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

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

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 7/07/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- EXP. NÚM.: 109/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES POL.1 PARC. 61.
2.2.- EXP. NÚM.: 187/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/SANTA JOANA, 10.
2.3.- EXP. NÚM. 220/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/SANT CARLES, 3.
2.4.- EXP. NÚM.: 286/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/BANYERES, 15.
2.5.- EXP. NÚM.: 288/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/CTRA. VALLS, BLOC A,
3r 2ª.
2.6.- EXP. NÚM.: 339/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA AVDA. NTRA. SRA. PILAR,
72.
2.7.- EXP. NÚM.: 362/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/GREGAL, 2.
2.8.- EXP. NÚM.: 390/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/MOSSÈN JOSEP Mª
JANE, 36.
2.9.- EXP. NÚM.: 279/16 LLICÈNCIA OBRES MENORS AL CAMÍ DE
L’ALBORNAR S/N (DEPURADORA – EDAR).
2.10.- EXP. NÚM.: 404/16 CERTIFICAT URBANÍSTIC.
2.11.- EXP. NÚM.: 155/16 CERTIFICAT COMPATIBILITAT URBANÍSTICA.
2.12.- EXP. NÚM.: 379/16 CERTIFICAT URBANÍSTIC.
2.13.- EXP. NÚM.: 45/2016 RETIRADA VEHICLE DE LA VIA PÚBLICA
T-1026-AS.
2.14.- EXP. NÚM.: 466/2016 AUTORITZAR FESTA FLAMENCA EL 30/07/2016
SRA. P.S.M. EN REPRESENTACIÓ DEL “XIRI”
2.15.- EXP. NÚM.: 463/2016 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 199.
2.16.- EXP. NÚM.: 468/2016 DEVOLUCIÓ FIANCES LLOGUER DE LOCALS.
2.17.- EXP. NÚM.: 467/2016 CONCESSIÓ NÍNXOL CEMENTIRI MUNICIPAL
NÚM.: 361
2.18.- EXP. NÚM.: 472/2016 DEVOLUCIÓ IMPOST CIRCULACIÓ T-9629-AZ.
2.19.- EXP.NÚM.: 432/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT COMPRA DE DOS FANALS.
Ajuntament de Santa Oliva
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SECRETARI INTERVENTOR
MONTSERRAT COSIALLS SOTOS
Per delegació decret 72/2016

Número : 2016-0008 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

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

Ajuntament de Santa Oliva

3. ASSUMPTES GENERALS
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2.20.EXP.NÚM.:
444
/2016
CONTRACTE
MENOR
DE
SUBMINISTRAMENTS. COMPRA MATERIAL OFICINA – EMPRESA
STAPLES KALAMAZOO.
2.21.- EXP.NÚM.: 445/2016 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT.
COMPRA SEGELL REGISTRE – EMPRESA SUGRAÑES EDITORS, SL.
2.22.- EXP.NÚM.: 461/2016 CONTRACTE MENOR LLOGUER GENERADOR
FESTA MAJOR 2016.
2.23.- EXP. NÚM.: 430/2016 AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ATRACCIONS
DE FIRA FESTA MAJOR PEDRERES 2016.
2.24.- EXP. NÚM.: 430/2016 AUTORITZACIÓ SERVEI DE RESTAURACIÓ
AMBULANT FESTA MAJOR PEDRERES 2016.
2.25.- EXP. NÚM.: 449/2016 CESSIÓ CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES
PER LA FESTA MAJOR. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRERES.
2.26.- EXP. NÚM.: 430/16. ATRACCIONS DE FIRA FESTA MAJOR SANTA
OLIVA 2016.
2.27.- EXP. NÚM.: 430/16 SERVEI DE RESTAURACIÓ AMBULANT FESTA
MAJOR 2016.
2.28.- EXP. NÚM.: 430/16 AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ PARADA
MERCADERIES FESTA MAJOR SANTA OLIVA 2016.
2.29.- EXP. NÚM.: 446/2016 LLOGUER MONESTIR EL DIA 3/09/2016 CASAMENT CIVIL.
2.30.- EXP. NÚM.: 455/2016 AUTORITZAR L’ÚS DELS CAP GROSSOS I
GENGANTS A L’ENTITAT “ELS MERLETS”.
2.31.- EXP. NÚM.: 425/2016 CONTRACTE DISSENY I IMPRESSIÓ
PROGRAMA FESTA MAJOR SANTA OLIVA 2016. AZOR CREATIUS
GRÀFICS.
2.32.- EXP. NÚM.: 464/2016 ACTIVITTS DIVERSES FESTA MAJOR 2016 LES
PEDRERES. CENTAÑO ESPECTACLES.
2.33.- EXP. NÚM.: 462/16 APROVAR CONVENI INTERADMINISTRATIU EN
MATÈRIA DE SERVEIS D’INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS (SITAC)
EXERCICI 2016.
2.34.- EXP. NÚM.: 428/2016 ANNEX 1 AL CONVENI DE COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
PENEDÈS I DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA EN MATÈRIA DE
SERVEIS SOCIALS. ANY 2016.
2.35.- EXP. NÚM.: 423/2016 CONTRACTACIÓ SUBSTITUCIÓ VACANCES
XOFER BUS.
2.36.- EXP. NÚM.: 387/2016 CONTRACTE MENOR MONITOR CURS
NATACIÓ INFANTIL.
2.37.- EXP. NÚM.: 387/2016 FINALITZACIÓ CURS AGUAGYM I PISCINA
MES DE JULIOL.
2.38.- EXP. NÚM.: 545/2015 RESOLUCIÓ CONTRACTUAL SERVEI MERCAT
MUNICIPAL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (7/07/2016)
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 extraordinari el dia set de juliol 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.

Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 05 05 16 Número 1531
 Expedient: núm. 109/2016
 Sol·licitant: SVP
 Ubicació: c/Disseminats,59 – Polígon 1 parcel.la 61
 Objecte: Reconstrucció de tanca exterior
 Documentació presentada: instància.
2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita reconstruir la tanca exterior a carrer
La tanca exterior ha de complir l´art 146.8 del POUM
Article 146.8
Les tanques a carrer i a veïns han de tenir una alçada màxima de 2m, repartits en
un primer tram inferior d’1m, com a màxim de material opac i la resta fins
completar l’alçada permesa, ha de ser de material calat, gelosia o vegetal. La
tanca de vegetació es considera preferent.
El pressupost presentat és de 4.500 €.
D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat
administrativa l´acte està sotmès a comunicació prèvia.
3.- PROPOSTA
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Vista la sol·licitud de la Sra. S.V.P., de data 05.03.2016, registrada d’entrada
amb el número 1531, on comunica que vol refer la tanca davantera.
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2.1.- EXP. NÚM.: 109/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES POL.1 PARC. 61.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- EXPEDIENTS

Ajuntament de Santa Oliva
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent,
´Ajuntament es dóna per assabentat de les obres a executar,

l

Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.”

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.2.- EXP. NÚM.: 187/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/SANTA JOANA, 10.
Vista la sol·licitud del Sr. M.S.S., de data 20.05.2016, registrada d’entrada amb
el número 1717, on comunica que vol reparar els pilars de la tanca que dóna al
carrer.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 20 05 16 Número 1717
 Expedient: núm. 187/2016
 Sol·licitant: MSS
 Ubicació: c/Santa Joana, 10
 Objecte: Arranjament pilars exteriors
 Documentació presentada: instància.
2.- INFORME TÈCNIC
El sol·licitant comunica que arranjarà els pilars exterior de la tanca al carrer.
S’informa que la tanca exterior a de complir l´art 146.8 del POUM
Article 146.8
Les tanques a carrer i a veïns han de tenir una alçada màxima de 2 metres,
repartits en un primer tram inferior d’1 metre, com a màxim, de material opac, i la
resta fins completar l’alçada permesa, ha de ser de material calat, gelosia o
vegetal. La tanca de vegetació es considera preferent.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Segon.- Comunicar el present acord a la Sra. S.V.P., als efectes oportuns.

Codi Validació: 6RDN57NYPSL37XNYEKK3MWP4K | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 77

Primer.- Significar que la present sol·licitud està subjecte a comunicació prèvia,
tal i com es detalla en l’informe tècnic transcrit a la part expositiva, per tant
aquesta corporació es dóna per assabentada del fet exposat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat
administrativa l´acte està sotmès a comunicació prèvia.
3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent,
´Ajuntament es dóna per assabentat de les obres a executar.

l

Primer.- Significar que la present sol·licitud està subjecte a comunicació prèvia,
tal i com es detalla en l’informe tècnic transcrit a la part expositiva, per tant
aquesta corporació es dóna per assabentada del fet exposat.
Segon.- Comunicar el present acord al Sr. M.S.S., als efectes oportuns.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.3.- EXP. NÚM. 220/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/SANT CARLES, 3.
Vista la sol·licitud del Sr. I.J.S., de data 26.05.2016, registrada d’entrada amb el
número 1798, on comunica que vol reformar la cuina i el bany, portes exteriors i
interiors, sanejament de parets i fer la tanca exterior.

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.”

“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 26 05 16 Número 1798
 Expedient: núm. 220/2016
 Sol·licitant: IJS
 Ubicació: c/Sant Carles,3
 Objecte: Arranjament interior
 Documentació presentada: instància.
2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita l’arranjament del bany, cuina, fusteria interior i exterior ,sanejament i
pintat de les parets, així com l´execució de la tanca exterior.
La tanca exterior a de complir l´art 146.8 del POUM
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:

Ajuntament de Santa Oliva
Article 146.8

3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent,
´Ajuntament es dóna per assabentat de les obres a executar.

