A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA

Alcaldessa
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor

Montserrat Cosialls Sotos

Secretaria Interventora accidental

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA:
1.- Exp. núm.: 683/16 Donar compte del Decret de l’alcaldia en matèria de:
Nomenament Tinents d’Alcalde, membres de la Junta de Govern i nou
repartiment d’àrees.
2.- Exp. núm.: 683/2016 Aprovació, si escau, de la modificació dels
representants de la corporació als òrgans col·legiats
3.- Exp. núm.: 683/2016 Aprovació, si escau, de la modificació de les
indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats i retribucions per exercir
els seus càrrecs.
4.- Exp. núm.: 736/2016 Aprovació provisional, si escau, sobre la imposició i
ordenació de contribucions especials, per al finançament de la execució de
l’obra d’ampliació i millora de la xarxa contra incendis dels polígons industrials
de Santa Oliva.
5.- Exp. núm.: 739/2016 Expropiació per raons urbanístiques. Determinació del
preu just per mutu acord.
6.- Exp. núm.: 762/2016 Contenciós Administratiu número 256/2010 (Pavelló).

C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is
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ASSISTENTS:
Cristina Carreras Haro
Christian Martínez Rodríguez
Mª Jesús Muñoz Díaz
Josep Carreras Benach
Mònica Mayor Puig
Albert Bolet Morera
Isabel Cubero Lavado
Joan Miquel Vera Oller
Juan Cobos Martín
Virginia Moreno Navarro
Manuel Jimenez Quirós

Número : 2016-0006 Data : 28/10/2016

Santa Oliva, vint d’octubre de dos mil setze, quan són les vint hores, es reuneixen a la sala de sessions de la seu d’aquest Ajuntament els regidors que formen
la corporació i que a continuació s’indiquen, sota la presidència de l’Alcaldessa,
Sra. Cristina Carreras Haro, assistida per la Secretaria Interventora accidental,
per decret d’alcaldia número 93/2016, de l'Ajuntament, Sra. Montserrat Cosialls
Sotos, per tal de dur a terme sessió pública extraordinària en primera
convocatòria segons l’ordre del dia previst.

ACTA DEL PLE

Cristina Carreras Haro (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 03/11/2016
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88

Montserrat Cosialls Sotos (1 de 2)
SECRETARIA INTERVENTORA ACCIDENTAL
Data Signatura: 28/10/2016
HASH: f5096af9abec94d01299e04106668096

BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

1.- EXP. NÚM.: 683/2016 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
EN MATÈRIA DE: NOMENAMENT TINENTS D’ALCADE, MEMBRES DE LA
JUNTA DE GOVERN I NOU REPARTIMENT D’ÀREES.
Es dóna compte als membres de la corporació del següent decret que
literalment diu:
“DECRET D’ALCALDIA
MODIFICACIÓ NOMENAMENT TINENTS D’ALCALDE, MEMBRES DE LA
JUNTA DE GOVERN I NOU REPARTIMENT D’ÀREES
(EXP. NÚM.: 683/2016).

Fonaments Jurídics
De conformitat amb el que determina la legislació vigent:
- Articles 35.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
- Articles 21.2 i 23.1 de la Llei 7/1985de 2 d’Abril Reguladora de les bases
del Règim Local
- Articles 53.2 i 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.

ACTA DEL PLE

Atès el pacte de govern entre els regidors del grup municipal del PSC i d’ERC,
s’ha de procedir a la modificació de l’organigrama municipal.

