AUTORITZA RESERVA LOCAL CULTURAL
ASSAIGS I FESTIVAL DE FI DE CURS.
2.13.- EXP. NÚM.: 378/2016 AUTORITZAR UTILITZACIÓ PART EXTERIOR
CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES PER REALITZAR ACTIVITATS
DIVERSES. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRERES.
2.14.- EXP. NÚM.: 343/2016 SOL·LICITAR TRÀMIT A LA MESA
D’EMERGÈNCIA PER LA CONCESSIÓ D’HABITATGE SOCIAL DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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SECRETARI INTERVENTOR
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN QUE ASSISTEIXEN:
CRISTINA CARRERAS HARO
ALCALDESSA
CHRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
1er TINENT ALCALDE
MARIA JESÚS MUÑOZ DÍAZ
2on TINENT ALCALDE

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cristina Carreras Haro (1 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 08/07/2016
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
2.15.- EXP. NÚM.: 364/2016 RELACIÓ DE “AD”, “O” I “ADO” I PAGAMENT
NOMINES I FACTURES. (59/2016)
3. ASSUMPTES GENERALS

2.1.- EXP. NÚM.: 305/2016 PROPOSTA SOBRE INSCRIPCIÓ AL PADRÓ
MUNICIPAL D’HABITANTS DE JA PC.
Amb data de 13 de juny de 2016, a les 09:32 hores, JA PC presenta escrit
sol·licitant la inscripció en el padró d'habitants d'aquest Municipi de Santa Oliva.
El sol·licitant ha aportat la següent documentació:
- Instància
- Nota simple del registre
- Carnet de conduir
L’immoble situat al carrer Nou, 67-69 d’aquesta localitat és propietat del Sr. JA
PC i la Sra. AM MP al 50% cada titular.
Fetes les comprovacions oportunes a Base i, segons dades obrants en aquest
Ajuntament, la Sra. AM MP té el dret real d’usdefruit del 100% de la vivenda fet
efectiu en data de 02/02/2012 segons sentència de divorci. Per tant, en cas
d’usdefruit cal autorització expressa del titular del dret, signada amb l’original
del document d’identitat.
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 15 al 18 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
— Els articles 53 al 74 del Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats
Locals.
— La Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut
Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de
Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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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 catorze de juny 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (14/06/2016)

Ajuntament de Santa Oliva
instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert
en els articles 15 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, així com en els articles 53 i següents del Reial decret
1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les Entitats Locals,

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.2.- EXP. NÚM.: 474/14 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA CARRER
SANT LLUCH 19.
1.- Atès que s’ha rebut avís que la parcel·la situada al Carrer Sant Lluc 19 es
troba en mal estat: plena d’herbes que provoca problemes amb rates i perill
d’incendi a més a més amb signes d’ocupació.
2.- Fetes les comprovacions necessàries, es comprova que la parcel·la està en
estat d’abandonament.
3.- Segons l’article 197.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, estableix que les persones propietàries de tota classe
de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús,
conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable
en matèria de règim de sòl i per la legislació sectorial.
Per la seva banda, l’article 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, del text refós de
la llei del sòl, estableix el deure dels propietaris de terrenys de conservar-los en
les condicions de seguretat, salubritat i ornat legalment exigibles.
En cas d’incompliment, s’aplicarà l’article 98 de la Llei 30/1992 (LRJ-PAC) que
preveu l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament de la neteja amb la
conseqüent repercussió de les despeses ocasionades per l’actuació.
4.- A la Junta de Govern es proposa:
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 i a que tapiï l’immoble per evitar l’ocupació d’okupes.
Ajuntament de Santa Oliva
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Segon.- Notificar l’acord a JA PC.
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Primer.- Desestimar la sol·licitud d’empadronament presentada per JA PC per
les següents raons: cal aportar autorització signada expressa del titular del dret
que té l’usdefruit del 100% de la vivenda amb l’original del document d’identitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

ANTECEDENTS
Atès que es creu necessari disposar d’un servei per la desratització i
desinsectació dels edificis municipals, via publica i del clavegueram.
Atès que el pressupost per realitzar aquesta actuació a l’empresa Higenia
ascendeix a 2.424,17 €.
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
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MENOR

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.3.- EXP. NÚM.: 344/2016 CONTRACTE
DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ 2016/2017.

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 desratització i desinsectació
2016/2017 mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa
Higenia per import de 2.424,17€.

Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 2.424,17€ 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 : 2016-0004 Data : 08/07/2016

Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del servei anteriorment detallat a càrrec de la partida 2.166.21014 del
pressupost prorrogat, s’agafa de la bossa de vinculació 1.21.

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.
2.4.- EXP. NÚM.: 348/2016 RETIRADA VEHICLE GE-3770-AM DE LA VIA
PUBLICA.
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Que, amb data 09 de febrer de 2016 mitjançant acta de l’agutzil es
constata l’abandonament del vehicle GE-3770-AM al Carrer Clavell.
SEGON. Que el vehicle referit és propietat de: Construservi SL.
TERCER. Que el vehicle sembla presumiblement abandonat i presenta els
següents signes:
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
Mal estat en general del vehicle.
Presumptament mes d’un any estacionat.