l

Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Significar que la present sol·licitud està subjecte a comunicació prèvia,
tal i com es detalla en l’informe tècnic transcrit a la part expositiva, per tant
aquesta corporació es dóna per assabentada del fet exposat.
Segon.- Comunicar el present acord al Sr. I.J.S., als efectes oportuns.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.4.- EXP. NÚM.: 286/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/BANYERES, 15.
Vista la sol·licitud del Sr. F.G.C., de data 08.06.2016, registrada d’entrada amb
el número 1934, on comunica que vol obrir una porta.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 08 06 16 Número 1934
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat
administrativa l´acte està sotmès a comunicació prèvia.
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El pressupost presentat es de 7.125 €, contempla la reforma de la cuina, el bany i
la pintura però falta afegir el pressupost de la fusteria interior, l´ exterior i l
execució de la tanca exterior per aquest conceptes s´estima un pressupost de
2.500 € que afegits als 7.125 € presentats, fa que el pressupost total sigui de
9.625 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les tanques a carrer i a veïns han de tenir una alçada màxima de 2 metres,
repartits en un primer tram inferior d’1 metre, com a màxim, de material opac, i la
resta fins completar l’alçada permesa, ha de ser de material calat, gelosia o
vegetal. La tanca de vegetació es considera preferent.

Ajuntament de Santa Oliva






Expedient: núm. 286/2016
Sol·licitant: FGC
Ubicació: Banyeres, 15
Objecte: Obrir una porta a la tanca exterior
Documentació presentada: instància.

D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat
administrativa l´acte està sotmès a comunicació prèvia.
3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent,
´Ajuntament es dóna per assabentat de les obres a executar.

l

Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Significar que la present sol·licitud està subjecte a comunicació prèvia,
tal i com es detalla en l’informe tècnic transcrit a la part expositiva, per tant
aquesta corporació es dóna per assabentada del fet exposat.

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Es sol·licita l’execució d’obres per a obrir una porta a costat de la porta del
garatge per accedir des del carrer al pati.
El pressupost presentat es de 350€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- INFORME TÈCNIC

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.5.- EXP. NÚM.: 288/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/CTRA. VALLS, BLOC A,
3r 2ª.
Vista la sol·licitud del Sr. G.M., de data 08.06.2016, registrada d’entrada amb el
número 1932, on comunica que vol reformar la cuina i el bany i mentre durin les
obres, instal·lar un contenidor a la via pública on abocar la runa.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA1.- DADES DE L’EXPEDIENT
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Segon.- Comunicar el present acord al Sr. F.G.C., als efectes oportuns.

Ajuntament de Santa Oliva







Registre d'Entrada: Data 08 06 16 Número 1932
Expedient: núm. 288/2016
Sol·licitant: GM
Ubicació: Bloc A, 3r 2a
Objecte: Arranjament interior
Documentació presentada: instància.

3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent,
´Ajuntament es dóna per assabentat de les obres a executar.

l

Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Significar que la present sol·licitud està subjecte a comunicació prèvia,
tal i com es detalla en l’informe tècnic transcrit a la part expositiva, per tant
aquesta corporació es dóna per assabentada del fet exposat.
Segon.- Comunicar el present acord al Sr. G.M., als efectes oportuns.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.6.- EXP. NÚM.: 339/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA AVDA. NTRA. SRA. PILAR,
72.
Vista la sol·licitud del Sr. FJ.P.B., de data 17.06.2016, registrada d’entrada amb
el número 2039, on comunica que vol adaptar la vivenda per a eliminar
barreres arquitectòniques.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA1.- DADES DE L’EXPEDIENT
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat
administrativa l´acte està sotmès a comunicació prèvia.
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Es sol·licita l’execució d’obres per a reformar el bany i la cuina, canviant la
instal·lació de sanitaris i el terra (no tocarà parets)
El pressupost presentat es de 3.000€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- INFORME TÈCNIC

Ajuntament de Santa Oliva







Registre d'Entrada: Data 17 06 16 Número 2039
Expedient: núm. 339/2016
Sol·licitant: FJ.PB
Ubicació: Ntra. Sra. del Pilar, 72
Objecte: Arranjament interior
Documentació presentada: instància.

D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat
administrativa l´acte està sotmès a comunicació prèvia.
3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent,
´Ajuntament es dóna per assabentat de les obres a executar.

l

Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Significar que la present sol·licitud està subjecte a comunicació prèvia,
tal i com es detalla en l’informe tècnic transcrit a la part expositiva, per tant
aquesta corporació es dóna per assabentada del fet exposat.
Segon.- Comunicar el present acord al Sr. FJ.P.B., als efectes oportuns.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.7.- EXP. NÚM.: 362/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/GREGAL, 2.
Vista la sol·licitud del Sr. J.F.S., de data 27.06.2016, registrada d’entrada amb
el número 2093, on comunica que vol treure la llar de foc del menjador.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA1.- DADES DE L’EXPEDIENT
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

El pressupost presentat es de 6.496’29 €
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Es sol·licita l’execució d’obres de reforma en l’habitatge per a suprimir les
barreres arquitectòniques, consistents en treure les portes i fer-les corredores,
reformar la cuina i el bany i fer una rampa i col·locar gres antilliscant.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- INFORME TÈCNIC

Ajuntament de Santa Oliva







Registre d'Entrada: Data 27 06 16 Número 2093
Expedient: núm. 362/2016
Sol·licitant: JFS
Ubicació: Gregal, 2
Objecte: Arranjament interior
Documentació presentada: instància.