Número : 2016-0006 Data : 28/10/2016

Antecedents

RESOLC:
Primer .- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les
regidores que tot seguit es relacionen:
1r Tinent d’alcalde Sr. Josep Carreras i Benach.
2n Tinent d’alcalde Sr. Christian Martínez Rodríguez.
3er Tinent d’alcalde Sr. Albert Bolet Morera.
Segon.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament
els regidors i les regidores següents:
Presidenta: Cristina Carreras Haro
Vocals:
Josep Carreras i Benach
Christian Martínez Rodríguez
Albert Bolet Morera.
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
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Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la
normativa abans esmentada,

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Tercer.- Realitzar el repartiment de les àrees, els quals efectuaran propostes
als òrgans de decisió, segons la relació següent:

Sr. Christian Martínez Rodríguez, 2n tinent d’alcalde
Àrees/regidories:
Educació
Joventut
Centres Cívics
Atenció a les persones
Ocupació
Sr. Albert Bolet Morera, 3er tinent d’alcalde
Àrees/regidories:
Hisenda
Promoció econòmica
Noves tecnologies
Sra. Maria Jesús Muñoz
Àrees/regidories:
Gent Gran
Sanitat
Serveis
Sra. Mónica Mayor i Puig.
Medi ambient
Mobilitat
Turisme
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is
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ACTA DEL PLE

Sr. Josep Carreras i Benach, 1er Tinent d’alcalde
Àrees/regidors:
Carteres compartides amb l’alcaldia:
Urbanisme i Obra Pública.
Personal
Entitats
Festes i participació ciutadà.
Comunicació i esports.

Número : 2016-0006 Data : 28/10/2016

Sra. Cristina Carreras Haro, alcaldessa
Àrees/regidories:
Urbanisme i Obra Pública
Personal
Entitats
Festes i participació ciutadana.
Comunicació i esports.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Cultura i divulgació cultural
Polítiques d’igualtat.
Quart.- Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí oficial de la Província de
Tarragona, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de
l’endemà de la seva signatura.

Ho mana hi ho signa l’Alcaldessa amb el vist i plau de la Secretaria
Interventora accidental, per decret d’alcaldia número 93/2016, a Santa Oliva,
signat electrònicament al marge.

2.- EXP. NÚM.: 683/2016 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS ÒRGANS
COL·LEGIATS.
Antecedents
Atès el pacte de govern entre els regidors de l’agrupació municipal del PSC i
els regidors de l’agrupació municipal d’ERC, s’ha de procedir al nomenament
dels membres representants de la corporació a òrgans col·legiats.

ACTA DEL PLE

Els membres de la corporació se’n donen per assabentats.

Número : 2016-0006 Data : 28/10/2016

Sisè.- Comunicar aquesta resolució als regidors i les regidores designats.

De conformitat amb el previst a l’article 38.c del ROF, respecte els
representants de la corporació als òrgans col·legiats.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Acordar que els representants de la corporació als òrgans col·legiats
siguin:
a) Per formar part de la Mancomunitat de la Pista de Proves i Laboratori Oficial
de l’Automòbil, els regidors :
Cristina Carreras Haro.
Josep Carreras i Benach.
Christian Martínez Rodríguez
b) Per formar part del Consell Escolar,
Rodríguez.
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is
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Fonaments Jurídics

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

c) Que el representant al Consorci Universitari del Baix Penedès sigui el
regidor: Christian Martínez Rodríguez
d) Per formar part del Consoci d’Aigües de Tarragona, la regidora: Mª Jesús
Muñoz Díaz.
e) Per formar de l’ ACA (Pla d’abastament i distribució en alta a Catalunya), la
regidora: Mª Jesús Muñoz Díaz

Segon.- Notificar als òrgans col·legiats els nous representants de l’Ajuntament
de Santa Oliva.
Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio)
Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

essent el resultat el

6, tres del grup municipal del PSC i tres del grup municipal
d’ERC
cap
5, dos del grup municipal de CDC, dos del grup municipal
d’ICV i un del grup municipal del PP.

La proposta es troba conforme i s’aprova per majoria absoluta.
3.- EXP. NÚM.: 683/2016 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE
LES INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA ALS ÒRGANS COL·LEGIATS I
RETRIBUCIONS PER EXERCIR ELS SEUS CÀRRECS.
Atès el pacte de govern entre els regidors del grup municipal del PSC i d’ERC,
que ocasiona una modificació en l’organigrama municipal i determina la
necessitat de variar el règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta
corporació així com de la retribució que comporta.
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1 985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003,
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is
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ACTA DEL PLE

h) Que el representant de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat,
sigui la regidora: Mónica Mayor i Puig.
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g) Que el representant al Consell Esportiu del Baix Penedès, sigui el regidor:
Josep Carreras i Benach.