VUITÈ. Atès que per decret d’alcaldia número 18/2016 es va acordar publicar
un edicte.
NOVÈ. Atès que es va publicar l’edicte en data 05.04.2016 número 64.
LEGISLACIÓ APLICABLE
— Els articles 73 i 86 del Text articulat de la llei sobre trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de
2 de març.
— Els articles 3.a), 6, 42, 74 i següents i 81 del Text refós de la Llei reguladora
dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.
— Els articles 3.b), 12.5, 46.3.c) i 49.3 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de
residus i sòls contaminats.
— El Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al
final de la seva vida útil.
— El Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d'ús.
— L'Ordre de 14 de febrer de 1974 per la qual es regula la retirada de la via
pública i el dipòsit de vehicles automòbils abandonats.
— L'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.
— L'Ordre INT/624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la baixa
electrònica dels vehicles descontaminats al final de la seva vida útil.
— Els articles 66.3.b) i 67.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
— Els articles 25.2.b) i 26.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local.
Atesos els antecedents, es considera que l'expedient s'ha tramitat d'acord amb
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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SETÈ. Atès que en data 09.03.2016 el servei de correus ha retornat la
notificació, sent infructuosa l'entrega.
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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.
SISÈ. Atè
s que es va notificar amb data 27.02.2016 i registre de sortida 438.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Santa Oliva
la Legislació aplicable i es proposa la seva aprovació de conformitat amb els
articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local i l'article 42 del Text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.
Per tot això exposat, es proposa l’adopció dels següents acords:

Tercer.- Notificar al titular que el vehicle ha estat declarat residu domèstic i que
es procedirà al seu trasllat al Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles,
Grues Roldan, pel seu tractament com a tal.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Número : 2016-0004 Data : 08/07/2016

Segon.- Lliurar el vehicle per al seu tractament al Centre Autoritzat de
Tractament de Vehicles, Grues Roldan, per a la seva destrucció i
descontaminació, instant al centre perquè procedeixi d'acord amb l'article 5 del
Reial Decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final
de la seva vida útil, i l'article segon de l'Ordre INT/624/2008, de 26 de febrer,
per la qual es regula la baixa electrònica dels vehicles descontaminats al final
de la seva vida, emeti:
— Certificat de destrucció.
— Tràmit baixa electrònica definitiva del vehicle en el Registre de Vehicles de la
Direcció General de Trànsit.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Declarar com a residu domèstic el vehicle GE-3770-AM en els termes
que preveu el Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.

La Sra. V.M.N, ha sol·licitat mitjançant instància de data 14/06/2016 amb
número de registre d’entrada 1980, permís per tallar el Passeig de
l’Ajuntament, per fer un concert.
Fonaments Jurídics
Atès que l’ajuntament de Santa Oliva no té ordenances municipals relatives a la
protecció contra la contaminació acústica, s’ha 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’exterior60 dBA60 dBA 50dBA
A l’interior30 dBA30 dBA 25dBA
Vist l’informe del tècnic municipal que literalment diu:
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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2.5.- EXP. NÚM.: 370/2016 AUTORITZAR TALLAR CARRER PASSEIG
AJUNTAMENT EL 08/07/2016 SRA. V.M.N.

Ajuntament de Santa Oliva

Tammateix, el sol.licitant, haurà d’aportar a l’Ajuntament, la següent
documentació:
Una Memòria d’espectacle públic o d’activitat de caràcter extraordinari (article
113 del REPAR- Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives).
Aquesta memòria ha de ser redactada per les persones que organitzen
l’espectacle o activitat, o per qui elles mateixes designin i tindrà el contingut
mínim següent:
1.Identificació de l’espectacle públic, musical o activitat recreativa de què es
tracti.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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ANTECEDENTS
Amb data 14/06/2016, es presenta Instància per part de V.M.M., sol.licitant el
tall de carrer del Passeig de l’Ajuntament, per fer un concert musical a l’aire
lliure.
INFORME
Segons la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives, en el seu art. 42.1., l’activitat
sol.licitada, queda tipificada com una activitat recreativa musical, de caràcter
extraordinari, en un espai obert al públic.
Segons el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament
d'espectacles públics i activitats recreatives, i en especial l’article 112, en quan
als requisits per als espectacles públics i activitats recreatives a realitzar en
espais oberts, literalment, diu:
Únicament es poden organitzar en espais oberts espectacles públics o
activitats recreatives de caràcter extraordinari que, a més de complir els
requeriments d'aquesta i d'altres disposicions que els afectin, es trobin en una
de les circumstàncies següents:
a) Se celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o de festivals o
certàmens que comptin amb una àmplia participació de la població directament
afectada.
b) Se celebrin en dates o vigílies festives, dins d'horaris en què el seu impacte
sigui admissible pels usos socials majoritaris.
c) Se celebrin en indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats,
de manera que no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu.
En aquest sentit, el sol.licitant, haurà de justificar adequadament, estar amb un
dels tres supòsits (a,b,c), indicats, per la Llei.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte: Tall de carrer per concert musical a l’aire lliure.
Sol.licitant: V.M.N.
Activitat: TALL DE CARRER PER A CONCERT
Emplaçament: Passeig de l’Ajuntament. Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
2.Data i horaris previstos per a la realització. S'ha de fixar l'horari d'inici i
finalització dels actes programats. Segons l’Ordre per la qual es regulen els
horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les
activitats recreatives, sotmesos a la Llei 11/2009, l’horari de tancament, es de
fins les 2.30 hores com a màxim.

