Santa Oliva, a set de juliol de dos mil setze quan són les 8:30 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
extraordinària de la Junta de Govern en primera convocatòria.

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 30/06/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- EXP. NÚM.:
05/16 SOL·LICITUDS DELS TREBALLADORS DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA.
2.2.- EXP. NÚM.: 382/16 COMPRA TINTA IMPRESSORA CENTRE CÍVIC DE
SANT JORDI.
2.3.- EXP.NÚM.: 386/2016 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER
L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2016.
EMPRESA FORNELL CONSULTORS.
2.4.- EXP. NÚM.: 391/2016 AUTORITZAR OBERTURA COMPTE BANCARI
EXTRA PRESSUPOSTARI DE CONTROL.
2.5.- EXP. NÚM.: EXP.NÚM.: 164/2016 AUTORITZAR COMPRA CÈRCOL
SALVAVIDES I BOTIQUI PER LA PISCINA.
2.6.- EXP. NÚM.: 389/2016 APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT A LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA I SUPORT SOBRE NORMATIVA
COMPTABLE MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A
REGULACIÓ HARMONITZADA
2.7.- EXP. NÚM.: 212/16 OPTIMITZACIÓ TARIFA ELÈCTICA.
2.8.- EXP. NÚM.: 392/16 REPOSICIÓ TANCA EXTERIOR CONSEQÜÈNCIA
OBRES 2A FASE ACCÈS A LES PEDRERES.
2.9.- EXP. NÚM.: 325/16 DEVOLUCIÓ AVAL LLICÈNCIA OBRES MAJORS
C/MOSSÈN JOSEP Mª JANÉ, 1.
2.10.- EXP. NÚM.: 333/16 CERTIFICAT PARCEL.LACIÓ FINCA G1
2.11.- EXP. NÚM.: 87/2016 PADRONS LLAR D’INFANTS CURS 2015/2016.
2.12.- EXP. NÚM.: 376/2016 LIQUIDACIO ABONAMENTS PISCINA ESTIU
2016.
2.13.- EXP. NÚM.: 385/2016 AUTORITZAR UTILITZACIÓ LA PLAÇA
EUROPA EL DISSABTE 16 DE JULIOL DE 2016. SOPAR POPULAR.
ESPURNES DE FOC DE SANTA OLIVA.
Ajuntament de Santa Oliva
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SECRETARI INTERVENTOR
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

José Félix Velasco Martínez (2 de 2)
SECRETARI-INTERVENTOR
Data Signatura: 08/09/2016
HASH: cdf298997a80d38c22611a4e9e9f22a3

Cristina Carreras Haro (1 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 08/09/2016
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88

Ajuntament de Santa Oliva

3. ASSUMPTES GENERALS
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (30/06/2016)
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 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.
2.- EXPEDIENTS

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

2.14.- EXP. NÚM.: 393/2016 CESSIÓ CENTRE CÍVIC PEDRERES. DINAR DE
GERMANOR EL DIUMENGE 10/07/2016 – ENTITAT PETAFORT
PERCUSSIÓ.
2.15.- EXP. NÚM.: 394/2016 CESSIÓ MATERIAL AJUNTAMENT DE BELLVEI.
2.16.- 2.14.- EXP. NÚM.: 388/2016 LLOGUER LOCAL CULTURAL EL DIUMENGE 17/07/2016.
2.17.- EXP. NÚM.: 324/12 RECLAMACIÓN ELECTRICIDAD AMARO.
2.18.- EXP.NÚM.: 74/2016 (EXP. NÚM.: 31/2016 ANTIC) EXPEDIENT RESERVAT
FAMILIA 6 ANY 2016.
2.19.- EXP. NÚM.: 74/2016 (EXP. NÚM.: 31/2016 ANTIC) EXPEDIENT
RESERVAT FAMILIA 7 ANY 2016.
2.20.- EXP. NÚM.: 74/2016 (EXP. NÚM.: 31/2016 ANTIC) EXPEDIENT
RESERVAT FAMILIA 8 ANY 2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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
2149
15, de l’11 al 29 de juliol
1959
7, Del 7 al 15 juliol
4, 6 i 28 juny, 1 i 22 juliol
2148
2, 1 i 4 de juliol
10, del 5 al 15 juliol i el 26 juliol
2091
10, de l’1 al 14 d’agost
12, de l’1 al 16 setembre
2152
1, el 6 de juliol
2178
1, el 8 de juliol

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

Codi Validació: 6MYN4TMAN3DPHG749XJCCCAZY | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 42

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

Ajuntament de Santa Oliva
A la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents acords:
Únic.- Comunicar als treballadors la concessió de les sol·licituds que han
presentat i detallades a l’expedient.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat

Cartutx tòner negre Richoh SP201N (2600 Pàg.): 80,52 unitat/ preu sense IVA.
Es proposa comprar 2 cartutxos de tòner negre nta negre, per un import total
de 194,85€ IVA inclòs, a la empresa ECO ECO, segons el pressupost presentat
i que consta en l’expedient.
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 ECO ECO, ha de disposa de la capacitat d’obrar i
l’habilitació professional necessària per la prestació del servei, d’acord amb el
Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic, aquesta té la obligació de presentar la
documentació corresponent per tal d’acreditar el que estableix la llei.
Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 194,85 euros IVA inclòs.
Atès que a la partida 1.920.22000 de “material d’oficina ordinari no
inventariable” del pressupost prorrogat vigent, existeix consignació
pressupostària per fer front a la despesa.
Atès que d’acord amb l’art. 95 de la LCSP, la tramitació de l’expedient en els
contractes menors solament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació

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

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

Pel bon funcionament del Centre Cívic de Sant Jordi, és necessari comprar els
cartutxos de tinta de la impressora del Centre Cívic de Sant Jordi, manifestada
per la regidoria competent en seguiment del cartipàs municipal. Servint aquest
punt de la part expositiva com providència d’inici per economia processal. La
descripció del material és el següent:

Codi Validació: 6MYN4TMAN3DPHG749XJCCCAZY | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 42

Antecedents

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.2.- EXP. NÚM.: 382/16 COMPRA TINTA IMPRESSORA CENTRE CÍVIC DE
SANT JORDI.

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

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.

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

Atès el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP en què és
competència de l’alcalde la contractació de serveis quan el seu import no superi
el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis
milions d’euros. Tanmateix, en virtut del ple d’organització de data 16/07/2015
que va delegar les competències que li corresponen, a la Junta de Govern
Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’article 76 de la LCSP, segon el qual l’import màxim de contracte menor
per realització d’obra és de 49.999,00 € (exempt d’IVA) i per servei o
subministrament el preu màxim, sota modalitat de contracte menor, és de
17.999,00 € (exempt d’IVA).

Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor consistent en la
compra de dos cartutxos de tòner per la impressora del Centre Cívic de Sant
Jordi (contracte menor de subministrament), per un import total de 194,85€ IVA
inclòs.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 194,85€ per atendre al
pagament de l'esmentat contracte, que s’assumirà amb càrrec a la partida
pressupostària 1.920.22000 de “material d’oficina ordinari no inventariable”, del
pressupost prorrogat vigent.
Tercer.A) La prestació de la compra de subministraments detallats en aquesta
proposta tenen un cost de 194,85€ IVA inclòs.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost, Base 24):
Base 24. Norma general
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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A la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
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).

Antecedents
Atès la necessitat de l’elaboració del pressupost municipal per l’exercici 2016,
d’acord amb els treballs relacionats a continuació:
- Confecció de la plantilla de personal de l’Ajuntament i càlculs de les
retribucions del personal, relacionat per llocs de treball.
- Adaptació de les diferents propostes dels crèdits necessaris per atendre
el compliment de les obligacions de despeses i estimació dels diferents
recursos per atendre el compliment de les obligacions per l’exercici
2016.
Manifestada per la regidoria competent en seguiment del cartipàs municipal, la
necessitat de realitzar aquest contracte menor de serveis, servint aquest punt
de la part expositiva com providència d’inici per economia processal.
La empresa Fonell Consultors, presenta pressupost dels honoraris de realitzar
els treballs detallats anteriorment per un cost de 1.200€ IVA no inclòs.
Fonaments de dret
En aplicació de la normativa sobre contractació del Sector Públic, la proposta
es podria adjudicar com a contracte menor, d’acord amb els articles 138, núm.
3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Atès que la empresa FORNELL CONSULTORS, 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

Ajuntament de Santa Oliva
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2.3.- EXP.NÚM.: 386/2016 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER
L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2016.
EMPRESA FORNELL CONSULTORS.
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- Notificar el present acord a l’empresa ECO ECO, a l’àrea de
comptabilitat i al registre de contractes municipals.

Ajuntament de Santa Oliva
Llei de Contractes del sector públic, aquesta té la obligació de presentar la
documentació corresponent per tal d’acreditar el que estableix la llei.

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 que el cost de la citada contractació ascendeix a 1.452€ IVA inclòs, a
càrrec de la partida pressupostària 1.920.22706 “d’estudis i treballs tècnics”,
bossa de vinculació programa 9 ECO 22 W.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases
d’execució pressupostària.
Per tot això a la Junta de Govern es proposa, el següent:
Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor de serveis,
consistent en l’elaboració del Pressupost Municipal exercici 2016, d’acord als
treballs relacionats a continuació:
- Confecció de la plantilla de personal de l’Ajuntament i càlculs de les
retribucions del personal, relacionat per llocs de treball.
- Adaptació de les diferents propostes dels crèdits necessaris per atendre
el compliment de les obligacions de despeses i estimació dels diferents
Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

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.
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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).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Santa Oliva
recursos per atendre el compliment de les obligacions per l’exercici
2016.
A càrrec de la empresa FORNELL CONSULTORS, per un import de 1.452€ IVA
inclòs.