Número : 2016-0006 Data : 28/10/2016

f) Per formar part de Local Red, el regidor: Albert Bolet i Morera.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
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de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Tenint en compte que a l’art. 75 bis “Règim retributiu dels membres de les
corporacions locals i del personal al servei de les entitats locals”, s’estableix el
següent:

ACTA DEL PLE

Límits del règim de dedicació exclusiva
Habitants
Núm. membres dedicació exclusiva
Menys de 1.000
Cap
De 1.001 a 2.000
1
De 2001 a 3.000
Màxim 2
De 3.001 a 10.000
Màxim 3
De 10.001 a 15.000 Màxim 5
De 15.001 a 20.00
Màxim 7
Atès l’existència de consignació pressupostària en les Partides que es
relacionen del pressupost vigent aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de
data 4 /08/2016 i publicat definitivament en el BOP núm. 185 de data 28 de
setembre de 2016.
1.912.10000 Retribucions bàsiques Regidors
1.912.16000 Seguretat Social Regidors
1.912. 230 Dietes dels òrgans col·legiats
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer.- Modificar el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la
corporació, per assistència a les sessions de les Juntes de Govern que es
detallen tot seguit:
Junta de Govern 195.-euros/sessió.
La resta d’indemnitzacions es mantindran en els mateixos imports aprovats pel
Ple de la Corporació en sessió de data 16/07/2015.
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
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Límit retribucions membres de les corporacions locals
Habitants
Imports
10.001 a 20.000 50.000€
5.001 a 10.000 45.000€
1.000 a 5.000 40.000€

Número : 2016-0006 Data : 28/10/2016

“...Els pressupostos generals de l’estat determinaran, anualment, el límit màxim
total que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els
conceptes retributius i assistències, tenint en compte la corresponent taula.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Segon.- Establir que, la Regidora Sra. Mónica Mayor Puig, exercirà el seu
càrrec amb dedicació parcial del 30% de la jornada i percebent l’import de
11.154,20.- € bruts a l’any, inclosos la Seguretat Social i els impostos, amb
efectes de l’endemà de prendre el present acord.
Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio)

Vots en contra:
Abstencions:

6, tres del grup municipal del PSC i tres del grup municipal
d’ERC
cap
5, dos del grup municipal de CDC, dos del grup municipal
d’ICV i un del grup municipal del PP.

4.- EXP. NÚM.: 736/2016 APROVACIÓ PROVICIONAL, SI ESCAU, SOBRE
LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS, PER AL
FINANÇAMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA D’AMPLIACIÓ I MILLORA
DE LA XARXA CONTRA INCENDIS DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE
SANTA OLIVA.
Antecedents
Incoat expedient per aquest Ajuntament per a la imposició i ordenació de
contribucions especials de l’ampliació i millora de la xarxa contra incendis dels
polígons de Santa Oliva, per providència d’Alcaldia de data 13 d’octubre de
2016.
La Junta de Govern de l’ajuntament, en sessió de data vint de setembre de
2016, va aprovar el Projecte de l’ampliació i millora de la xarxa contra incendis
dels polígons industrials de Santa Oliva, amb un pressupost de 251.520,83.-€
(cost de l’ obra més projecte d’ execució d’obra).
Vists els informes emesos pel Serveis Tècnics Municipals, i per la SecretariaInterventora accidental d'aquesta Corporació, que consten a l’expedient.
Fonaments de Dret
D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per
realitzar obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o un augment
de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is

tel. 977679204
fax. 977679507
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ACTA DEL PLE

La proposta es troba conforme i s’aprova per majoria absoluta.

Número : 2016-0006 Data : 28/10/2016

Vots a favor:

essent el resultat el
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Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són
atribuïts. L’obra d’ampliació i millora de la xarxa contra incendis dels polígons
industrials de Santa Oliva, té aquesta consideració perquè s’inclou en un dels
supòsits enumerats en l’article 29 del Reial decret legislatiu 2/2004 abans
esmentat.