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 2.30h.)
A l’exterior 60 dBA
60 dBA
50dBA
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns a data
30 de juny de 2016”
Per tot això exposat, es proposa a la junta de govern l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Autoritzar a la peticionaria a tallar el carrer per realitzar l’activitat
recreativa musical, condicionada expressament a les clàusules que determina
l’informe tècnic, detallat en la part expositiva del present acord, sense la
presentació de les quals aquesta autorització queda desestimada.
Segon.- Notificar el present acord a la peticionaria Sra. V.M.N.
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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Declaració Responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances que dóna
cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l’organització i
realització de l’espectacle o de l’activitat recreativa. La quantia mínima serà la
establerta a l'article 80, del Reglament d'espectacles públics i activitats
recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d'agost (DOGC núm. 5709 7.9.2010).
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4.Descripció breu de l’espectacle o activitat i del nombre màxim de persones
que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització (aforament
màxim), amb indicació dels serveis o prestacions que se’ls ofereixen. (si
l’aforament es superior a 150 persones, hauran de presentar una memòria de
seguretat, segons l’art. 42 del REPAR.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3.Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones
responsables de la seva organització. Han d’ésser convocats, organitzats i
realitzats sota la responsabilitat d’una o d’unes persones determinades, amb
determinació clara de la responsabilitat que els correspon.

Ajuntament de Santa Oliva

Atès que consultada la base de dades de Base-gestió d’ingressos, el subjecte
passiu es troba al corrent de pagament dels deutes tributaris.
Fonaments Jurídics
1.- La Legislació aplicable és la següent:
Els articles 14 a 20 del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament General de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, en matèria de Revisió en Via Administrativa.
Els articles 131 i 132 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament General de les Actuacions i els Procediments de Gestió i
Inspecció Tributària i de Desenvolupament de les Normes Comuns dels
Procediments d’Aplicació dels Tributs.
Els articles 32 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
L’article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L’article 21.1.s) i 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
2.- En virtut de l’article 15 del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament General de Desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, en Matèria de Revisió en Via Administrativa,
el dret a obtenir la devolució d’ingressos indeguts es podrà reconèixer en
diversos procediments, entre els quals està el procediment regulat en la Secció
II del Capítol V de l’esmentat Reial Decret, que serà d’aplicació per als supòsits
previstos en l’article 221.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Atès que adjunta a la sol.licitud de devolució, la resolució de la Gerència
Territorial del cadastre, que justifica la devolució demanada.
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Atès l’escrit presentant per la Sra. P.R.M. amb nif . núm.: 77.708.526-H , en la
que sol.licita la devolució proporcional dels rebuts d’IBI urbana dels anys 2014
i
2015,
corresponents
a
la
finca
amb
referència
cadastral
9378304CF7697N0001DL, els quals han estat liquidats erròniament ja que
segons resolució de cadastre de data 26 de gener de 2016 , han procedit a la
rectificació de la tipologia i superfície, de l’esmentada finca, i per tant ha
disminuït el valor cadastral que s’aplicava als rebuts.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.6.- EXP. NÚM.: 273/2016 DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS IBI FINCA
9378304CF7697N0001DL.

5.- Amb la devolució d’ingressos indeguts l’Administració tributària abonarà
l’interès de demora regulat en l’article 26 de la Llei General Tributària, sense
necessitat de que l’obligat tributari ho sol·liciti. A aquests efectes, l’interès de
demora es meritarà des de la data en què s’hagi realitzat l’ingrés indegut fins a
la data en què s’ordeni el pagament de la devolució. Les dilacions en el
procediment per causa imputable a l’interessat no es tindran en compte a
efectes del còmput del període a què es refereix el paràgraf anterior.
6.- Una vegada reconegut el dret a la devolució, es podrà procedir a la seva
compensació a petició de l’obligat d’ofici d’acord amb el procediment i terminis
establerts en el Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret
939/2005, de 29 de juliol, i normativa de desenvolupament.
En aquest cas, sobre l’import de la devolució que sigui objecte de
compensació, l’interès de demora a favor de l’obligat tributari es meritarà fins a
la data en què es produeixi l’extinció del crèdit com a conseqüència de la
compensació.
7.- De conformitat amb els articles 66 i 67 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, el dret a obtenir la devolució d’ingressos
indeguts prescriurà als quatre anys des del dia següent a la data de notificació
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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4.- Tindran dret a sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts les persones o
entitats següents:
a) Els obligats tributaris i els subjectes infractors que hagin realitzat ingressos
indeguts en el Tresor Públic amb ocasió del compliment de les seves
obligacions tributàries o del pagament de sancions, així com els successors
d’uns i altres.
b) La persona o entitat que hagi suportat la retenció o l’ingrés a compte
repercutit quan considerin que la retenció suportada o l’ingrés repercutit ho han
estat indegudament.
c) Quan l’ingrés indegut es refereixi a tributs per als quals existeix una obligació
legal de repercussió, a més de les persones o entitats a què es refereix el
paràgraf a), la persona o entitat que hagi suportat la repercussió.
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3.- De conformitat amb l’article 221.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, el procediment per al reconeixement del dret a la devolució
d’ingressos indeguts, s’iniciarà d’ofici, o a instància de l’interessat, en els
supòsits següents:
a) Quan es produeixi una duplicitat en el pagament de deutes tributaris o
sancions.
b) Quan la quantitat pagada sigui superior a l’import a ingressar resultant d’un
acte administratiu o d’una autoliquidació.
c) Quan s’ingressin quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries
després de que hagin transcorregut els terminis de prescripció.
d) Quan així ho estableixi la normativa tributària.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