Tercer.A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost de
1.452€ IVA inclòs.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost, Base 24):
Base 24. Norma general
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional ( art. 83 de la Llei de contractes del
Sector Públic).

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 1.452€ IVA inclòs per
atendre al pagament de l'esmentat contracte, que s’assumirà amb càrrec a la
partida pressupostària 1.920.22706 “d’estudis i treballs tècnics”, bossa de
vinculació programa 9 ECO 22 W, del pressupost prorrogat vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Cinquè.- Notificar el present acord a la empresa FORNELL CONSULTORS.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.4.- EXP. NÚM.: 391/2016 AUTORITZAR OBERTURA COMPTE BANCARI
EXTRA PRESSUPOSTARI DE CONTROL.
Antecedents
Atès que l’entitat municipal Associació per la Difusió de la Història de Santa
Oliva, a partir d’ara ADHSO, té previst realitzar un projecte cultural consistent
en la pintura d’un mural representatiu del municipi.
Atès que això no suposa cap cost per l’ajuntament i es farà a través de
desintermediació financera (crowdfunding), on el cost de la realització d’aquest
Ajuntament de Santa Oliva
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Quart.- Fer entrega d’un certificat del present acord a l’àrea de comptabilitat i al
registre de contractes.

Ajuntament de Santa Oliva
mural anirà a càrrec de les inversions dels particulars, és necessària la
col·laboració de l’ajuntament en la obertura d’un compte bancari extra
pressupostari de control.
Per tot això a la Junta de Govern Local, es proposa:

2.5.- EXP. NÚM.: EXP.NÚM.: 164/2016 AUTORITZAR COMPRA CÈRCOL
SALVAVIDES I BOTIQUI PER LA PISCINA.
Antecedents
Atès la necessitat de comprar un botiquí i un “cèrcol salvavides” per la piscina
municipal i manifestada per la regidoria competent, en seguiment del cartipàs
municipal, la necessitat de realitzar aquesta compra, servint aquet punt de la
part expositiva com providència d’inici per economia processal.
Atès el pressupost presentant per la empresa PROMONAUTICA, per import de
84,40€, IVA inclòs, de la compra del “cèrcol salvavides” i del suport del mateix i,
de la FARMACIA de Santa Oliva per import de 73,16€, IVA inclòs.
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, el següent:
Primer.- Acordar realitzar la compra del “cèrcol salvavides” i del suport del
mateix, a la empresa PROMONAUTICA, per un import total de 84,40€ IVA
inclòs i, del botiquí a la farmàcia de Santa Oliva, per import de 73,16€ IVA
inclòs.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 84,40€ IVA inclòs per
atendre al pagament del cèrcol i el suport del mateix a càrrec de la partida
pressupostària 2.920.22110 de “productes de neteja i acondiciament: general”,
bossa de vinculació programa 9 ECO 22 i, de la despesa de 73,16€ del botiquí

Ajuntament de Santa Oliva
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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Segon.- Notificar el present acord a l’entitat municipal ADHSO.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Autoritzar l’obertura d’un compte bancari extra pressupostari pel control
dels ingressos de l’activitat detallada anteriorment.

Ajuntament de Santa Oliva
a càrrec de la partida pressupostaria 2.920.22106 de “productes farmacèutics i
material sanitari”, del pressupost prorrogat vigent.
Tercer.- Fer entrega d’un certificat del present acord a l’àrea de comptabilitat i al
registre de contractes.
Quart.- Notificar el present acord a la empresa PROMONAUTICA i a la
Farmàcia de Santa Oliva.

Vist el plec de condicions que literalment diu:
I.

DISPOSICIONS GENERALS

CLÀUSULA 1a.- Objecte del contracte
És objecte del present Plec, l'assessorament a la intervenció municipal de
l'Ajuntament de Santa Oliva i suport sobre normativa comptable que
comprendran els serveis que es relacionen a l’Annex d’aquest plec.

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

2.6.- EXP. NÚM.: 389/2016 APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT A LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA I SUPORT SOBRE NORMATIVA
COMPTABLE MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A
REGULACIÓ HARMONITZADA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

CLÀUSULA 2a.- Naturalesa i règim jurídic
Aquest contracte té naturalesa jurídica administrativa, com a contracte de
serveis, d’acord amb el que estableix l’article 10 i 19.1.a) del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, i el règim jurídic del contracte es troba constituït
pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, pel citat Reial Decret Legislatiu 3/2011 i la
seva normativa de desplegament, així com per la resta de normativa legal
aplicables .
CLÀUSULA 3a.- Termini del contracte
El termini d’execució del contracte serà de 4 anys des del dia hàbil següent a
la formalització del contracte. El mateix contracte es podrà prorrogar de mutu

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Les característiques d’aquest servei vénen determinades en l’annex esmentat.

Ajuntament de Santa Oliva
acord de les parts abans de la finalització del mateix, sempre que la duració
total del contracte, incloses les prorrogues, no excedeixi els sis anys.
No obstant, es preveu la possibilitat de prorrogar per mutu acord de les parts i
de forma expressa, abans de la seva finalització, sempre que la duració total
del contracte, inclosa la pròrroga no excedeixi de 4 anys.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta l’esmentada
quantitat.
CLÀUSULA 5a.- Partides pressupostàries
Per a l’execució d’aquest contracte, el preu anual de licitació és de 29.040
euros IVA inclòs i anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries
núm.1.920.22706 D’ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.
L’Ajuntament de Santa Oliva incorporarà anualment, en el pressupost municipal
el crèdit suficient i el finançament adequat per atendre les obligacions
derivades de l’execució del contracte. Segons el ple extraordinari de data
15/07/2016 on tota la competència contractual originaria del ple es va transferir
a la Junta de Govern Local, com a òrgan competent, incloent les depeses
plurianuals.

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

El preu màxim de la contractació es fixa en la quantitat de 2.000 euros
mensuals més 420 euros en concepte del 21% d'IVA, que s'inclourà com a
partida independent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CLÀUSULA 4a.- Preu del contracte Pressupost

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i
efectes del contacte seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords dels
qual posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius.
CLÀUSULA 7a. – Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que
disposa l’article 103 TRLCSP.
II.

LICITACIÓ I FORMA D’ADJUDICACIÓ

CLÀUSULA 8a. - Procediment i forma d’adjudicació

Ajuntament de Santa Oliva
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CLÀUSULA 6a.- Jurisdicció competent.

Ajuntament de Santa Oliva
Aquest contracte s’adjudicarà per procediment obert de conformitat amb els
articles 157 i següents del TRLCSP i es tramitarà de forma ordinària i no està
subjecta a regulació harmonitzada
CLÀUSULA 9a.- Capacitat

CLÀUSULA 10a.- Classificació.
Per aquest contracte no es requereix classificació d’acord amb l’article 65 del
TRLCAP
CLÀUSULA 11a.- Publicació de l’anunci de licitació.
L’obertura del termini de presentació de proposicions es farà mitjançant la
inserció d’un anunci de licitació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Perfil del contractant de la pàgina web de
l’ajuntament (www.santaoliva.cat).
CLÀUSULA 12a.- Lloc i termini de presentació de les proposicions.
Els interessats en prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes
dins del termini de quinze dies naturals, segons l’article 159.2 de la Llei de
contractes, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al
BOP.
Les ofertes aniran adreçades a l’Ajuntament de Santa Oliva, adreça:
- Carrer Mn. Josep Maria Jané, 19-21
43700 Santa Oliva (TARRAGONA).
Les proposicions podran presentar-se a la Secretaria de l’Ajuntament de Santa
Oliva, en horari d’atenció al públic, en el termini de quinze dies naturals per
qualsevol dels mitjans admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests
accepten de manera íntegra i incondicionada les clàusules d’aquest plec, el
plec de prescripcions tècniques i la declaració responsable que reuneixen
totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament .
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El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una unió
temporal d’empresaris a constituir-se a l’efecte, que s’obligui de forma solidària
davant l’Ajuntament i compleixi amb el que preceptua l’article 54 del TRLCSP.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Podran presentar-se a la licitació les persones físiques o jurídiques espanyoles
o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, solvència tècnica i
econòmica i no estiguin incurses en cap de les prohibicions per contractar amb
l’Administració de les assenyalades en l’article 60 del TRLCSP.