Per tot això, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució
de l’obra de l’ampliació i millora de la xarxa contra incendis dels polígons
industrials de Santa Oliva, l’establiment i l’exigència de les quals es legitima per
l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea
beneficiada.
Segon.- Ordenar simultàniament
determinacions següents:

el

tribut

concret

d’acord

amb

les

A) El cost previst de l’obra es fixa en 251.520, 83.- euros
B) Es fixa la quantitat que s’ha de repartir entre els beneficiaris en
226.368.75.- euros, corresponents al 90% del cost suportat. Aquesta
quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el
cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre aquest
cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes
passius i s’han de girar les liquidacions que calguin.
C) S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable el següent:
El Valor cadastral de l’immoble
Tercer.- Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que
resulten d’aplicar a la quantitat que es reparteix entre els beneficiaris el valor
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is
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El tècnic municipal, en el seu Informe de data 13 d’octubre de 2016 estableix
que les obres que s’executin a la zona situada en els Polígons Industrials Molí
d’en Serra i el sector Industrial I1, tal i com es delimita en el Plànol referenciat
com annex 1, i que obra a l’expedient, i que afecten els propietaris dels
immobles de la zona delimitada, suposaran un considerable benefici o
increment del valor dels béns, per la qual cosa proposa que el percentatge a
aplicar sigui el 90 %.

ACTA DEL PLE

La base imposable serà, com a màxim, de 226.368,75.- euros, corresponents al
90% del cost que l’Ajuntament suporta per realitzar aquesta obra, que no
supera el límit del 90% exigit per la Llei.

Número : 2016-0006 Data : 28/10/2016

D’acord amb l’article 15.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, correspon a les entitats locals acordar la imposició i ordenació dels seus
tributs. Concretament, pel que fa a les contribucions especials, l’art. 34.1 i 3 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu que l’exacció de
les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i
ordenació en cada cas concret.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

dels mòduls aplicables, segons consta en el document annex núm. 2 que obra
a l’expedient.
Quart.- Exposar l’expedient a informació pública, mitjançant edicte publicat en
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, per un termini de trenta dies hàbils, durant el qual les persones
interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
creguin oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o
titulars afectats poden constituir-se en associació administrativa de
contribuents.

les

quotes

Setè.- La recaptació de les contribucions especials es realitzarà a través de
BASE – Gestió d’Ingressos, organisme autònom de la Diputació de Tarragona a
qui se li ha conferit l’oportuna delegació, sent aquest organisme qui notificarà la
corresponent liquidació en la qual figuraran els terminis d’ingrés.
Es podrà domiciliar el pagament de les corresponents liquidacions adreçant-se
a qualsevol oficina de BASE – Gestió d’ingressos on es formalitzarà aquesta
domiciliació.
Vuitè.- Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials en tot allò que
no prevegi aquest acord.
Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio)
Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

essent el resultat el

9, tres del grup municipal del PSC, tres del grup municipal
d’ERC, dos del grup municipal d’ICV i un del grup municipal
del PP.
cap
2, dos del grup municipal de CDC.

La proposta es troba conforme i s’aprova per majoria absoluta.
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is
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Sisè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu
corresponents, si és conegut; i mitjançant edictes, si no ho és.

ACTA DEL PLE

Si hi ha reclamacions, el Ple de la Corporació ha de resoldre-les, per majoria
absoluta, abans d’aprovar definitivament la imposició i l’ordenació de les
contribucions especials.

Número : 2016-0006 Data : 28/10/2016

Cinquè.- Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevé definitiu i es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

5.- EXP. NÚM.: 739/2016 EXPROPIACIÓ PER RAONS URBANÍSTIQUES.
DETERMINACIÓ DEL PREU JUST PER MUTU ACORD.
L’Ajuntament en data 21 de Juliol de 2005, va signar un conveni de cessió
anticipada d’una franja de terreny propietat del Sr. J.S.R. i la seva mare la Sra.
M.R.M., el qual no ha tingut els efectes establerts en el mateix, donat que des
de l’Ajuntament no s’ha finalitzat l’expedient de modificacions puntuals del
POUM, i per tant es tramita la indemnització de mutu acord, per tal de no
revertir la finca al propietari, donat que l’objecte de la cessió era l’ampliació del
vial del C/ Flix.