D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat
administrativa l´acte està sotmès a comunicació prèvia.
3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent,
´Ajuntament es dóna per assabentat de les obres a executar.

l

Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Significar que la present sol·licitud està subjecte a comunicació prèvia,
tal i com es detalla en l’informe tècnic transcrit a la part expositiva, per tant
aquesta corporació es dóna per assabentada del fet exposat.

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Es sol·licita l’execució d’obres per a retirar la llar de foc que hi ha al menjador
El pressupost presentat es de 400 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- INFORME TÈCNIC

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.8.- EXP. NÚM.: 390/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/MOSSÈN JOSEP Mª
JANE, 36.
Vista la sol·licitud de la Sra. E.U.L., de data 04.07.2016, registrada d’entrada
amb el número 2205, on comunica que vol fer la cuina i el bany nous.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 2 07 16 Número 2205
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Segon.- Comunicar el present acord al Sr. FJ.P.B., als efectes oportuns.

Ajuntament de Santa Oliva






Expedient: núm. 362/2016
Sol·licitant: EUL
Ubicació: Mossèn Josep Ma Jané,36
Objecte: Arranjament interior
Documentació presentada: instància.

D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat
administrativa l´acte està sotmès a comunicació prèvia.
3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent,
´Ajuntament es dóna per assabentat de les obres a executar.

l

Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Significar que la present sol·licitud està subjecte a comunicació prèvia,
tal i com es detalla en l’informe tècnic transcrit a la part expositiva, per tant
aquesta corporació es dóna per assabentada del fet exposat.

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

El pressupost presentat és de 3.700 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita la reforma del bany, la cuina i la instal·lació d´un nou bany en l´espai
del safareig.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.9.- EXP. NÚM.: 279/16 LLICÈNCIA OBRES MENORS AL CAMÍ DE
L’ALBORNAR S/N (DEPURADORA – EDAR).
Vista la sol·licitud de l’empresa OMS SACEDE SAU, promotora de l’EDAR
Riera de La Bisbal-Vendrell, de data 06.06.2016, registrada d’entrada amb el
número 1901, on comunica que es vol millorar la instal·lació mitjançant la
construcció d’un cobert i els fonaments per a l’ancoratge d’una línia aèria
segons memòria tècnica que obra a l’expedient.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“ INFORME DE L’ARQUITECTE -OBRES MENORSAjuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Segon.- Comunicar el present acord a la Sra. E.U.L.., als efectes oportuns.

Ajuntament de Santa Oliva

El pressupost presentat ascendeix a 11.335,32 €
3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que,
LLICÈNCIA.”

ES POT CONCEDIR LA

Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Concedir la llicència d’obres menors de millora d’una instal·lació
existent de biogàs consistent en la realització d’un cobert i els ciments d’una
línia aèria segons memòria obrant a l’expedient, al Camí de l’Albornar S/N
(Depuradora).

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita permís per realitzar obres de millora en la instal·lació existent de
biogàs, consisteixen en l’execució d´un cobert i uns daus de formigó per
suportar una conducció aèria i una torxa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 06.06.2016 Número 1901
 Expedient: núm.279/2016
 Sol·licitant: OMS SACEDE,SAU
 Ubicació: Camí de l´Albornar S/N
 Objecte: Obres de millora
 Documentació Projecte tècnic i assumeix de direcció de les obres

Tercer.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per a procedir a la
corresponent liquidació, si escau.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.10.- EXP. NÚM.: 404/16 CERTIFICAT URBANÍSTIC.
Atès l’escrit rebut del Sr. F.L.R. de data 05 de juliol de 2016, registrat d’entrada
amb el número 2209 on dema un certificat urbanístic de la PAU-1 Les
Esplanes.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller, tècnic municipal contractat per
aquesta corporació, Arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“ CERTIFICAT D’APROFITAMENT URBANÍSTIC

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa OMS SACEDE SAU

Ajuntament de Santa Oliva

Article 162. Polígons d’actuació en sòl urbà no consolidat, no inclosos en
sectors de millora urbana
1. El Pla d’ordenació delimita polígons d’actuació en sòl urbà no consolidat, no
inclosos en sectors de millora urbana, per al repartiment dels costos
d’urbanització i de les cessions de sistemes. Per a aquests àmbits, el Pla
d’ordenació determina la situació de la xarxa viària, els espais lliures i els
equipaments.
2. En aquests sectors els propietaris hauran de fer la cessió gratuïta del sòl
destinat a sistemes viari, d’espais lliures i d’equipaments i el 10% de
l’aprofitament urbanístic total del sector, conforme determinen els articles 43 i
44 de la Llei d’urbanisme.