Ajuntament de Santa Oliva

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en imprès per
les dues cares, en un sobre tancat i signat pel licitador o per la persona que el
representi. El sobre podrà estar lacrat i en la seva part exterior hi figurarà de
manera clara la identificació del licitador amb els seus noms i cognoms o la raó
social de l’empresa i inclourà necessàriament una adreça de correu
electrònic a efectes de notificacions.
CLÀUSULA 14a.- Sobre número 1. Documentació administrativa.
El primer sobre, anomenat sobre número 1 portarà com a títol: “Documentació
administrativa que es presenta a la licitació del procediment obert, convocat per
l’Ajuntament de Santa Oliva per a l’adjudicació del contracte de servei
d’assessorament a la intervenció municipal de l’Ajuntament de Santa Oliva i
suport sobre normativa comptable”
Aquest sobre contindrà els documents següents:
a) Documents que acreditin la personalitat jurídica del licitador. Fotocòpia
del document nacional d’identitat degudament legitimada, per acreditar
la personalitat del licitador o persona que legalment el representi.
Si es tracta d’una persona jurídica espanyola, escriptura de constitució de
l’entitat adaptada, en tot cas, a la legislació vigent i testimoni de la seva
inscripció en el Registre oficial corresponent. En aquesta escriptura haurà
d’acreditar-se que la finalitat o activitat de la societat té relació directa amb
l’objecte del contracte.
Si és una persona jurídica no espanyola d’algun Estat membre de la Unió
Europea o signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, certificació
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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CLÀUSULA 13a.- Forma de presentació de les proposicions.
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En cas de presentar-se l’oferta per correus (no missatgeria), els licitadors
hauran de posar en coneixement de l’Ajuntament de Santa Oliva, abans de
finalitzar el termini de presentació de proposicions, la presentació de la
proposició en l’oficina de correus mitjançant un fax o telegrama en què
s’identifiqui el licitador i el procediment a què es licita, es faci constar la
presentació per correu de la proposició i el número de certificat de la remesa.
Tanmateix, transcorreguts tres dies des de l’acabament del termini de
presentació de proposicions sense que s’hagués rebut l’oferta, no serà admesa
en cap cas.
No s’admet el correu electrònic com a forma de remissió de l’anunci de
presentació de l’oferta.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Ajuntament de Santa Oliva
d’inscripció en algun dels registres que assenyala l'apartat 3 de l’annex II del
RGLCAP.

b) Documents que acreditin la facultat d’actuar a nom de tercers. Quan el
licitador no actuï en nom propi o quan comparegui en representació d’una
societat o d’una persona jurídica, haurà d’acompanyar un poder notarial per a
representar a la persona o entitat en nom de la qual concorre davant
l’Administració, i una fotocòpia compulsada o legitimada per un notari del seu
DNI, o del document que en el seu cas els substitueixi reglamentàriament. El
poder haurà d’estar inscrit en el Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per
a un acte concret, no cal la inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb el
que disposa l’article 94.1 apartat 5 del Reglament d’aquest registre.
c) Declaració responsable relativa a la inexistència de causes de prohibició i al
compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social. Els licitadors
hauran d’incloure una declaració responsable en què facin constar que no es
troben incursos en cap de les prohibicions per contractar enumerades en
l’article 60 del TRLCSP.
Aquesta declaració comprendrà el fet d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries, de no tenir deutes en període executiu amb l’Ajuntament
de Santa Oliva, i de compliment de les seves obligacions envers la Seguretat
Social o Mutualitat obligatòria imposades per les disposicions vigents, sens
perjudici que aquest requisit s’hagi d’exigir abans de l’adjudicació al licitador
que hagi resultat adjudicatari provisional. La declaració s’ajustarà estrictament
al model que figura com annex I d’aquest plec i també comprendrà el
consentiment per a que l’Ajuntament de Santa Oliva pugui sol·licitar les dades
relatives al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social a

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Els documents acreditatius de la personalitat de les empreses estrangeres es
presentaran traduïts de manera oficial a les llengües catalana o castellana per
part d’un traductor jurat amb títol suficient.
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En tot cas, les empreses estrangeres han de incloure una declaració per la qual
se sotmetin a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del
contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per la resta de persones jurídiques estrangeres:
- Certificació i informe de reciprocitat (quan sigui necessari), als quals es
refereix l’article 10 del RGLCAP.
- Acreditar tenir oberta una sucursal a Espanya, inscrita en el Registre
corresponent, amb designació d’apoderats o representants per a les
seves operacions.

Ajuntament de Santa Oliva
l’Agència Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social
respectivament.
d) Acreditació de la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i
professional de l’empresari:

- Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els
serveis o treballs efectuats, només per a la persona física o jurídica que resulti
adjudicatària, s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o,
mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si escau,
aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per
l'autoritat competent.
- Indicació del personal tècnic que s’adscriurà al contracte.
- Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal
adscrit al contracte.
Les escriptures d’apoderament hauran de ser validades prèviament per
l’Ajuntament. Per a obtenir la validació del poder de representació de persona
física o jurídica, haurà de presentar-se a les oficines de l’Ajuntament, una còpia
autèntica o certificada de l’Escriptura Pública de Poder i de l’Escriptura Pública
de Constitució de la Societat i l’original del certificat de l’acord social que es
requereixi en el seu cas, abans de l’acabament del termini de presentació de
proposicions.
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31
de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya, les empreses inscrites en aquest Registre no han
d’aportar els documents i les dades que hi figuren.
Ajuntament de Santa Oliva
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- Solvència tècnica i professional. S’acreditarà per un dels mitjans següents:
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- Declaracions apropiades d'entitats financeres o, si escau, justificant de
l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals.
- Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial
que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en
Registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres
de comptabilitat degudament legalitzats.
- Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de
negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a fi del contracte, referit com a
màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o
d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les
referències d'aquest volum de negocis.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Solvència financera. S’acreditarà per un dels mitjans següents:

Ajuntament de Santa Oliva
L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que
correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que liciten en el
procediment d’adjudicació en curs.

Els licitadors que tinguin intenció de constituir una Unió temporal d’empresaris
(UTE, en endavant), hauran de presentar una sola oferta i en el sobre número 1
de la mateixa hi inclouran la documentació individualitzada de cada licitador
que integri la UTE i un escrit signat conjuntament pels membres de la UTE, en
el qual s’indiquin els noms, les circumstàncies i el percentatges de participació
d’aquests membres.
L’efectiva formalització de la UTE en escriptura pública només serà exigible en
el supòsit que aquesta esdevingui adjudicatària. Així mateix, les persones o
empreses que conformin la UTE hauran de nomenar un representant o
apoderat únic.

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració segons la
qual no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de
contractar que estableix l’article 60 del TRLCSP, no s’ha donat de baixa en la
matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, especialment, segons la qual
està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries i com de les
relatives a la Seguretat Social.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació
que acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la
classificació empresarial; l’alta en l’Impost d’activitats econòmiques, i el rebut
del darrer pagament o, si escau, la declaració d’exempció.

El sobre número 2 portarà com a títol: “Oferta econòmica i tècnica que es
presenta a la licitació del procediment obert, convocat per l’Ajuntament de
Santa Oliva per a l’adjudicació del contracte de servei d’assessorament a la
intervenció municipal de l’Ajuntament de Santa Oliva i suport sobre normativa
comptable”
L’oferta econòmica subscrita haurà de seguir el model següent:
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ...........
carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la contractació dels serveis d’assessorament a la intervenció
municipal de l’Ajuntament de Santa Oliva i suport sobre normativa comptable,
es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i el seu annex, que accepta íntegrament, per la

Ajuntament de Santa Oliva
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CLÀUSULA 15a. Sobre número 2. Oferta econòmica i tècnica.

Ajuntament de Santa Oliva
quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà
d'expressar-se en lletres i xifres).
Cap licitador no podrà presentar més d’una proposició i tampoc no podrà
subscriure cap proposta amb unió temporal amb d'altres si ho ha fet
individualment o constar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquesta
condició implicarà la no admissió de totes les propostes subscrites per ell.

CLÀUSULA 17a.- Qualificació de la documentació inclosa al sobre número
1
L’endemà de l’últim dia hàbil per a la presentació de proposicions la mesa es
reunirà en acte no públic per qualificar la documentació inclosa en els sobres
número 1.
En cas de que el dia d’obertura recaigui en dissabte, diumenge o festiu es
celebrarà l’acte d’obertura el següent dia hàbil.
Si s’observessin deficiències esmenables, s’atorgarà al licitador un termini de
tres dies per esmenar-les. La notificació s’entendrà vàlidament feta per la
remissió d’un fax al número que el licitador hagués assenyalat o mitjançant
l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça indicada pel licitador.
Si les deficiències observades no fossin esmenables, la qualificació serà
negativa i la proposició quedarà exclosa de la licitació.
CLÀUSULA 18a.-Obertura d’ofertes i proposta d’adjudicació
L’obertura dels sobres número dos es celebrarà en acte públic a la Casa
Consistorial, a les 10.00 hores del quart dia hàbil següent al de l’acabament del
termini de presentació de proposicions.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Secretària:
- Titular: Secretari Interventor, Sr. José Félix Velasco Martínez.
- Suplent: Secretaria Interventora accidental per delegació decret 72/12,
Sra. Montserrat Cosialls Sotos.
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President:
- Titular: l’Alcaldessa, Sra. Cristina Carreras Haro.
- Suplent: 1er tinent d’Alcalde, Sr. Christian Martínez Rodríguez.
Vocals:
- 2ª Tinent d’alcalde: Sra. Maria Jesús Muñoz Diaz.
- Arquitecte municipal: Sr. Jaume Esteller Ruedas.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CLÀUSULA 16a.-Taula de contractació. Estarà integrada pels membres
següents:

Ajuntament de Santa Oliva
En cas de que el dia d’obertura recaigui en dissabte, diumenge o festiu es
celebrarà l’acte d’obertura el següent dia hàbil.

CLÀUSULA 19a.- Criteris d’adjudicació
Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts en aquesta
clàusula i segons disposen els articles 150 i 161 de la LCSP.
La puntuació màxima total serà de 30 punts, que es distribuiran en funció de
l’aplicació dels criteris següents:
-

-

III.