-L’article 119.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals.
-La Llei de 16 de desembre de 1954 sobre Expropiació Forçosa.
-El Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa aprovat per Decret de 26 d'abril
de 1957.
-Els articles 34 i següents del Text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana
aprovat per Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
-El Reglament de valoracions de la Llei de Sòl aprovat per Reial decret
1492/2011, de 24 d'octubre.
Atès l’informe de Secretaria que obra a l’expedient.
Atès l’informe d’intervenció, que obra a l’expedient que acredita l’existència de
crèdit per fer front a la despesa.
Atès l’informe tècnic redactat per l’arquitecte municipal, Sr. J.E.R. que
literalment diu:
“Informe tècnic del Conveni urbanístic de 21.07.05 amb la Sra. M.R.M. i el Sr
J.S.R. per la cessió anticipada de la superfície de 302 m2 com a Sistema Viari.
1.- OBJECTE
L´objecte de l´informe es resoldre el Conveni amb la segregació de la
superfície de 302 m2 de la finca matriu, ocupada com a cessió anticipada de
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is
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-Els articles 102 i 105 del Reglament de patrimoni .
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La Legislació aplicable és la següent:

Número : 2016-0006 Data : 28/10/2016

Fonaments Jurídics

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Sistema i la indemnització de la superfície de 302 m2 com a contraprestació
del Conveni
2.- ANTECEDENTS
Amb data 21.07.05 Signatura del Conveni urbanístic amb la Sra. M.R.M. i el Sr
J.S.R. per la cessió anticipada per a Sistemes de les superfícies de 302 m2 i
62,61m2

Amb data 20.05.11 La Junta de Govern desestima la indemnització de 71.200 €
per l´ocupació de la superfície de cessió de 302 m2, segons la valoració del
tècnic Sr. J.R.
Aprova la valoració del tècnic municipal Sr. A. . per un import de 1.589.08 €.
Amb data 29.06.11 es fa arribar la valoració del tècnic municipal Sr. A.F. a l
´advocada Sra. E.S.
3.- INFORME TÈCNIC
D´acord amb el Conveni, s’hauria de reposar la superfície de 302 m2 de cessió
anticipada a la situació anterior, ja que no s´han assolit les expectatives
urbanístiques previstes en el Conveni. Donat que la superfície de 302 m2 es un
vial i no es possible el retorn al estat inicial ,es proposa mantenir el criteri
establert en el tràmit de l´expedient de indemnitzar l´ocupació.
La indemnització s´estableix amb el valor del sòl de la superfície de 302 m2 més
la compensació per l´ocupació de la superfície , a raó d´un 5% anual, des de el
21.07.05, data del conveni ,fins avui i el cost de retornar a l´estat inicial la
superfície ocupada.
A.- La valoració del tècnic municipal Sr Forcada de 29 de juny de 2011, seguint
les directrius del vigent RDL 2/2008 establia el següent:
Valor del sòl de la superfície de 364,61 m2 = 1.589,08 € d´aquest import i
proporcionalment se’n dedueix que el valor de la superfície de 302 m2 es de
1316,21 €.

C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
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Amb data 15.02.11, l´advocada Sra. E.S., presenta valoració de la superfície de
302 m2 que ascendeix a 71.200 €.
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Amb data 28.09.10, l´advocada Sra. E.S., sol·licita copia de l´expedient de les
segones modificacions puntuals del POUM.

Número : 2016-0006 Data : 28/10/2016

Amb data 20.11.08, el Ple de la Corporació aprova inicialment les segones
modificacions puntuals del POUM, entre altres, conté la inclusió de la superfície
de 302 m2 con a Sòl urbà residencial.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Consultades i analitzades diverses fonts d´informació els preus del sòl No
urbanitzable des de la data de la valoració s´han reduït lleugerament , donada la
reduïda diferència es manté el valor de la valoració del Sr Forcada de 1.316,21 €.
B.- La valoració de la compensació per l´ocupació de la superfície, a raó d´un 5%
anual, des de la data del Conveni ascendeix a 735,10 €.