9.- Quan en l’execució de les devolucions s’hagi produït algun error material,
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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de l’acord on es reconegui el dret a percebre la devolució.
8.- Se seguirà el procediment següent:
a) Quan el procediment s’iniciï a instància de l’interessat, la sol·licitud
s’adreçarà a l’òrgan competent per a resoldre i contindrà les dades següents:
Justificació de l’ingrés indegut. Junt amb la sol·licitud s’adjuntaran els
documents que acreditin el dret a la devolució, així com quants elements de
prova consideri oportuns a tal efecte. Els justificants d’ingrés es podran
substituir per la menció exacta de les dades identificatives de l’ingrés realitzat,
entre ells, la data i el lloc de l’ingrés i l’import.
Declaració expressa del mitjà elegit pel qual s’ha de realitzar la devolució,
d’entre els assenyalats per l’Administració competent. Si l’Administració
competent no ha assenyalat mitjans per efectuar la devolució, el beneficiari
podrà optar per:
1.-Transferència bancària, amb indicació del número de codi de compte i les
dades identificatives de l’entitat de crèdit.
2.- Xec creuat o nominatiu.
3.- Si s’escau, una sol·licitud de compensació, en els termes previstos en el
Reglament General de Recaptació.
b) L’òrgan competent per a la tramitació comprovarà les circumstàncies que, si
s’escau, determinin el dret a la devolució, la realitat de l’ingrés i la no devolució
posterior, així com la titularitat del dret i la quantia de la devolució, i podrà
sol·licitar els informes que consideri necessaris.
L’òrgan competent per a la tramitació podrà sol·licitar els informes que consideri
necessaris.
c). Amb caràcter previ a la resolució, en virtut de l’article 18.3 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, caldrà notificar a l’obligat tributari la proposta de
resolució perquè en un termini de 10 dies, a comptar a partir del dia següent al
de la notificació, presenti les al·legacions i els documents i justificants que
consideri convenients.
d). Finalitzades les actuacions, l’òrgan competent per a la tramitació elevarà a
la Junta de Govern la proposta de resolució, en virtut de l’article 21.1.f) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, dictarà una
resolució motivada en la qual, si és procedent, s’acordarà el dret a la devolució,
es determinarà el titular del dret i l’import de la devolució.
e) Una vegada reconegut el dret a la devolució, es procedirà a l’execució
immediata d’aquesta (en el supòsit de que no s’hagi acordat la compensació).
La quantitat a retornar com a conseqüència d’un ingrés indegut estarà
constituïda per la suma de les quantitats següents:
— L’import de l’ingrés indegudament efectuat.
— Les costes satisfetes quan l’ingrés indegut s’hagi realitzat durant el
procediment de constrenyiment.
— L’interès de demora vigent al llarg del període en què resulti exigible, sobre
les quantitats indegudament ingressades, sense necessitat de que l’obligat
tributari ho sol·liciti.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
de fet o aritmètic, l’entitat de crèdit retrocedirà, si s’escau, l’import procedent a
l’Administració tributària ordenant o bé s’exigirà directament al perceptor el
reintegrament, segons disposa l’article 132.3 del Reial Decret 1065/2007, de 27
de juliol.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.7.- EXP. NÚM.: 298/2016 DEVOLUCIÓ PART PROPORCIONAL IMPOST DE
CIRCULACIÓ VEHICLE T-0046-BB.
Fets
S' ha rebut, en aquestes dependències municipals, sol.licitud presentada per
J.B.S amb nif. núm.: 47.767.271-C en la que manifesta que ha donat de baixa
definitiva el vehicle matrícula T-0046-BB en data 02.06.2016, i demana la
devolució de la part proporcional de l’ impost de circulació, adjuntant a la seva
petició la documentació que així ho acredita .
Fonaments de dret
D’acord el que determina l’article 96.3 del text refós de la Llei 2/2004 d’ Hisendes
Locals, i l’article 5è punt 2 de l' Ordenança municipal reguladora de l' Impost
sobre vehicles de tracció mecànica , que desenvolupa l' expressada legislació.
Atès que consultada la base de dades de Base-gestió d’ingressos, el vehicle
matricula T-0046-BB, consta donat de baixa definitiva en data 02.06.2016
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:

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

Número : 2016-0004 Data : 08/07/2016

Segon.- Notificar aquest acord a l’ interessada, indicant que facilitin el número
de compte per tal de procedir a realitzar la devolució corresponent.
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Primer.- ESTIMAR la sol.lictud presentada i procedir a la devolució de l’ import
de 29,59 .-€, en concepte de rebuts d’IBI dels anys 2014 i 2015, ingressats
erròniament, tenint en compte la normativa aplicable en el moment de la
liquidació i que es detalla en la part expositiva. Així mateix, ESTIMAR la
devolució de l’import de 1,31.-€
en concepte d’ interessos de demora pel
temps transcorregut des de la data de l’ingrés dels diferents rebuts , fins
l’ordenació del pagament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
Proposta de resolució
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. J.B.S. amb nif. núm.: 47.767.271-C , de
l’import de 25,70.-€., part proporcional corresponent a dos trimestres de
l’any 2016 .
Segon.- Notificar aquest acord a l’ interessat i a l’ àrea de Rendes.