Oferta econòmica fins a un màxim de 10 punts: S’assignarà la major
puntuació possible (P) a la proposta que contingui la diferencia més alta
amb el pressupost de licitació. S’atribuirà a les propostes restants la
puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de regla de
tres simple directa.
Experiència en el sector públic local fins a un màxim de 10 punts, quant
s’acrediti durant els últims 3 anys, la participació en 5 expedients sobre
serveis similars al del present contracte.
Equip tècnic que participi en el desenvolupament dels treballs fins a un
màxim de 10 punts.
FORMALITZACIO i EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

CLÀUSULA 20a.- Perfeccionament del contracte. El contracte es
perfeccionarà amb la seva formalització de conformitat el que disposa l’article
156 del TRLCSP. A partir d’aquest moment, l'adjudicatari i l'Ajuntament queden
obligats al seu compliment, i els són d'aplicació les disposicions vigents sobre
contractació administrativa en relació a la resolució, rescissió i denúncia dels
contractes i responsabilitats en què incorrin en el seu compliment.
Clàusula 21a.- Formalització del contracte. El contracte es formalitzarà
mitjançant atorgament de document administratiu, de la qual cosa en donarà fe
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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A continuació s’obriran el sobre número 2 dels licitadors les proposicions dels
quals hagin estat admeses i es llegiran les ofertes econòmiques formulades.
Per deixar constància de tot s’aixecarà un acta que reculli de manera breu les
incidències.

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

la presidenta de la mesa del
resultat de la qualificació de la
S’indicaran els licitadors les
aquelles en les quals s’hagin
hagin estat rebutjades, amb

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’acte començarà amb l’exposició per part de
número de licitadors que s’hagin presentat i del
documentació inclosa als sobres número 1.
proposicions dels quals hagin estat admeses,
observat deficiències esmenables i les que
indicació de les causes que motiven l’exclusió.

Ajuntament de Santa Oliva
la Secretaria de la corporació, en el termini màxim de cinc dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la recepció de la notificació d’adjudicació als licitadors i
candidats.
El contracte es formalitzarà en escriptura pública si així ho demana
l’adjudicatari; en aquest cas les despeses que generi la formalització aniran pel
seu compte.

Clàusula 23a. Pagament del preu.
L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament mensual del preu dels serveis
efectivament realitzats i formalment rebuts per l'Administració conforme a les
condicions establertes en el contracte.
L’Administració tindrà l'obligació d’abonar el preu dintre dels trenta dies
següents a la data de presentació del document que acrediti la realització total
o parcial del contracte, (Factura) sense perjudici del termini especial establert
en l'article 216.4 del TRLCSP, i, si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a
partir del compliment d'aquest, els interessos de demora i la indemnització pels
costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
Clàusula 24a. Revisió de preus.
La revisió de preus tindrà lloc quan hagi transcorregut un any des de l’inici de la
prestació del servei.
La revisió de preus es portarà a terme mitjançant l’aplicació de l’Índex de preus
al Consum elaborat per l’Institut Nacional d’ Estadística Estatal.
La revisió no podrà superar el 85% de variació experimentada per l’índex
adoptat, de conformitat amb el que disposa l’article 90.3 del TRLCSP.
Es prendrà com a referència l’IPC interanual del mes en que hagi transcorregut
l’any.
IV.- OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES
Clàusula 25a. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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No procedeix la constitució de garantia donades les circumstàncies i la
naturalesa del contracte d’acord amb l’article 95.1 del TRLCSP
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Clàusula 22a.- Garantia definitiva

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La formalització es publicarà al Perfil del contractant.

Ajuntament de Santa Oliva
El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en
matèria fiscal, laboral, seguretat social, de seguretat i salut en el treball.

Per tot això, a la Junta de Govern es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran la
contractació del servei d’assessorament a la intervenció municipal de i suport
sobre normativa comptable mitjançant procediment obert.
Segon.- Publicar l’anunci de licitació al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona (BOPT), al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Perfil del contractant
de la pàgina web de l’ajuntament.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.7.- EXP. NÚM.: 212/16 OPTIMITZACIÓ TARIFA ELÈCTICA.
Vist els informes obrants a l’expedient sobre l’estudi de tarifes de l’empresa
Enercat i l’empresa Endesa, pel que fa a l’optimització de tarifa horària de tots
els equips de mesura de tots els comptadors municipals, realitzats pel Sr.
Josep Mª Ichart tècnic municipal contractat per aquesta corporació, Enginyer
col·legiat núm. 12233, la conclusió resultant és la següent:
“INFORME TECNIC PROPOSTA D’OPTIMITZACIÓ TARIFARIA ELECTRICA

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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La comunicació prèvia dels treballs que es pretenguin executar per empreses
subcontractades es realitzarà per escrit amb una antelació mínima de cinc dies
a la data en què els treballs a executar pel subcontractista hagin de començar.
En aquest escrit es justificarà la necessitat teòrica de subcontractar, que en cap
cas suposarà la simple prestació personal sense especialització prèvia, ni
prestamisme personal encobert.
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En cas que l’adjudicatari vulgui subcontractar parcialment l’execució del
contracte, haurà de complir obligatòriament amb el que preveu l’article l’ article
227 del TRLCSP, en especial, comunicant prèviament a l’Ajuntament qualsevol
subcontractació i preveient que els subcontractistes tinguin l’aptitud suficient,
quant els seus elements tècnics i humans i a la seva experiència, per als
treballs que hagin d’executar en l’obra, i en cas de posseir la classificació
adequada, la comunicació d’aquesta circumstància eximirà el contractista de la
necessitat de justificar l’aptitud del subcontractista.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Clàusula 26a. Subcontractació de parts de serveis.

Ajuntament de Santa Oliva
C O N C LU S I Ó
Un cop realitzats els informes d’optimització de tarifa elèctrica, de les empreses
Endesa Energia i ENERCAT, que s’acompanyen, es conclou, el següent:

Per tant, un cop aprovat per la Junta de Govern, es proposa contactar amb
ENDESA ENERGIA, perquè porti a terme els treballs de gestió d’optimització dels
comptadors assenyalats en l’informe. “
No cal FII ja que és un estalvi energètic que comporta un estalvi econòmic.
A la Junta de Govern, es proposa:
Primer.- Aprovar la proposta d’optimització de la tarifa elèctrica dels comptadors
municipals de l’empresa ENDESA ENERGIA SA.

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

ENERCAT:
 ESTALVI ANUAL Tarifari (Terme d’Energia + Terme de Potencia):
17.030,54€
 COST GESTIÓ Optimització comptadors: 120€
 ESTALVI ANUAL TOTAL: 16.910,54€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ENDESA ENERGIA:
 ESTALVI ANUAL Tarifari (Terme d’Energia + Terme de Potencia): 19.724€
 COST GESTIÓ Optimització comptadors: 1.800€
 ESTALVI ANUAL TOTAL: 17.924€

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.8.- EXP. NÚM.: 392/16 REPOSICIÓ TANCA EXTERIOR CONSEQÜÈNCIA
OBRES 2A FASE ACCÈS A LES PEDRERES.
Vist el conveni d’ocupació directa per mutu acord, signat amb data 2 de novembre
de 2010, entre aquesta corporació i la Sra. J.R.B., propietària de la finca inclosa a
l’àmbit del sector R2/1 i que s’identifica amb la ref. Cadastral 7660606FC7676S,
on s’indica que per a l’execució de les obres es fa necessària l’ocupació directa
d’una porció de terreny per a la instal·lació i pas de maquinària mentre durin les
obres.
Atès que en el mateix conveni aquesta corporació s’obligava a reposar els
tancaments de la finca per tal de deixar-la en la mateixa situació en la qual es
trobava delimitant l’accés de persones alienes a la propietat de la Sra. J.R.B.
Ajuntament de Santa Oliva
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Segon.- Comunicar a la Sra. Gemma Miralles Cid, gestora d’ENDESA
ENERGIA SA el present acord favorable als efectes que realitzi les gestions
oportunes a l’estudi presentat i amb els termes indicats a l’informe tècnic.

Ajuntament de Santa Oliva
Atès que les obres de la 2a Fase d’Accés a Les Pedreres ja han finalitzat.

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.
Per tot l’exposat a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent amb el FII, per tal
que la brigada municipal compri els materials necessaris per a l’execució de
l’obra.
Segon.- Aprovar i notificar a la regidoria de serveis, l’execució de la reposició de
la tanca exterior descrita a la part expositiva i tal com s’indica a l’informe tècnic,
per la brigada municipal.

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

“Informe Tècnic:
S’ha de reposar un tram de tanca exterior de 12 ml i 0’8m d’alçada, executada
amb bloc de formigó reblert de formigó, arrebossat i pintat.
La tanca proposada és igual que la existent.
L’obra l’executarà la brigada municipal.
El cost dels materials s’estima en uns 400€.”

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:

Tercer.- Comunicar el present acord a la Sra. JRB.