Primer.- Aprovar la manifestació de conformitat del Sr. J.S.R. amb DNI núm.
39669209M, en la qual accepta la quantitat fixada com a just preu per la cessió
anticipada que es detalla en l’informe tècnic transcrit a la part expositiva, per
import de 8.977’53€ (vuit mil nou-cents setanta-set euros amb cinquanta-tres
cèntims).
Segon.- Autoritzar, disposar reconèixer i pagar la despesa a càrrec de la
partida pressupostaria 5.151.600. Indemnitzacions urbanístiques C/Colls, per
un import de 8.977’53€ (vuit mil nou-cents setanta-set euros amb
cinquanta-tres cèntims).
Tercer.- Donar per conclòs l'expedient i procedir a l'Acta d'ocupació de la finca i
trasllat del present acord a l’àrea de comptabilitat per que efectuï la
transferència en el compte bancari facilitat a l’efecte.
Quart.- Procedir a obrir fitxa per la inclusió en el corresponent inventari de béns
municipal.
Cinquè.- Procedir a la inscripció en el Registre de la Propietat i la posterior
modificació cadastral.
Sisè.- Habilitar a la Sra. Alcaldessa per tal que pugui signar i realitzi els tràmits
necessaris davant les administracions corresponents.
Setè.- Comunicar a les parts interessades el present acord.
Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio)
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
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De conformitat amb l’exposat, al Ple de la Corporació es proposa :
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3.- PROPOSTA
Atès l´exposat es proposa que la indemnització i compensació ,segons el
Conveni de data 21.07.05, per la cessió de la superfície de 302 ascendeix a
8.977,53 €.”

Número : 2016-0006 Data : 28/10/2016

C.- El cost de retornar a l´estat inicial la superfície ocupada a raó de 11,61 € m2,
aplicant els preus de l´ITEC, ascendeix a 3.506,22 € i el cost de restituir 57 ml de
mur de pedra seca ascendeix a 3.420 €

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

essent el resultat el

11, tres del grup municipal del PSC, tres del grup municipal
d’ERC, dos del grup municipal de CDC, dos del grup
municipal d’ICV i un del grup municipal del PP.
cap
cap

6.- EXP. NÚM.: 762/2016 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 256/2010
(PAVELLÓ).

“De conformitat amb el que determina la providència d’Alcaldia de data 17
d’octubre de 20146 i en compliment del que estableix l’article 3.a) del Reial
Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el Règim Jurídic dels
Funcionaris d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional, emeto
el següent,
INFORME

ACTA DEL PLE

Atès l’informe de Secretaria Intervenció de data 17 d’octubre de 2016, que
literalment diu:

Número : 2016-0006 Data : 28/10/2016

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

Les parts resten obligades a complir les sentències en la forma i terminis que
en aquestes es consignin. Així mateix, totes les persones i entitats públiques i
privades estan obligades a prestar la col·laboració requerida pels jutges i
tribunals de lo contenciós-administratiu per a la deguda i completa execució de
la resolució.
SEGON. La legislació aplicable és la següent :
— L’Article 118 de la Constitució Española.
— L’Article 17 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.
— Els articles 103 a 113 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
TERCER. L’execució de les sentències es una qüestió capital per a aconseguir
els fins que persegueix l’Estat de Dret. La tutela judicial reconeguda per l’article
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PRIMER. És obligat complir les sentencies i resolucions fermes dels Jutges i
Tribunals, així com prestar la col·laboració requerida per aquests en el curs del
procés i en l’execució de la resolució.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

24 de la Constitució Espanyola comporta
Judicials.