Fets
S' ha rebut, en aquestes dependències municipals, sol.licitud presentada per
M.B.J. amb nif. núm.: 39. 629.341-L en la que manifesta que ha donat de baixa
definitiva el vehicle matrícula T- 9801-AU en data 14.06.2016, i demana la
devolució de la part proporcional de l’ impost de circulació, adjuntant a la seva
petició la documentació que així ho acredita .
Fonaments de dret
D’acord el que determina l’article 96.3 del text refós de la Llei 2/2004 d’ Hisendes
Locals, i l’article 5è punt 2 de l' Ordenança municipal reguladora de l' Impost
sobre vehicles de tracció mecànica , que desenvolupa l' expressada legislació.

Número : 2016-0004 Data : 08/07/2016

2.8.- EXP. NÚM.: 340/2016 DEVOLUCIÓ PART PROPORCIONAL IMPOST DE
CIRCULACIÓ VEHICLE T-9801-AU.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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 de
l’import de 54,26.-€., part proporcional
corresponent a dos trimestres de l’any 2016, a la Sra. M.B.J amb nif. núm.:
39. 629.341-L.
Segon.- Notificar aquest acord a l’ interessada i a l’ àrea de Rendes.
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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Atès que consultada la base de dades de Base-gestió d’ingressos, el vehicle
matricula T-9801-AU, consta donat de baixa definitiva en data 14.06.2016

Ajuntament de Santa Oliva

2.9.- EXP. NÚM.: 331/ 2016 DEVOLUCIÓ FIANCES LLOGUER DE LOCALS

Efectuada inspecció ocular per l’Agutzil municipal, s’ha comprovat que les
instal.lacions del Centre Cívic es troben en estat correcte.
D’acord amb l’ exposat , a La Junta de Govern es proposa :
Primer.- Aprovar la devolució de l’import de 20.-€ en concepte de fiança per l’ ús
del Centre Cívic Les Pedreres , el dia 28 de Maig de 2016.
Segon.- Comunicar a l’àrea de comptabilitat per tal que efectuí la transferència
als interessats en el núm. De compte facilitat a l’efecte.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Número : 2016-0004 Data : 08/07/2016

Atès el que determina l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’utilització de
locals i instal.lacions municipals, aprovada de forma definitiva pel ple de la
Corporació en sessió de data 24.12.2013 i publicada en el Butlletí oficial de la
Província de data 31.12.2013.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 30.05.2016 el Sr. P.E.B amb dni. Núm. 39699585K, ha sol.licitat la
devolució de la fiança, dipositada per l’utilització del Centre Cívic Les
Pedreres el dia 28 de maig de 2016 , tal i com determina l’ordenança
municipal.

S’ha rebut sol.licitud presentada pel Sr H. El H. amb nif núm.: 49.974.705-Y,
en la que manifesta que té pendents de pagament a Base, una sèrie de rebuts
corresponents a l’expedient executiu núm.: 2010/92089,
els quals no ha
pogut liquidar donada l’actual precarietat econòmica que travessa el seu nucli
familiar i demana l’ampliació del fraccionament, tal i com contempla
l’ordenança de BASE.
Atès que el nucli familiar del Sr. Hicham el Halch, forma part del seguiment de
famílies amb dificultats econòmiques amb expedients controlats des de l’Àrea
de Serveis Socials.
Fonaments de dret
Vist el que determina l’article 102.3 i 4 de la Ordenança General de Base
–Gestió d’ingressos que literalment diuen :

Ajuntament de Santa Oliva
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Codi Validació: 4FCSFXYE4YZ7KWS9R9C36STQZ | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 26

2.10.- EXP.NÚM.: 361/2016 FRACCIONAMENT REBUTS DIVERSOS

Ajuntament de Santa Oliva
-“ 3 El termini màxim d’ajornament o de fraccionament, segons l’import del
principal del deute en període voluntari o l’import de l’expedient executiu, serà,
amb caràcter general, de:

A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar el fraccionament dels rebuts en voluntària de l’expedient
executiu núm.: 2010/92089,
en quotes mensuals DE 80.-€ a iniciar el
pagament el mes de Juliol de 2016 , en el compte bancari núm.: ES15 0049
2633 1129 9479 0643.
Segon.- Autoritzar que els esmentats rebuts es liquidin en voluntària sense
recàrrec.

Número : 2016-0004 Data : 08/07/2016

4. Excepcionalment, l'òrgan competent per acordar la concessió de
l’ajornament o el fraccionament podrà ampliar els terminis assenyalats en els
apartats anteriors d’aquest article, pel temps que consideri convenient, quan, a
criteri seu, les condicions de capacitat econòmica del sol·licitant, degudament
justificades, impedeixin atendre el pagament dins d’aquells terminis. També
s’ampliarà si així ho resol l'ens delegant del deute a ajornar o fraccionar. El
termini d’emissió d’aquesta resolució serà de 10 dies des que per part de
BASE es notifiqui la sol·licitud, transcorregut el qual sense haver-se emès
s’entendrà desfavorable a l’ampliació. “

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) 6 mesos: quan l’import no sigui superior a 1000 €.
b)12 mesos: quan l’import estigui entre 1.000,01 i 3.000 €.
c) 18 mesos: quan l’import estigui entre 3.000,01 i 6.000 €.
d) 24 mesos: quan l’import sigui superior a 6.000 €.