2.9.- EXP. NÚM.: 325/16 DEVOLUCIÓ AVAL LLICÈNCIA OBRES MAJORS
C/MOSSÈN JOSEP Mª JANÉ, 1.
Atès que segons acord de la junta de govern de data 31.07.2014, se li va
concedir la llicència d’obres majors exp. número 302/14.
Atès que va dipositar amb data en concepte de fiança, l’import de 465’51€
(quatre-cents seixanta-cinc euros amb cinquanta-un cèntims).
Vist l’escrit rebut el 15 de juny de 2016, registrat d’entrada amb el núm.2008, on
la Sra. P.R.M. presenta el certificat de recepció i gestió de residus i per tant
demana la devolució de la fiança depositada.
Atès l’existència de l’informe tècnic municipal que diu:
Ajuntament de Santa Oliva
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
“INFORME DE RETORN FIANÇA

3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, ES POT RETORNAR LA FIANÇA.
El que fa constar els efectes oportuns.”
A la Junta de Govern, es proposa:
Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de 465’51€, al compte bancari obrant a
l’expedient.
Segon.- Notificar el present acord als interessats.
Tercer.- Comunicar a l’àrea de comptabilitat per tal que faci les gestions
oportunes.

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

2.- INFORME TÈCNIC
Es presenta Certificat de Recepció i Gestió de Residus del centre Reciclatges
Penedès codi E- 1078.08

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.- DADES DE L’EXPEDIENT
2.- Expedient: núm. 325/16
3.- Sol·licitant: Sra. P.R.M.
4.- Objecte: :Llicència d´obres Majors Exp:302/14 c/Mossèn Josep Mª Jané,1
5.- Documentació presentada: sol·licitud de retorn de fiança i Certificat de Gestor
de Residus

2.10.- EXP. NÚM.: 333/16 CERTIFICAT PARCEL.LACIÓ FINCA G1
Atès l’escrit rebut del SR. J.B.M. de data 16 de juny de 2016, registrat d’entrada
amb el número 2026 on dema un certificat de la parcel·lació, aportant la
documentació corresponent que obra a l’expedient.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller, tècnic municipal contractat per
aquesta corporació, arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“CERTIFICAT DE PARCEL.LACIÓ
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 16/06/16; Número, 2026
 Expedient: núm. 333/2016
Ajuntament de Santa Oliva
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva

3.- INFORME
Segons el Registre de la Propietat la cabuda registral de la parcel.la G1 nº
2456 una vegada segregada la superfície de 197,90 m2 es de 240,14.m2
En l´aixecament topogràfic presentat es comprova:
Que la superfície resultant de la parcel.la G1 nº 2456 una vegada segregada la
superfície de 197,90 m2 es de 246,52 m2.,el que suposa que la superfície
gràfica a efectes del cadastre es de 247 m2.Per tant ,s’haurà de realitzar una
major cabuda del 2,66% del la inscripció actual
A la vista de l´exposat es Certifica:
Que la superfície gràfica de la parcel.la amb Ref. Cadastral 8680434CF7688B
es de 247 m2.”
A la Junta de Govern, es proposa :
Primer.- Notificar el present informe al Sr. J.B.M., als efectes oportuns.
Segon.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.11.- EXP. NÚM.: 87/2016 PADRONS LLAR D’INFANTS CURS 2015/2016.
Es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació del padró de rebuts
del Jardí d’infants corresponent al mes de Juny de l’any 2016, que consta

Ajuntament de Santa Oliva
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2.- ANTECEDENTS
El projecte de reparcel·lació de la UA la Fassina ,conte entre altres, la finca
resultant G1 de 438,04 m2 de superfície .En setembre de 1999 s’inscriu en el
registre de la propietat del Vendrell 2 amb el nº 2456.
Finalitzades les obres d´urbanització de la UA la Fassina, l´Ajuntament certifica en
l´aixecament topogràfic, adjunt d´Estat Final, que la superfície de la parcel.la
matriu G1 es de 440,00 m2 i conté 3 parcel·les amb les superfícies de 197,90
m2,118,40 m2 i 127,70 m2 respectivament.
El registre de la propietat certifica que la finca G1 ha estat objecte de la
segregació de 197,90 m2
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Sol·licitant: J.B.M.
Ubicació: C/ Pilarín Bayés 3-5
Ref Cadastral 8680434CF7688B
Objecte: Certificat de parcel·lació
Documentació Aixecament topogràfic

ACTA DE JUNTA DE GOVERN




Ajuntament de Santa Oliva
dels rebuts de 35 alumnes per import total
CINCUANTA-CINC EUROS (6.355.-€).

de SIS MIL TRES-CENTS

A la Junta de Govern, es proposa:
Únic.- Aprovar el padró de rebuts del Jardí d’infants corresponent al mes
de Juny de l’any 2016, que consta dels rebuts de 35 alumnes per import total
de SIS MIL TRES-CENTS CINCUANTA-CINC EUROS (6.355.-€).

Es proposa a la Junta de Govern, per a la seva aprovació la liquidació següent:
Subjecte passiu
FUNDACIO CEPS (FOLCH I CAMARASA)
NIF.: G 60498433
c/ Boria, 17 pral 1ª
08003 BARCELONA
NOTIFICACIO INDIVIDUAL DE LIQUIDACIO DE TRIBUTS
EXPEDIENT : 376/2016 liquidació abonaments piscina estiu 2016

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

2.12.- EXP. NÚM.: 376/2016 LIQUIDACIO ABONAMENTS PISCINA ESTIU
2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

LIQUIDACIÓ:

ACCÈS PISCINA MUNICIPAL ESTIU 2016

IMPORT TOTAL DE LA QUOTA:

CINC CENTS EUROS (500.-€)

A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar la liquidació per un import total de 500,00 € (CINC CENTS
EUROS).
Segon.- Notificar la liquidació als interessats.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
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Mitjançant la present se li notifica l' acord de Junta de Govern que aprova la
liquidació següent:

Ajuntament de Santa Oliva

2.13.- EXP. NÚM.: 385/2016 AUTORITZAR UTILITZACIÓ LA PLAÇA
EUROPA EL DISSABTE 16 DE JULIOL DE 2016. SOPAR POPULAR.
ESPURNES DE FOC DE SANTA OLIVA.

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
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Fonaments jurídics

Codi Validació: 6MYN4TMAN3DPHG749XJCCCAZY | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 42

Vista la instància de data 28/06/2016 amb número de registre d’entrada 2118,
de l’entitat Espurnes de Foc de Santa Oliva, on sol·licita poder utilitzar la Plaça
Europa el dissabte 16 de juliol de 2016 per realitzar un sopar popular. Així
mateix, sol·liciten la cessió de 100 cadires, 20 taules i contenidors de brossa de
rebuig.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva

Assumpte:
Peticionari:
Emplaçament:

Cessió Plaça Europa
Espurnes de Foc de Santa Oliva
Santa Oliva nucli.

Antecedents
Vista la sol·licitud de L’entitat Espurnes de Foc de Santa Oliva, on sol·liciten
mitjançant instància de data 28/06/2016 amb número de registre d’entrada
002118, poder fer un sopar popular a la Plaça Europa el dissabte 16 de juliol de
2016 de 18h. a 24h. així mateix sol·liciten la cessió de divers material
municipal: taules, cadires i contenidors de brossa.
Informe
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments.

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

Vist l’informe del tècnic municipal:
INFORME TÈCNIC MUNICIPAL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4.- 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

Així mateix, han d’atendre als següents requisits:
 Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per l’acte que volen
realitzar.
 L’Entitat designarà una persona responsable, per tal, que en cas
d’emergència, doni avís als equips d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.).
 L’Entitat es farà responsable del material cedit per l’ajuntament.
 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.)
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Codi Validació: 6MYN4TMAN3DPHG749XJCCCAZY | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 42

Aquest informe no autoritza la realització de concrets i/o activitats musicals
similars.

Ajuntament de Santa Oliva
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.

Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la utilització de la Plaça Europa el dissabte 16 de juliol de
2016 per realitzar un sopar popular, a l’entitat Espurnes de Foc de Santa Oliva,
condicionada expressament a les clàusules que determina l’informe tècnic,
detallat en la part expositiva del present acord.
Segon.- Autoritzar la cessió de les cadires, taules i cubells de brossa sol·licitats.
Tercer.- L’Entitat serà la responsable del material cedit i de la recollida de la
brossa que es pugui generar durant aquest esdeveniment.
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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Entitat Espurnes de Foc de Santa Oliva.

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

El Tècnic Municipal
Josep Mª Ichart.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data1
de juliol de 2016.

2.14.- EXP. NÚM.: 393/2016 CESSIÓ CENTRE CÍVIC PEDRERES. DINAR DE
GERMANOR EL DIUMENGE 10/07/2016 – ENTITAT PETAFORT
PERCUSSIÓ.
Antecedents
Vista la instància de data 23/06/2016 amb número de registre d’entrada 2080,
on l’entitat “Grup Petafort Percussió”, sol·licita poder utilitzar el Centre Cívic de
Les Pedreres i la part exterior del mateix, per realitzar un sopar de germanor el
diumenge 10 de juliol de 2016 per unes 40 persones. Així mateix, sol·licita
taules i cadires per 40 persones i una barbacoa.
La recollida de les claus es realitzarà a l’ajuntament el divendres 8 i, així
mateix, es retornaran el dilluns 11 de juliol.
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

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.
4.- 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
Vist l’informe del tècnic municipal:
INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Peticionari:
Emplaçament:

Cessió Centre Cívic de Les Pedreres per realitzar dinar de
germanor.
Entitat Grup Petafort Percussió.
Les Pedreres

Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

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:

Ajuntament de Santa Oliva
Antecedents
Vista la sol·licitud de l’entitat “Grup Petafort Percussió”, on sol·liciten mitjançant
instància de data 23/06/2016 amb número de registre d’entrada 002080, la
utilització del Centre Cívic de Les Pedreres i la part exterior del mateix, per
realitzar un dinar de germanor el diumenge 10/07/2016. Així mateix també
sol·liciten la cessió de divers material municipal: barbacoa, taules i cadires.