l’eficàcia de les Resolucions

CINQUÈ. Si esdevinguessin causes d’ impossibilita material o legal d’executar
una sentència, l’òrgan obligat al seu compliment ho manifestarà a l’autoritat
judicial a través del representant processal de la Administració, dintre del
termini de dos mesos previst per al compliment, a fi de que, amb l’audiència de
les parts i dels qui es consideri interessats, el Jutge o Tribunal apreciï la
concurrència o no de dites causes i adopti les mesures necessàries que
assegurin l’ efectivitat de l’executòria, fixant si és el cas la indemnització que
procedeixi.
Atès l’exposat i de conformitat amb el que estableix l’ article 175 del Reglament
d’ Organització, Funcionament i Règim Jurídic de las Entitats Locals, aprovat
pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent
proposta de resolució al Ple de l’Ajuntament:
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A. Una vegada ferma en via judicial una sentència, aquesta serà comunicada
en el termini de dieu dies a l’òrgan que hagués realitzat l’ activitat objecte del
recurs .
B. L’òrgan que hagués realitzat l’ activitat objecte del recurs, haurà , en el
termini de deu dies des de la recepció de la comunicació, indicar l’òrgan
responsable del compliment del fallo.
C. L’Ajuntament instarà al responsable per que procedeixi a instar les
actuacions necessàries per l’execució del que es dictamini en la sentencia.
D. Posteriorment, i d’acord amb el que determina l’ article 40 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, es notificarà la resolució al interessat.

ACTA DEL PLE

QUART. El procediment a seguir, d’acord amb el que estableix l’article 104 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa, serà el següent:

Número : 2016-0006 Data : 28/10/2016

Aquest principi té certes especificacions en el que es refereix a l’execució de
Sentències contenciós-administratives, per que en aquest cas, no són
directament els propis òrgans jurisdiccionals els que fan executar el que s’ha
jutjat, sinó que es l’ Administració la que col·labora de forma activa en
l’execució de les sentències. Es distingeix així entre compliment i execució, de
forma que el compliment correspondria a l’Administració amb caràcter obligatori
(STS de 14 de juliol de 1995), per que és més pràctic i senzill implicar a
aquesta en el compliment material del fallo, en tant l’execució correspondria
exclusivament als Tribunals, que podrien adoptar totes las mesures
necessàries.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

PRIMER. Acordar que l’Ajuntament acata el contingut de la sentència núm.
500/2016 de data 30.06.2016 en la qual es dicta resolució al recurs d’apel·lació
número 256/2013, interposat davant el Jutjat de lo Contenciós Administratiu
núm. 1 de Tarragona, per l’empresa Construcciones Joan Anton Martín SL,
contra l’acord de la Junta de Govern de data 25.02.2010, relatiu a la resolució
de contracte de la construcció d’un pavelló poliesportiu, la qual ha esdevingut
sentencia ferma, i, per tant, que durà a terme el compliment del contingut de la
mateixa.

Primer.- Acordar que l’Ajuntament acata el contingut de la sentència núm.
500/2016 de data 30.06.2016 en la qual es dicta resolució al recurs d’apel·lació
número 256/2013, interposat davant el Jutjat de lo Contenciós Administratiu
núm. 1 de Tarragona, per l’empresa Construcciones Joan Anton Martín SL,
contra l’acord de la Junta de Govern de data 25.02.2010, relatiu a la resolució
de contracte de la construcció d’un pavelló poliesportiu, la qual ha esdevingut
sentencia ferma, i, per tant, que durà a terme el compliment del contingut de la
mateixa.
Segon.- Identificar com òrgan responsable del compliment de l’esmentada
sentencia a la Sra. Cristina Carreras Haro, com a responsable de la Regidoria
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Santa Oliva.
Tercer.- Notificar a el present acord als interessats.
Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio)
Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:
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Per tot l’exposat al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents
acords:

ACTA DEL PLE

TERCER. Notificar a el present acord als interessats.
No obstant, la Corporació acordarà el que estimi pertinent”

Número : 2016-0006 Data : 28/10/2016

SEGON. Identificar com òrgan responsable del compliment de l’esmentada
sentencia a la Sra. Cristina Carreras Haro, com a responsable de la Regidoria
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Santa Oliva.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

La proposta es troba conforme i s’aprova per majoria absoluta.
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ACTA DEL PLE

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les vint hores i quaranta minuts, cosa que certifico.