Quart.- Notificar aquest acord a Base i al Sr. Hicham El Halch.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.11.- EXP. NÚM.: 365/2016 CESSIÓ SALA DE LA NOSTRA LLAR EL
DIJOUS 7/07/2016. ANC TERRITORIAL SANTA OLIVA.
Antecedents
Vista la instància de data 22/06/2016 amb número de registre d’entrada 2069,
on l’ANC TERRITORIAL SANTA OLIVA sol·licita poder utilitzar una sala de la
Nostra Llar el dijous 7 de juliol de 2016 de les 16h. a les 22h. per realitzar la
projecció de la pel·lícula “l’Endemà”.

Ajuntament de Santa Oliva
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Tercer.- Autoritzar la dispensa total de garantia .

Ajuntament de Santa Oliva

Fonaments jurídics

2.- Atès el que estableix l’article 233 del Real decret 2568-1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el ROF, respecte l’ús de les instal·lacions per part
de les associacions.
3.- Atès el que estableix l’article 72 i 75.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, respecte l’ús dels
béns patrimonials.
Vist l’informe del tècnic municipal:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte: CESSIÓ/UTILITZACIÓ NOSTRA LLAR.
Peticionari: ANC TERRITORIAL SANTA OLIVA
Emplaçament: NOSTRA LLAR
ANTECEDENTS
Amb data 22/06/2016 amb número de registre d’entrada 2069, es recepciona
sol·licitud per part de l’ANC SANTA OLIVA per fer l’ús de la Nostra Llar el dijous
7 de juliol de 2016, de 16h. a 22h.
INFORME
S’informe el següent respecte de l’ús:
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0004 Data : 08/07/2016

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 y cultural del municipi,
interès general per fomentar la cultura o les singularitats intrínseques del nostre
municipi, o aquells esdeveniments que no suposin un negoci particular o ànim
de lucre.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.- Atès el que estableixen els articles 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:



El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
27 de juny de 2016.
El tècnic municipal
Josep Mª Ichart”
Respecte a la cobertura pròpia de la Nostra Llar (contingut i continent), resta
coberta per l’assegurança municipal, tenint l’obligació el sol·licitant de presentar
la corresponent cobertura d’assegurança de responsabilitat civil que pugui
cobrir els riscos eventuals inherents a l’exercici de la pròpia activitat, segons
estableix l’article 1 i 2 de la pòlissa d’assegurança.
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la cessió de la Nostra Llar el dijous 7 de juliol de 2016 de les
16h. a les 22h., per realitzar la projecció de la pel·lícula “l’Endemà”, a l’entitat
ANC TERRITORIAL SANTA OLIVA.
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 de l’estat de les dependències
i del mobiliari d’aquestes, així com de la neteja i de la recollida de la brossa que
es pugui generar durant aquest esdeveniment, si fos el cas.
Tercer.- Notificar aquest acord al sol·licitant i a l’Associació Gent Gran Verge del
Remei, pel seu coneixement.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.12.- EXP. NÚM.: 246/2016 AUTORITZA RESERVA LOCAL CULTURAL
ASSAIGS I FESTIVAL DE FI DE CURS.
Antecedents
En referència a l’escrit Presentat per l’escola bressol municipal amb número de
registre d’entrada 1967 de data 13/06/16, on sol·licita reserva del Local Cultural

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

Número : 2016-0004 Data : 08/07/2016




Es disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil, que doni
cobertura a l’ús, que es vol fer.
El peticionari tindrà cura del material/mobiliari municipal.
Previ inici dels actes, es garantirà que totes les sortides d’emergència 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.
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Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva

-

Coca, a càrrec del forn de pa Sant Oliva, per import de 90€.
Begudes, xocolata, tovallons i gots de plàstic a càrrec del Caprabo:
29,53€

Atès l’informe tècnic, respecte l’ús del Local cultura, que literalment diu:
“ INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Obra teatre i festa final de curs Escola Bressol
Peticionari:
Escola Bressol Municipal
Emplaçament:
Local Cultural. Santa Oliva
Antecedents
Amb data 13/06/2016, amb registre d’entrada núm.: 1967, es recepciona
sol·licitud, per reservar l’ús del Local Cultural, per fer assaigs de l’obra de teatre
de l’Escola Bressol municipal el 29 i 30/06/16 i, 01/07/16 de 8.00h. a 12.30h. I
l’01/07/2016 de 15h. a 19h per fer obra de teatre i festa final de curs.
Informe:
S’informa el següent:
Es dona la conformitat, atenen els següents requeriments:
- Es designaran dues persones responsables, que en cas d’emergència,
donaran avís als equips d’emergència, i es cuidaran de l’evacuació de
l’establiment.
- Restarà restringit l’accés a l’amfiteatre, solsament es permetrà l’accés al
bany de senyores.
- S’assegurarà, la dotació d’un botiquí de primers auxilis.
- 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.