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
5 de juliol de 2016.
El Tècnic Municipal
Josep Mª Ichart.
Respecte a la cobertura pròpia del Centre Cívic de Les Pedreresr (contingut i
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

Així mateix, han d’atendre als següents requisits:
 Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per l’acte que volen
realitzar.
 L’ Entitat 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 la barbacoa restarà lliure de vegetació
seca, en 3,5 metres al voltant d’aquests, i tanmateix es disposarà
d’abastament d’aigua i en cap cas es podrà situar la barbacoa dins del
Centre Cívic..
 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.

Codi Validació: 6MYN4TMAN3DPHG749XJCCCAZY | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 42

Aquest informe no autoritza la realització de concrets i/o activitats musicals
similars.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Informe
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments.

Ajuntament de Santa Oliva
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.

Segon.- Autoritzar la cessió de taules i cadires per 40 persones i d’una
barbacoa.
Tercer.- L’entitat “Grup Petafort Percussió” serà la responsable del material
cedit i de la recollida de la brossa que es pugui generar durant aquest
esdeveniment.
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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’entitat peticionaria.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

Primer.- Autoritzar la utilització del Centre Cívic de Les Pedreres i de la part
exterior del mateix, el diumenge 10 de juliol de 2016 per realitzar un dinar de
germanor per unes 40 persones, a l’entitat “Grup Petafort Percussió”,
condicionada expressament a les clàusules que determina l’informe tècnic,
detallat en la part expositiva del present acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això a la Junta de Govern es proposa:

Vista la instància de data 22/06/2016 amb número de registre d’entrada 2072,
on l’Ajuntament de Bellvei sol·licita la cessió d’un escenari gran per realitzar
l’activitat que es durà a terme al pàrquing del pavelló municipal, què és el
Concert Jove de la Festa Major, el dissabte 13/08/2016.
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la cessió d’un escenari gran, pel dia 13 d’agost de 2016, per
la realització de l’activitat que es durà a terme al pàrquing del pavelló municipal,
que es el concert jove de la Festa Major.
Segon.- Acordar que el personal de l’Ajuntament de Bellvei vindrà a recollir
l’escenari a les dependències municipals on estigui guardat i el retornarà
posteriorment al mateix lloc, previ contacte amb la Regidora de Serveis per
coordinar les tasques de logístiques que es puguin derivar del present acord.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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2.15.- EXP. NÚM.: 394/2016 CESSIÓ MATERIAL AJUNTAMENT DE BELLVEI.
Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.16.- EXP. NÚM.: 388/2016 LLOGUER LOCAL CULTURAL EL DIUMENGE
17/07/2016.

Fonaments de dret.
Atès el que estableix l’annex de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
l’utilització dels locals i instal·lacions municipals, de les Ordenances aprovades
en el Ple realitzat en sessió extraordinària de data 12 de novembre de 2015 i
publicada l’aprovació definitiva en el BOP T número 300 de data 30 de
desembre de 2015, que diu:
“MODIFICACIÓ DE L’ANNEX DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
LA TAXA PER L’UTILITZACIÓ DE LOCALS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
Aquesta taxa es modifica en el següent sentit:
Lloguer local cultural/ Centres cívics / Monestir / pl. Europa
Preu particulars: 180€
Preu empreses que cobrin els serveis: 250€ i 300 els dies de festes
específiques (cap d’any, castanyada i d’altres).
En el cas del Monestir tenir en compte que l’ús serà exclusiu per la realització
de les cerimònies civils, reunions d’empreses o altres anàlegs però en cap cas
s’utilitzarà per la celebració de festes.
Es demanarà una fiança de 20€ a retornar, un cop es comprovi que el Local
Cultural/ Centres cívics/ Monestir/ Pl. Europa es deixen en perfecte estat de
neteja i recollides les escombraries.”
Vist l’informe del tècnic municipal:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL

Ajuntament de Santa Oliva
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La recollida de les claus es realitzarà a les Oficines Municipals el divendres
15/07/2016. Així mateix, les claus, es retornaran el dilluns 18/07/2016.
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El Sr. JM PR, ha sol·licitat mitjançant instància de data 28/06/16 amb número
de registre d’entrada 2117, el lloguer del Local Cultural, el diumenge
17/07/2016, per realitzar una celebració familiar per aproximadament unes 130
persones.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva
Assumpte:
Peticionari:
Emplaçament:

Ús Local Cultural. Celebració familiar.
Sr. JM PR.
Local Cultural. Santa Oliva.

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

Informe:
- El peticionari tindrà cura del material cedit.
- En tot moment, es garantirà que les sortides del Local Cultural, quedin
lliures d’obstacles, per a la seva correcta evacuació.
- La neteja del local és responsabilitat del peticionari.
- El sol·licitant queda designat com a responsable, per tal que en cas
d’emergència, doni avís als equip d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.), i dirigirà l’evacuació dels assistents.
- Restarà restringit l’accés a l’amfiteatre, solsament es permetrà l’accés al
bany de senyores.
- Restarà restringit l’accés a l’escenari.
- Queda totalment prohibit, qualsevol tipus d’acte i/o espectacle de
pirotècnia o similar.
- A falta de normativa municipal relativa a la protecció contra la
contaminació acústica, han de tenir en compte el que estableix l’annex
3 i l’annex 4 del Reglament aprovat pel decret 179/2009 que
desenvolupa la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació
acústica.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents
Amb data 28/06//2016, amb registre d’entrada núm.: 2117, es sol·licita fer ús
del Local Cultural, per realitzar una celebració familiar, el diumenge
17/07/2016.

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

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
4 de juliol de 2016.
El Tècnic Assessor Municipal
Josep Mª Ichart. Col: 12233”
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar el lloguer del Local Cultural al Sr. JM PR pel diumenge
17/07/2016 per realitzar una celebració familiar, així com facilitar taules i
cadires per 130 persones. Fer constar que l’autorització queda condicionada al
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Els nivells d’immissió i els horaris són els que a continuació es detallen:

Ajuntament de Santa Oliva
que estableix el tècnic municipal al seu informe i que consta transcrit literalment
en la part expositiva del present acord.

Cinquè.- Notificar aquest acord al Sr. JM PR.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.17.- EXP. NÚM.: 324/12 RECLAMACIÓN ELECTRICIDAD AMARO.
Atès que en data 6 d'abril de 2016 la mercantil ELECTRICITAT AMARO S.A.
reclama interessos de demora després d'haver-se acollit al pla d'ajust d'acord
amb el Reial decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.
Vist que en la Junta de Govern de data 20 d'Abril de 2016 es va desestimar de
forma cautelar la sol·licitud de reclamació d'interessos de demora de la
mercantil ELECTRICITAT AMARO S.A. acollida a un pla d'ajust d'acord amb el
Reial decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, presentada en data 6 d'abril de 2016
amb nombre de registre d'entrada a l'Ajuntament de Santa Oliva 1145, en
seguiment de l'informe de secretària que consta en l'expedient.
Vist que en data 10 de Juny de 2016 es rep en el registre d'entrada de
l'ajuntament un recurs de reposició de l'empresa ELECTRICITAT AMARO S.A
contra el citat acord anteriorment esmentat.
Vist l'escrit que s'ha rebut des del Ministeri d'Hisenda i Administrraciones
Públiques que textualment diu:
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa de 180€ segons la taxa vigent per al
2016 en matèria de lloguer d’equipaments municipals, preu establert per a
particulars, de conformitat a l’acord de ple de data 12 de novembre de 2015 i,
una fiança de 20€ que es retornarà un cop es comprovi que el Local Cultural es
deixa en perfecte estat de neteja i recollida de les escombraries, si fos
necessari.

Ajuntament de Santa Oliva

-Escrit amb les conclusions de l'Advocat General de la UE
-Nota de premsa emesa per aquest Ministeri
-Observacions presentades per la Abogacia de l'Estat davant el Tribunal de
Justícia de la Unió Europea, en l'assumpte de referència.”
Vistes les conclusions de l'Advocat General de la UE que considera que el Pla
de Pagament a Proveïdors és compatible amb les Directives europees, en els
següents terminos:
“-En línia amb el defensat pel Regne d'Espanya, considera que la normativa
estatal per la qual els proveïdors van poder cobrar els seus deutes amb les
Administracions Territorials no contradiu les directives comunitàries contra la
morositat en operacions comercials.
-L'advocat General assenyala davant el Tribunal de Justícia de la UE que
adherir-se al pla era voluntari i que els creditors podien optar per no fer-ho i
conservar el seu dret al pagament d'interessos de demora i a la compensació
pels costos de cobrament a cabio d'esperar més per cobrar.”
Enfront del primer punt de l'al·legació, en referència a la Directiva 2011/7/CEE,
cal indicar o donar per reproduïdes, les consideracions anteriorment exposades
per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i respecte al segon
Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

Per aquest motiu, t'adjunto una nota que aclareix el criteri que, segons el parer
de l'Administració General de l'Estat, s'ha de seguir davant les sol·licituds
d'abonament d'interessos de demora associats al Fons per al Finançament dels
Pagaments a Proveïdors, i s'expliquen els motius pels quals entenem que han
de rebutjar-se les reclamacions que es vagin interposant. Amb la nota
s'acompanya:
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Hem tingut constància per diversos mitjans, que s'estan produint reclamacions
d'interessos de demora per part de creditors que van accedir als pagaments
realitzats mitjançant el FFPP, encara que l'adhesió era voluntària i suposava la
renúncia al dret a percebre els interessos de demora. En relació amb alguna
d'aquestes reclamacions s'ha suscitat una qüestió prejudicial (qüestió
prejudicial 555/14) davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, per
solucionar els dubtes sobre la possible compatibilitat dels citats mecanismes i
les
directives
comunitàries.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“Des de l'any 2012 i amb l'objecte de reduir les obligacions que Comunitats
Autònomes i Entitats Locals tenien pendents de pagament amb els seus
creditors, s'han engegat diversos mecanismes extraordinaris de liquiditat per
part del Govern entre ells el Fons per al Finançament dels Pagaments a
Proveïdors
(FFPP).

Ajuntament de Santa Oliva
punt de l'al·legació, que parla, de la sentència de 7 de Novembre de 2012 del
Tribunal Suprem, els comuniquem el mateix que es va exposar en l'anterior
acord de Junta de Govern de 20 de Abri l de 2016, que textualment deia,

Podien acollir-se a l’esmentat mecanisme els proveïdors que tenien obligacions
pendents de pagament amb les entitats locals, sempre i quan reunissin els
següents requisits:
- Tractar-se de deutes vençuts, liquidats i exigibles.
- Amb data d’entrada al registre administratiu anterior al 1 de gener de
2012.
- I que es tracti de drets adquirits d’acord amb el Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del Sector Públic
En concret, l’art. 9.2. del RD Llei 4/2012 assenyala: “El abono a favor del
contratista conlleva la extinción de la deuda contraída por la entidad local con
el contratista por el principal, los intereses, costas judiciales y cualesquiera
otros gastos accesorios. Adicionalmente y para que no haya dudas ni
tentaciones en exigir los intereses y costas a través de la ejecución judicial de
aquéllos que tengan la deuda sub iudice o incluso reconocida por Sentencia
firme, el siguiente párrafo señala que el abono determinará la terminación del
proceso judicial, si lo hubiere, por satisfacción extraprocesal de conformidad
con lo señalado en el artículo 22.1 de la Ley 1/2001, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.”
Els efectes de l’abonament a favor del contractista portava l’extinció del deute
amb l’Ajuntament, així com dels interessos, les costes judicials i qualsevol altre
despesa accessòria, com el dret a percebre la indemnització per les despeses
d’abonament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat, tal i com
Ajuntament de Santa Oliva
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L’objectiu d’aquesta norma, adoptada amb les circumstàncies extraordinàries i
urgents establertes en l’art. 86 de la Constitució Espanyola, era eliminar els
deutes pendents amb els proveïdors d’entitats locals i la finançament de les
mateixes amb l’objecte de subministrar liquidesa a les empreses, entre d’altres.
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Mitjançant el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme
de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, es va
aprovar la primera fase del mecanisme extraordinari de finançament pel
pagament i la cancel·lació dels deutes contrets amb els proveïdors.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L'objecte del present informe és assessorar sobre la reclamació de interessos
de demora del contractista d’obres acollit, voluntàriament, al Pla d’ajust de
l’Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
contempla l’art. 216.4 del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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“En relació amb aquest efecte i, en concret, a la qüestió relativa a la viabilitat
jurídica de la renúncia als interessos de demora en virtut del mecanisme
extraordinari que s’analitza, cal tenir en compte que l’article 9 de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, esmentada anteriorment, disposa la
nul·litat de les clàusules contractuals o de les pràctiques relacionades amb la
data o el termini de pagament, el tipus d'interès de demora o la compensació
per costos de cobrament, quan resultin manifestament abusives en perjudici
del creditor, i que “en tot cas, són nul·les les clàusules pactades entre les parts
o les pràctiques que resultin contràries als requisits per exigir els interessos de
demora o aquelles que excloguin el cobrament de l'interès de demora esmentat
o el de la indemnització per costos de cobrament”. Així mateix, preveu que
“també són nul·les les clàusules i pràctiques pactades per les parts o les
pràctiques que excloguin l'interès de demora (...)”
No obstant la contradicció, si més no aparent, entre el procediment de
cobrament articulat per la normativa reguladora del mecanisme extraordinari de
finançament per al pagament de proveïdors i aquesta prohibició legal
d’excloure el dret al cobrament de l'interès de demora o dels costos de
cobrament –derivada, com s’ha dit, de la normativa comunitària–, cal entendre
que el legislador espanyol ha considerat aquesta renúncia jurídicament viable
per considerar-la exclosa de la prohibició esmentada, atès el caràcter voluntari
del procediment extraordinari de pagament, així com el fet que el dret al
cobrament dels conceptes esmentats no s’exclou en el moment del naixement
del deute, sinó que es dóna una renúncia voluntària al cobrament del deute ja
nascut per aquests conceptes –similar a les quitances previstes en els
procediments concursals, i també en el propi mecanisme extraordinari que
s’analitza, com s’ha vist.”
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En aquest sentit s’ha manifestat, mitjançant Informe 15/2013, de 28 de
novembre, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat
de Catalunya que ha considerat la renuncia a la reclamació d’interessos del
contractista, jurídicament viable per considerar el procediment de reclamació
amb una singularitat pròpia
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Per part de ELECTRICIDADD AMARO, S.A, es fonamenta la reclamació
d’interessos en la contradicció de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
atès que considera abusiva l’exclusió del dret al cobrament dels interessos ,
així com la Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell de la Unió
Europea, de 16 de febrer de 2011, per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.

En el mateix sentit s’ha pronunciat el TSJ de Madrid (sala del contenció
administratiu , secció tercera) en la sentencia en la sentencia núm. 203/2015 de
29 de desembre , o el TSJ de les Illes Balears en la sentencia núm. 535/2015
de 22 de setembre.
Atenent la controvèrsia de la qüestió, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6
de Múrcia ha aixecat una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió
Europea per aclarir si la legislació nacional en matèria de lluita contra la
morositat s’ajusta a la Directiva Europea 2011/7/UE, i en particular, si d’acord
amb la citada Directiva pot o no un Estat membre condicionar el cobrament del
deute principal a la renuncia de interessos de demora.
La Directiva 2011/7 establia que “se considerará manifiestamente abusiva una
clàusula contractual o una pràctica que excluya el interès de demora”.
L’esmentada Directiva va ser transposada a la legislació nacional mitjançant la
Llei 11/2013, de 26 de juliol, que disposava per primer cop de forma expressa,
la nul·litat de les clàusules que excloïen l’interès de demora. Tanmateix,
Ajuntament de Santa Oliva
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“De este modo, y en el marco de las previsiones contenidas en aquel precepto,
no puede prosperar la tesis de la parte recurrente en cuanto al abono de los
intereses de demora devengados de aquellas certificaciones de obra
endosadas y sometidas al mecanismo excepcional del pago a proveedores por
parte de las entidades endosatarias pues, precisamente, el endoso de las
mismas y el correlativo acogimiento voluntario a este sistema excepcional de
cobro excluye, expresamente, la reclamación de los intereses de demora, sin
que la pretendida vulneración de la normativa comunitaria referida en la
demanda, permita estimar la pretensión de la parte recurrente conforme a lo
que se ha venido razonando, es decir, el carácter excepcional y voluntario de
este mecanismo de pago.”
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Si bé es cert que els tribunals han començat a reconèixer el dret dels
proveïdors a la reclamació dels interessos de demora amb respecte a les
quantitats abonades amb càrrec al mecanisme de pagament a proveïdors,
considerant directament aplicable la Directiva Europea 2011/7/UE, tal i com es
manifesta en la Sentencies del Jutjat de lo Contenciós Administratiu núm- 6 de
València, en sentencia de 24 de novembre de 2014, o en la Sentencia del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de València de data 17 de febrer de 2015.
D’altres òrgans judicials son contraris a admetre l’esmentat dret, com es pot
veure en la Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Tarragona,
de 12 de juny de 2014, on conclou que el deute dimanant del contracte –
principal, interessos, costes i despeses -, inclosa o no en l’abonament, hauria
quedat extingida al haver-se acollit la recurrent al mecanisme previst en el Reial
Decret Llei 4/2012, sense que pugui la part actora vàlidament reclamar cap
despesa; o bé la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, Sala de lo contenciós administratiu de 14 de gener de 2015 que
estableix:
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Ajuntament de Santa Oliva
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l’esmentada norma no va derogar el Reial Decret Llei 4/2012, restant vigent
l’esmentada limitació pels proveïdors que s’acollien el Pla de pagament .