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

Número : 2016-0004 Data : 08/07/2016

Atès que amb motiu de la festa de final de curs es vol oferir un refrigeri al
finalitzar l’obra de teatre. L’import del mateix ascendeix:
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Així mateix, sol·liciten:
- Micròfon.
- Llums per enfocar escenari
- Cadires.
- Aire condicionat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

per realitzar els assaigs de l’obra de teatre i la Festa de final de curs, els dies
que es detalla a continuació:
- 29 de juny de 8.00h a 12.30h.
- 30 de juny de 8.00h. a 12.30h.
- 1 de juliol de 8.00h. a 12.30h i de 15h. a 19h. actuació.

Ajuntament de Santa Oliva
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
16 de juny de 2016.
El Tècnic Municipal
Josep Mª Ichart.”

Primer.- Autoritzar la reserva del Local Cultural el 29 i 30/06/2016 i l’01/07/2016
de 8.00h. a 12.30h. per fer els assaigs de l’obra de teatre. Així mateix, el dia
1/07/2016 de 15h. a 19h. per fer la representació de l’obra de teatre i la festa de
final de curs. Fer constar que es seguiran els requisits marcats pel tècnic
municipal i que es detallen en la part expositiva del present acord.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconeixer la despesa total per import de 119,53€,
detallada a la part expositiva del present acord, 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.
Tercer.- Nomenar responsable a la directora de l’escola bressol i fer constar
que s’encarregaran d’obrir i tancar el Local Cultural.
Quart.- Informar a l’àrea de serveis perquè s’encarregui de les tasques de
logística que es puguin despendre de l’adopció d’aquest acord.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Escola Bressol.
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 : 2016-0004 Data : 08/07/2016

Per tot això a la Junta de Govern es proposa el següent:
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Respecte a la cobertura pròpia del local, resta coberta per l’assegurança
municipal com estableix la pòlissa de l’assegurança en el seu article 1 i 2, donat
què és una activitat organitzada per l’ajuntament.

Ajuntament de Santa Oliva
2.13.- EXP. NÚM.: 378/2016 AUTORITZAR UTILITZACIÓ PART EXTERIOR
CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES PER REALITZAR ACTIVITATS
DIVERSES. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRERES.

Fonaments jurídics
1.- Atès el que estableixen els articles 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:
“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.”
2.- Atès el que estableix l’article 233 del Real decret 2568-1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el ROF, respecte l’ús de les instal·lacions per part
de les associacions.
3.- Atès el que estableix l’article 72 i 75.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, respecte l’ús dels
béns patrimonials.

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

Número : 2016-0004 Data : 08/07/2016

Així mateix sol·liciten poder utilitzar el xiringuito de la part exterior del Centre
Cívic i disposar de taules i cadires, punts de llum i barbacoes.
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Vista la instància de data 28/06/2016 amb número de registre d’entrada 2112,
on l’Associació de Veïns de Les Pedreres, sol·licita poder utilitzar la part
exterior del Centre Cívic de Les Pedreres, així com els lavabos de dins del
Centre Cívic, per realitzar diverses activitats per infants i adults:
- Dissabtes 9 i 23 de juliol i dissabtes 13 i 20 d’agost.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Antecedents
Vista la sol·licitud de L’Associació de Veïns de Les Pedreres, on sol·liciten
mitjançant instància de data 28/06/2016 amb número de registre d’entrada
002112, la utilització del bar annex al C.Cívic, què és de titularitat municipal, i la
part exterior del mateix els dissabtes 9 i 23 de juliol i, el 13 i 20 d’agost, per
realitzar diverses activitats per infants i adults. Així mateix també sol·liciten la
cessió de divers material municipal: barbacoes, taules i cadires.
Informe
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments. Previ a la celebració de l’acte el titular haurà d’aportar:
- Identificació de l’activitat a realitzar.
- Horaris previstos i aforament màxim que es preveu d’assitència.
- Aquest informe no autoritza la realització de concerts i/o activitas
musicals similars.
Així mateix, han d’atendre als següents requisits:
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0004 Data : 08/07/2016

Vist l’informe del tècnic municipal:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Cessió del bar annex al C. Cívic Les Pedreres i utilització
espai exterior Centre Cívic
Peticionari:
Associació de Veïns de Les Pedreres
Emplaçament:
Les Pedreres
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4.- Respecte l’horari d’inici i finalització de l’activitat festiva de caràcter cultural i
tradicional, cal tenint en compte que estableix la Llei 11/2009, que diu:
Els horaris generals d’obertura i tancament per als espectacles públics, entre
els quals s’inclouen els espectacles cinematogràfics, teatrals, d’audició i
musicals; les manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional, i els
espectacles de circ, són:
- Horari d’obertura: a partir de les 6.00h, llevat que la normativa específica
o l’autorització corresponent estableixi un altre horari.
- Horari de tancament: fins a l’1.30hores coma a màxim. Hi ha la
possibilitat de perllongar l’horari màxim d3e tancament per un període de
seixanta minuts la nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit del
dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la
matinada dels festius.
5.- Sempre respectant els horaris anteriors i 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:
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