Recordem que la Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell de
16 de febrer de 2011per la que s’establien mesures contra la morositat en les
operacions comercials es va publicar al 23 de febrer de 2011 en el Diari Oficial
de la Unió Europea i els estats membres de la Unió tenien el deure de
transposar-la a l’ordenament jurídic propi abans del 16 de març. Espanya la va
transposar el 23 de febrer de 2012 mitjançant el Reial Decret Llei 4/2013, de 22
de febrer, de mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement
i la creació de treball.
Restem a l’espera que per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europeu es
resolgui la qüestió prejudicial plantejada pel Jutjat Contenciós Administratiu de
Múrcia en relació a la interpretació per part dels Estats Membres de la
Directiva 2011/7/UE. Un cop que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es
pronuncií sobre la qüestió prejudicial, la seva interpretació resultarà vinculant
tant per l’òrgan jurisdiccional que plantejà la qüestió com per totes els
aplicadors del dret de l’Estat membre.
CONCLUSIONS
El Reial Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals va regular un
mecanisme ,extraordinari, de finançament per al pagament de proveïdors, els
anomenats Plans de pagament a proveïdors.
El pagament del principal del deute a través dels esmentats Plans de pagament
a proveïdors suposaven una renuncia a la part del deute que derivava de la
seva inclusió en demora de l’Ajuntament, com eren els interessos, les
Ajuntament de Santa Oliva
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La decisió del Tribunal de Justícia té força de cosa jutjada. A més a més, es
obligatòria no sols per l’òrgan jurisdiccional nacional que ha remès la qüestió
prejudicial, sinó també per tots els altres òrgans jurisdiccionals nacionals dels
Estats Membres.
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Es considera la qüestió prejudicial con una consulta sobre l’aplicació del Dret
europeu, i l’enviament d’aquest al Tribunal de Justícia Europeu exigeix que els
procediments nacionals es paralitzin fins que l’esmentat Tribunal es pronuncií.
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El Reglament de Procediment del Tribunal de Justícia de 25 de setembre de
2010 estableix que el procediment prejudicial permet a un òrgan jurisdiccional
nacional consultar al Tribunal de Justícia sobre la interpretació o validesa del
Dret europeu, pel que es pretén garantir la seguretat jurídica mitjançant
l’aplicació uniforme del Dret de la Unió Europea.

Ajuntament de Santa Oliva
eventuals costes judicials derivades de la reclamació dels deutes i qualssevol
altres despeses accessòries, a canvi d’un pagament immediat del deute
principal.

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra
millor fonamentada en dret.”
A la Junta de Govern es proposa l’adopció del següent acord,
Únic.- Desestimar el recurs de reposició presentat per la mercantil
ELECTRICIDAD AMARO S.A, en data 10 de Juny de 2016, amb número 1960
de registre d’entrada de l’Ajuntament de Santa Oliva.
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Per altra banda s’ha demanat informe als serveis tècnics municipals per aclarir
els terminis de demora entre :
A.- Venciment de factures i
B- Pagament efectiu, tenint en compte els diferents requeriments per subsanar
deficiències entre els terminis A i B ,la qual cosa es pot deduir de l’expedient, i
per tant,si s’escau, s’haurien d’interrompre els terminis indicats.
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La renuncia als drets, com l’abonament dels interessos de demora, era lliure i
voluntària, per la qual cosa si el proveïdor s’acollia al Pla ho feia amb totes les
conseqüències jurídiques del mateix, inclosa l’extinció ex lege de l’esmentada
deute dels interessos, tot allò en seguiment del principi civilista de l’autonomia
de la voluntat de les parts i el principi administratiu sobre no resoldre en contra
dels propis actes.

2.18.-EXP.NÚM.: 74/2016 (EXP. NÚM.: 31/2016 ANTIC) EXPEDIENT RESERVAT
FAMILIA 6 ANY 2016.
Vist l’informe emès per l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix
Penedès, de data 27 de juny de 2016, en relació a la sol·licitud de la família 6
per tal de poder deixar constància sobre la seva situació socio-familiar i,
procedir a sol·licitar l’ajut en el pagament del deute de subministrament d’aigua.
Vist que l’esmentat informe proposa el que es detalla a continuació:
“PROPOSTA:
El deute actual és de 61,31 euros però es preveu que acumulin més factures
(mentre no s'aconsegueix una font d'ingressos regular) i a més deuen un parell
de factures a uns amics que van evitar el tall al mes de gener/febrer.
Es valora positiu que la familia pugui disposar d'una prestació d'urgència social
de 140 euros per cobrir deute d'aigua actual, anteriors i futurs, mentre es
valoren altres recursos.”
Ajuntament de Santa Oliva
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
Atès que la Junta de Govern de data 28/01/2016 va acordar renovar per aquest
any 2016 el conveni de col·laboració, amb els nous pactes, amb l’empresa
Cassa Aigües i Depuració, SLU
Atès que l’import màxim per sol·licitud es de 70€ i que únicament poden
formular dos peticions per subministrament (2 cops /any), però fent ús de la
clàusula tercera del conveni, sobre casos excepcionals i consum responsable,
la condonació del deute seria per import de 140€

Primer.- Instar a l’empresa CASSA Aigües i Depuració SLU a procedir a la
condonació de 140€ (cent quaranta euros) del client amb número d’instal·lació
680869.
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa CASSA Aigües i Depuració
SLU i, a la família interessada.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.19.- EXP. NÚM.: 74/2016 (EXP. NÚM.: 31/2016 ANTIC) EXPEDIENT
RESERVAT FAMILIA 7 ANY 2016.

Vist l’informe emès per l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix
Penedès, de data 27 de juny de 2016, en relació a la sol·licitud de la família 7
per tal de poder deixar constància sobre la seva situació socio-familiar i,
procedir a sol·licitar l’ajut en el pagament del deute de subministrament d’aigua.
Vist que l’esmentat informe proposa el que es detalla a continuació:
“PROPOSTA:
El deute actual és de 121,84 euros però es preveu que acumulin més factures
(mentre no s'aconsegueix una font d'ingressos regular)
Es valora positiu que la familia pugui disposar d'una prestació d'urgència social
de 140 euros per cobrir deute d'aigua actual, anteriors i futurs, mentre es
valoren altres recursos.”
Atès que la Junta de Govern de data 28/01/2016 va acordar renovar per aquest
any 2016 el conveni de col·laboració, amb els nous pactes, amb l’empresa
Cassa Aigües i Depuració, SLU
Atès que l’import màxim per sol·licitud es de 70€ i que únicament poden
formular dos peticions per subministrament (2 cops /any), però fent ús de la

Ajuntament de Santa Oliva
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A la Junta de Govern es proposa:
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Atès que l’empresa CASSA Aigües i Depuració SLU és la concessionària del
servei d’aigües municipal, i per tant, és l’encarregada de procedir als
cobraments pels subministraments dels mateixos als usuaris.
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Atès que el saldo restant a dia d’avui al fons social és de 3.707,45€ una vegada
restat l’import de la família 6 serà de 3.567,45€.

Ajuntament de Santa Oliva
clàusula tercera del conveni, sobre casos excepcionals i consum responsable,
la condonació del deute seria per import de 140€
Atès que el saldo restant a dia d’avui al fons social és de 3.567,45€ una vegada
restat l’import de la família 7 serà de 3.427,45€.

Primer.- Instar a l’empresa CASSA Aigües i Depuració SLU a procedir a la
condonació de 140€ (cent quaranta euros) del client amb número d’instal·lació
681380.
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa CASSA Aigües i Depuració
SLU i, a la família interessada.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.20.- EXP. NÚM.: 74/2016 (EXP. NÚM.: 31/2016 ANTIC) EXPEDIENT
RESERVAT FAMILIA 8 ANY 2016.
Vist l’informe emès per l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix
Penedès, de data 1 de juliol de 2016, en relació a la sol·licitud de la família 8
per tal de poder deixar constància sobre la seva situació socio-familiar i,
procedir a sol·licitar l’ajut en el pagament del deute de subministrament d’aigua.

Número : 2016-0007 Data : 08/09/2016

A la Junta de Govern es proposa:
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Atès que l’empresa CASSA Aigües i Depuració SLU és la concessionària del
servei d’aigües municipal, i per tant, és l’encarregada de procedir als
cobraments pels subministraments dels mateixos als usuaris.

“PROPOSTA:
Es valora positiu que la família pugui disposar d’un ajut econòmic per part de
l’ajuntament per poder cobrir el deute de subministrament d’aigua (112,29€). A
l’espera que la situació socioeconòmica de la família millori.”
Atès que la Junta de Govern de data 28/01/2016 va acordar renovar per aquest
any 2016 el conveni de col·laboració, amb els nous pactes, amb l’empresa
Cassa Aigües i Depuració, SLU
Atès que l’import màxim per sol·licitud es de 70€ i que únicament poden
formular dos peticions per subministrament (2 cops /any), però fent ús de la
clàusula tercera del conveni, sobre casos excepcionals i consum responsable,
la condonació del deute seria per import de 112,29€
Atès que el saldo restant a dia d’avui al fons social és de 3.427,45€ una vegada
restat l’import de la família 8 serà de 3.315,16€.
Ajuntament de Santa Oliva
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Vist que l’esmentat informe proposa el que es detalla a continuació:

Ajuntament de Santa Oliva
Atès que l’empresa CASSA Aigües i Depuració SLU és la concessionària del
servei d’aigües municipal, i per tant, és l’encarregada de procedir als
cobraments pels subministraments dels mateixos als usuaris.
A la Junta de Govern es proposa:

3. ASSUMPTES GENERALS
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les 10.00 hores, cosa que certifico.
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa CASSA Aigües i Depuració
SLU i, a la família interessada.
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Primer.- Instar a l’empresa CASSA Aigües i Depuració SLU a procedir a la
condonació de 112,29€ (cent quaranta-dos euros amb vint-i-nou cèntims) del
client amb número d’instal·lació 681173.