Ajuntament de Santa Oliva

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
30 de juny de 2016.
El Tècnic Municipal
Josep Mª Ichart.”
Per tot això 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 : 2016-0004 Data : 08/07/2016
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Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
El xiringuito, disposarà d’un extintor de 6kg., mitjançant contracte de
manteniment, així com d’una llum d’emergència, en funcionament.
 En el xiringuito només es podrà oferir servei de begudes.
 L’Associació designarà una persona responsable, per tal, que en cas
d’emergència, doni avís als equips d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.).
 L’Associació designarà una persona responsable, per tal, que en cas
d’emergència, doni avís als equips d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.).
 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.
 Atès l’ordre per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al
públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos
a la Llei 11/2009: els horaris generals d’obertura i tancament per als
espectacles públics, entre els quals s’inclouen els espectacles
cinematogràfics, teatrals, d’audició i musicals, les manifestacions
festives de caràcter cultural i tradicional, i els espectacles de circ,
són:
Horari d’obertura: a partir de les 6.00h.
Horari de tancaments: fins a l’1.30h com a màxim i la nit del dissabte a la
matinada del diumenge, hi ha la possibilitat de perllongar l’horari màxim de
tancament per un període de seixanta minuts, per tant fins les 2.30h.
 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,
sempre tenint en compte l’horari d’obertura i finalització detallat en el punt
anterior:
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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN




Ajuntament de Santa Oliva
Primer.- Autoritzar la utilització de la part exterior del Centre Cívic de Les
Pedreres per realitzar activitats de caire lúdic els dissabtes 9 i 23 de juliol i, 13 i
20 d’agost, condicionada expressament a les clàusules que determina
l’informe tècnic, detallat en la part expositiva del present acord. Sense la
presentació de les quals aquesta autorització queda desestimada.

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Associació de Veïns de Les Pedreres.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.14.- EXP. NÚM.: 343/2016 SOL·LICITAR TRÀMIT A LA MESA
D’EMERGÈNCIA PER LA CONCESSIÓ D’HABITATGE SOCIAL DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
ANTECEDENTS
En el nostre municipi actualment resideix una família formada per ENN
52596167-C, sense habitatge en aquests moments. La Sra. ENN 52596167-C
viu acollida a casa de PNE i AMNV.
Actualment és perceptora de renda mínima d’inserció.
Vist l’informe de la Treballadora social i que el cas té expedient obert per
Serveis Socials Bàsics com a conseqüència de les dificultats econòmiques i
personals.
Ateses que les condicions per a poder formar part de l'atorgament d'aquests
pisos són la pèrdua d'un habitatge i/o existència d'una sentència de
desnonament.
Ja que actualment el cas en el que estem treballant no reuneix cap d'aquests
requisits, per tant ha de ser considerat com un cas d'excepcionalitat. Davant
d'aquests casos, des de la Direcció de Programes Socials d'habitatge ens han
informat que ha de ser a través de la Junta de Govern Local que sol·liciti a

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Autoritzar la cessió de les cadires i taules que tingui l’ajuntament
disponibles, tenint que comunicar l’associació amb un marge d’una setmana de
temps la quantitat exacte de taules, cadires i barbacoes.

Ajuntament de Santa Oliva

ACORDS
Primer.- Sol·licitar a la Mesa d'emergència per la concessió d'habitatge social
de la Generalitat de Catalunya, l'adjudicació d'una vivenda per aquesta família
prioritzant-la davant la resta.
Segon.- Notificar el present acord a l'Agència d'adjudicació socials i al Consell
Comarcal del Baix Penedès.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.15.- EXP. NÚM.: 364/2016 RELACIÓ DE “AD”, “O” I “ADO” I PAGAMENT
NOMINES I FACTURES. (59/2016)
Es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació la relació de “AD”,
“O” i “ADO” comptabilitzats que consta al corresponent expedient, per un import
total de 65.717,10 € (SEIXANTA-CINC MIL SET-CENTS DISSET EUROS AMB
DÉU CÈNTIMS D’EURO)
Així mateix, es presenta per a la seva aprovació la relació de pagaments
número 27 que ascendeix a la quantitat de 64.987,36 € (SEIXANTA-QUATRE
MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
D’EURO)
També s’aprova la relació de nòmines del treballadors corresponent al mes de
Juny que ascendeix a 38.436,14 (TRENTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS
TRENTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS D’EURO) i la que correspon a
la paga extra del mes de Juny que ascendeix a 39.417,26 (TRENTA-NOU MIL
QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS D’EURO)

Ajuntament de Santa Oliva
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Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa a la Junta de
Govern Local l'adopció dels següents,
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FONAMENTS JURÍDICS
– Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
– Articles 66.3.k i 67.C del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya
– Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials, modificat 176/2000, de 15 de maig i transitòriament vigent (DT 4 de
Llei 12/2007)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

l'agència l'adjudicació d'un habitatge per aquesta família, prioritzant-la davant la
resta.

Ajuntament de Santa Oliva
Primer.- Aprovar la relació de “AD”, “O” i “ADO” comptabilitzats, que consta al
corresponent expedient, per un import total de 65.717,10 € (SEIXANTA-CINC
MIL SET-CENTS DISSET EUROS AMB DÉU CÈNTIMS D’EURO)
Segon.- Aprovar la relació de pagaments número 27
Tercer.- Aprovar la relació de nòmines del mes de Juny i la paga extra del mes
de Juny.

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

Número : 2016-0004 Data : 08/07/2016

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les 11.00 hores, cosa que certifico.
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3. ASSUMPTES GENERALS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat