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

1. És d’aplicació el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 22 de juny de
2005, text refós de 15 de setembre de 2005, publicat en el DOGC núm.
4509 de 14 de novembre de 2005.
2. Classificació del sòl : Sol Urbà no consolidat .Polígon d´actuació,1:Les
Esplanes
3. Els paràmetres de desenvolupament del polígon d´actuació 1 segons l´ art
162 del POUM

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Identificació:
Expedient núm.: 404/16
Sol·licitant: FLR
Situació.PA1 Les Esplanes

Qualificació del sòl: zona 10a i 10b i sistemes 1 i 4 segons plànols O3. Reserva
de sòl de cessió gratuïta: terrenys qualificats de viari i equipament.
El càmping situat actualment dins el seu àmbit podrà seguir desenvolupant la
seva activitat mentre no s’executi el polígon d’actuació.
- Índex brut d’edificabilitat: 0,38 m2st/m2s
- Nombre màxim d’habitatges: 44
- Obres a executar: Urbanització del sistema viari amb les corresponents
infraestructures i equipament urbà”.
A la Junta de Govern, es proposa :
Primer.- Notificar el present informe al Sr. F.l.R., als efectes oportuns.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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3. Polígon d’actuació núm. 1: Les Esplanes

Ajuntament de Santa Oliva
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.

INFORME DE L’ARQUITECTE -COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 13.05.16 Número 1664
 Expedient: núm.155
 Sol·licitant: Dajor Ilminación Sl
 Ubicació: c/Baix Penedés,38
 Objecte: Activitat :Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies
 Documentació presentada: instància i projecte d´activitats
2.- INFORME TÈCNIC
El sòl del C/ Baix Penedès,38 del polígon Moli d´en Serra està qualificat com a
zona Industrial (clau12a) admet entre altres l’ús de magatzem.
3.- PROPOSTA
Per les consideracions exposades es determina que
´activitat de dipòsit i emmagatzematge de mercaderies.

es possible instal·lar l

La compatibilitat urbanística resta condicionada a l´informe de l´enginyer
municipal.”
Vist l’informe emès pel Sr. Josep Mª Ichart, enginyer municipal contractat per
aquesta corporació, col·legiat núm. 12233, que literalment diu:
“ INFORME DE L’ENGINYER - CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT En Josep Ma. Ichart Mauri, actuant en funcions d’enginyer municipal de
l'Ajuntament de Santa Oliva emet el següent informe:
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller, tècnic municipal contractat per
aquesta corporació, arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
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Atès l’escrit rebut del Sr. D.B.O., en nom i representació de Dajor Iluminación
SL, de data 13 de maig de 2016, registrat d’entrada amb el número 1664 on
dema un certificat de compatibilitat urbanística del C/Baix Penedès, 38 del
polígon industrial Molí d’en Serra.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.11.- EXP. NÚM.: 155/16 CERTIFICAT COMPATIBILITAT URBANÍSTICA.

Ajuntament de Santa Oliva



Condicions dels serveis municipals:
o Disponibilitat d’aigua contra incendis XARXA MUNICIPAL: Actualment
la xarxa municipal d’hidrants d’incendi del Polígon, NO compleix amb la
legislació vigent (ITC SP-120. Direcció General de Prevenció Extinció
d’Incendis i Salvaments), ni amb l’anterior (Decret 241/1994, de 26 de
juliol), en quan als condicionants hidràulics de pressió i cabal d’aigua,
de la xarxa en qüestió.
o Sanejament: SUFICIENT.
o Enllumenat públic: SUFICIENT.



Altres consideracions: El Sr. Daniel Berenguer, en representació de l’empresa
DAJOR ILUMINACIÓN S.L., va ser informat prèviament a la sol·licitud de la
Llicència, del contingut d’aquest informe, en quan a les mancances de la
disponibilitat d’aigua de contra incendis del Polígon. I el fet que resulta
impossibilitant l’otorgació de la Llicència Municipal, fins que no s’executi l’obra
prevista, per a solucionar les mancances existents.

El que fa constar els efectes oportuns, a Santa Oliva, a 09 de juny de 2016.”
Referent a la sol·licitud de la tramitació per a una activitat de magatzem de llums,
l’informe diu:
“ANTECEDENTS
Amb data 13/05/2016, registre d’entrada nº.:1664, es presenta en aquest
Ajuntament, sol·licitud per una Activitat de magatzem de llums.
INFORME
Un cop revisada la documentació, s’informa el següent:
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Contingut de l’informe respecte els aspectes de competència municipal:
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2.- INFORME TÈCNIC
Aquest informe te per objecte valorar si les construccions i el seu emplaçament
compleixen les condicions necessàries per a l’activitat projectada d’acord amb la
normativa vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.- DADES DE L’EXPEDIENT
1.- Registre d'Entrada: número 1664; data: 13.05.2016. Expd.: nº.: 155/2016
2.- Sol·licitant:
DAJOR ILUMINACIÓN, S.L.
3.- Notificacions: C/. Englantina 64 de Coma ruga. T.M. El Vendrell.
4.- Ubicació: C/. Baix Penedès, 38. Pol. Ind. Moli d’En Serra. T.M. Santa Oliva
5.- Activitat : Magatzem de llums
6.- Classificació: Règim de Comunicació Annex III (Llei 20/2009).

Ajuntament de Santa Oliva

-

Certificació Técnica Enginyer.
Certificat d’instal·lació i contracte de manteniment, dels mitjan de
contra incendis.
Certificat d’instal·lació i assaig de comportament al foc, del
tractament al foc, de revestiment de la estructura metàl·lica.
Certificat d’instal·lació i assaig de comportament al foc de la franja
tallafocs.
Còpia legalització instal·lació elèctrica.
Còpia assegurança de responsabilitat civil.”

A la Junta de Govern, es proposa :
Primer.- Notificar els informes emesos pels tècnics municipals i transcrits a la
part expositiva al Sr. D.B.O. representant de l’empresa Dajor Iluminación SL,
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.

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016



Primerament, fer constar l’informe de certificat de compatibilitat
urbanística.
Dit això, per continuar la tramitació municipal, caldrà aportar, la
següent documental:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN



Atès l’escrit rebut del Sr. D.C.S. de data 30 de juny de 2016, registrat d’entrada
amb el número 2164 on dema un certificat urbanístic dels solars del c/Alt
Camp, 19 i C/Tarragonès, 24 del polígon industrial Molí d’en Serra.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller, tècnic municipal contractat per
aquesta corporació, arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“ CERTIFICAT D´APROFITAMENT URBANÏSTIC
Identificació:
Expedient núm.

379/2016

Sol·licitant: DCS
Situació: C/ del Tarragonés,24 i Alt Camp 19

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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2.12.- EXP. NÚM.: 379/16 CERTIFICAT URBANÍSTIC.

Ajuntament de Santa Oliva

Comprèn els sòls destinats a la implantació dels tallers, instal·lacions
industrials i edificacions d’usos complementaris com poden ser naus
d’emmagatzematge i de distribució. La zona industrial es subdivideix en vuit
subzones:
1. Industrial alineada (clau 12a)
2. Industrial aïllada petita (clau 12b)
3. Industrial aïllada gran (clau 12c)
4. Industrial laboratori d’IDIADA (clau 12d)
5. Industrial serveis pistes d’IDIADA (clau 12e)
6. Industrial serveis tallers d’IDIADA (clau 12f)
7. Industrial aïllada petita de l’Albornar 2 (clau 12y)
8. Industrial aïllada gran de l’Albornar 2 (clau 12z)

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

ZONA INDUSTRIAL (CLAU 12)
Article 151. Definició i regulació

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. És d’aplicació el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 22 de juny de
2005, text refós de 15 de setembre de 2005, publicat en el DOGC núm.
4509 de 14 de novembre de 2005.
2. Classificació del sòl : Sòl Urbà Consolidat
3. Qualificació del Sòl: Industrial clau 12, subclau 12a, arts 151 i 152 del
POUM
4. La xarxa d´hidrants no compleix les condicions d´ús pel servei d’extinció d
´incendis

1. Condicions d’edificació:
a) La parcel·la mínima és de 800 m2.
b) El front mínim de parcel·les és de 20 m.
c) L’ocupació ha de ser estable en el 100%.
d) L’altura reguladora màxima és de 8,5 m.
e) L’edificabilitat màxima és de 1,15 m2 st/m2 s.
f) En planta pis només es pot ocupar un 15% del solar junt a la façana
principal.
g) Es permet l’agrupació de parcel·les fins a un màxim de 3.600 m2.
2. Condicions d’ús:
a) Industrial.
b) Comercial.
c) Magatzems.
d) Educatiu en la modalitat de formació professional.
e) Sanitari assistencial en la modalitat de dispensari i ambulatori.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Article 152. Condicions de la subzona industrial alineada (12a)

Ajuntament de Santa Oliva
f) Sociocultural, en la modalitat de llocs de reunió.
g) Esportiu.
h) Estacions de servei i garatges.
i) Aparcaments.
j) Administratiu.
k) Habitatge, exclusivament una unitat per establiment, per a l’allotjament de
porters o vigilants.”

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.13.- EXP. NÚM.: 459/2016 RETIRADA VEHICLE DE LA VIA PÚBLICA
T-1026-AS
PRIMER. Que amb data 08 de juliol de 2016 i registre d’entrada 2266 els
Mossos d’Esquadra han presentat acta d’abandonament del vehicle T-1026-AS
a la Carretera de Valls, que consta a l’expedient, model Renault Megane i color
platejat.
SEGON. Que el vehicle referit és propietat de la Sra. R.V.M., amb domicili a
Carretera de Valls, 109, 1er, 2ona de 43700 El Vendrell (Tarragona).
TERCER. Que el vehicle sembla presumiblement abandonat i presenta els
següents signes:
Inspecció tècnica de vehicles sense vigor.
Mal estat en general del vehicle.
Roda punxada.
QUART. Que seria convenient la retirada immediata del vehicle de la via
pública, donat que el mateix suposa un risc pels vianants ja que presenta un
mal estat general.
CINQUÈ. La permanència d’ aquest vehicle en la via pública pot ser constitutiva
d’ infracció de conformitat amb el disposat en l’ article 75 del Text Refós de la
Llei Reguladora dels Residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol.
A la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents acords:

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

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Segon.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.
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Primer.- Notificar el present informe al Sr. D.C.S.., als efectes oportuns.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la Junta de Govern, es proposa :

Ajuntament de Santa Oliva
Únic.- Instar al propietari del vehicle demanant que procedeixi a la retirada del
vehicle estacionat, en el termini de 15 dies o en cas contrari, el vehicle serà
retirat per l’Ajuntament de forma subsidiària, tractant-lo com a residu sòlid urbà,
el que comportarà la liquidació de la taxa corresponent al seu càrrec.

La Sra. P.S.M. en representació del bar “xiri” de la Plaça d’Europa, ha sol·licitat
mitjançant instància de data 20/06/2016 amb número de registre d’entrada
2411, permís per realitzar una festa flamenca i sol·licita també poder utilitzar
l’escenari.
Fonaments Jurídics
Atès que l’ajuntament de Santa Oliva no té ordenances municipals relatives a la
protecció contra la contaminació acústica, s’ha de tenir en compte el que
estableix l’annex 3 i l’annex 4 del Reglament aprovat pel decret 179/2009 que
desenvolupa la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.
Els nivells d’immissió i els horaris són els que a continuació es detallen:
Diürn (7h. a 21h.)Vespre (21h. a 23h.) Nocturn ( 23h. a 4h.)
A l’exterior60 dBA60 dBA 50dBA
A l’interior30 dBA30 dBA 25dBA
Vist l’informe del tècnic municipal que literalment diu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte: FESTA FLAMENCA (Xiri)
Sol.licitant: P.S.M.
Activitat: FESTA FLAMENCA
Emplaçament: Zona Plaça Europa. Santa Oliva.
FETS,
Amb data 20/07/2016, es presenta Instància per part de P.S.M., sol.licitant
realitzar una festa flamenca, a l’esplanada del xiri, amb un aforament de 100
persones, el dia 30 de juliol de 2016.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Antecedents
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2.14.- EXP. NÚM.: 466/2016 AUTORITZAR FESTA FLAMENCA EL 30/07/2016
SRA. P.S.M. EN REPRESENTACIÓ DEL “XIRI”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva

En aquest sentit, el sol.licitant, haurà de justificar adequadament, estar amb un
dels tres supòsits (a,b,c), indicats, per la Llei.
Tammateix, el sol.licitant, haurà d’aportar a l’Ajuntament, la següent
documentació:
1.Identificació de l’espectacle públic, musical o activitat recreativa de què es
tracti.
2.Data i horaris previstos per a la realització. S'ha de fixar l'horari d'inici i
finalització dels actes programats. Segons l’Ordre per la qual es regulen els
horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les
activitats recreatives, sotmesos a la Llei 11/2009.
3.Nom, cognoms, adreça i telèfons de, la persona responsable de l’acte, així
com disposar d’una pòlissa d’assegurances que dóna cobertura a la
responsabilitat civil que pugui derivar-se de l’organització i realització de
l’espectacle.
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:

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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c) Se celebrin en indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats,
de manera que no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu.
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Segons el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament
d'espectacles públics i activitats recreatives, i en especial l’article 112, en quan
als requisits per als espectacles públics i activitats recreatives a realitzar en
espais oberts, literalment, diu:
Únicament es poden organitzar en espais oberts espectacles públics o
activitats recreatives de caràcter extraordinari que, a més de complir els
requeriments d'aquesta i d'altres disposicions que els afectin, es trobin en una
de les circumstàncies següents:
a) Se celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o de festivals o
certàmens que comptin amb una àmplia participació de la població directament
afectada.
b) Se celebrin en dates o vigílies festives, dins d'horaris en què el seu impacte
sigui admissible pels usos socials majoritaris.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

INFORME
Segons la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives, en el seu art. 42.1., l’activitat
sol.licitada, queda tipificada com una activitat recreativa musical, de caràcter
extraordinari, en un espai obert al públic.

Ajuntament de Santa Oliva
Diürn (7h. a 21h.)

Vespre (21h. a 23h.)

Nocturn ( 23h. a 2.30h.)

A l’exterior : 60 dBA 60 dBA 50dBA
A l’interior30 dBA30 dBA 25dBA

Segon.- Notificar el present acord a la peticionaria Sra. P.S.M.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.15.- EXP. NÚM.: 463/2016 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 199.
Antecedents
Vist l’escrit presentat pel Sr. J.B.C amb nif. núm.: 39653729G, en el que
manifesta la voluntat de canviar la titularitat de la concessió del nínxol del
cementiri municipal núm. 199 a nom seu, donat que encara figura titular de l’
esmentada concessió el seu avi.
Fonaments de dret
D’acord el que determina el text refós de la Llei 2/2004 d’ Hisendes Locals, i
el que determina l’ordenança municipal que desenvolupa l' expressada
legislació.
Vista la documentació obrant a l’expedient i comprovat per l’àrea de Rendes que
el nínxol esmentat es troba al corrent de pagament de la taxa de manteniment
de cementiri.
A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la modificació de titularitat de la concessió del nínxol núm.:
199 a favor del titular següent:
J.B.C amb nif. núm.: 39653729G
Cl. Sta. Joaquina de Vedruna, 16 esc. A , 1- 3
Ajuntament de Santa Oliva
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Primer.- Estimar la petició de la sol·licitant. L’autorització queda condicionada
als requisits establerts pel tècnic municipal en el seu informe, que es transcriu
literalment en la part expositiva del present acord, sense la presentació dels
quals aquesta autorització queda desestimada.
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Per tot això exposat, es proposa a la junta de govern l’adopció dels següents
acords:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns a data
21 de juliol de 2016.
El Tècnic Municipal”

Ajuntament de Santa Oliva
43002 Tarragona
Segon.- Expedir el títol corresponent , la inscripció de la modificació en el Llibre
de Registres del cementiri i la corresponent actualització de les dades del
Padró de manteniment del cementiri per a futur exercicis.

Atès el que determina l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’utilització de
locals i instal.lacions municipals, aprovada pel ple de la Corporació en sessió
de data 24.12.2013 i publicada en el Butlletí oficial de la Província de data
31.12.2013.
Efectuada inspecció ocular per l’Agutzil municipal, s’ha comprovat que les
instal.lacions del Local Cultural es troben en estat correcte.
D’acord amb l’exposat, a La Junta de Govern es proposa :
Primer.- Aprovar la devolució de l’import de 20.-€ en concepte de fiança per
l’ús del Local Cultural, el dia 2 de Juliol de 2016.
Segon.- Comunicar a l’àrea de comptabilitat per tal que efectui la transferència
als interessats en el núm. De compte facilitat a l’efecte.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.17.- EXP. NÚM.: 467/2016 CONCESSIÓ NÍNXOL CEMENTIRI MUNICIPAL
NÚM.: 361
S'ha rebut sol.licitud presentada per la Sra. E.E.F. amb document nacional
d’identitat núm.: 39636943P, en la que manifesta la voluntat d’adquirir la
concessió del nínxol del cementiri municipal núm.: 361.
Atès que segons dades obrants en aquestes dependències municipals el nínxol
núm. 361, no ha estat objecte de concessió a cap altre titular.
Atès que s’ha liquidat l’ import de 1.100.-€ de conformitat amb el que determina
l’ordenança municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de data 31
Ajuntament de Santa Oliva
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En data 04.07.16 la Sra. J.C.G amb dni. Núm. 46461086M, ha sol.licitat la
devolució de la fiança, dipositada per l’ utilització del Local Cultural el dia 2 de
Juliol de 2016, tal i com determina l’ordenança municipal.
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2.16.- EXP. NÚM.: 468/2016 DEVOLUCIÓ FIANCES LLOGUER DE LOCALS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
d’ octubre de 2008 i publicades en el BOP. Núm.: 295 de data 23 de desembre
de 2008, el comprovant dels quals obra a l’expedient.
A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la concessió del nínxol del cementiri municipal núm.: 361.

2.18.- EXP. NÚM.: 472/2016 DEVOLUCIÓ IMPOST CIRCULACIÓ T-9629-AZ.
Fets
S'ha rebut, en aquestes dependències municipals, sol.licitud presentada per
A.M.B. amb nif. núm.: 39659044-Y, en la que manifesta que ha donat de baixa
definitiva el vehicle matrícula T-9629-AZ en data 13.06.2016, i demana la
devolució de la part proporcional de l’ impost de circulació, adjuntant a la seva
petició la documentació que així ho acredita .
Fonaments de dret
D’acord el que determina l’article 96.3 del text refós de la Llei 2/2004 d’ Hisendes
Locals, i l’article 5è punt 2 de l' Ordenança municipal reguladora de l' Impost
sobre vehicles de tracció mecànica , que desenvolupa l' expressada legislació.

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Notificar aquest acord al titular de la concessió i expedir el títol
corresponent .

Atès que consultada la base de dades de Base-gestió d’ingressos, el subjecte
passiu es troba al corrent de pagament dels deutes tributaris.
A la Junta de Govern es proposa:
Proposta de resolució
Primer.- Aprovar la devolució de l’import de 25,70.-€., part proporcional
corresponent a dos trimestres de l’any 2016, al Sr, A.M.B. amb nif. núm.:
39659044-Y.
Segon.- Notificar aquest acord a l’ interessat i a l’àrea de Rendes.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Atès que consultada la base de dades de Base-gestió d’ingressos, el vehicle
matricula T-9629-AZ, consta donat de baixa definitiva en data 13.06.2016

Ajuntament de Santa Oliva
2.19.- EXP. NÚM.: 432/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT COMPRA DE DOS FANALS.
Antecedents

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 GRUPO FUNDICION SERRANO, SL, ha de disposar de
la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per la prestació del
servei, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre,
Text refós de la Llei de Contractes del sector públic, aquesta té la obligació de
presentar la documentació corresponent per tal d’acreditar el que estableix la
llei.
Atès que d’acord amb l’art. 95 de la LCSP, la tramitació de l’expedient en els
contractes menors solament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació
al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que
estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.
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).
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.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Fonaments de dret

Codi Validació: 6RDN57NYPSL37XNYEKK3MWP4K | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 77

La empresa GRUPO FUNDICION SERRANO, SL presenta pressupost que es
detalla a continuació:
Fanal villa 720 carcassa:
113,60€
Palomilla villa 0.70m alumini, 2 unitats:
101,10€
Ports:
30€
PREU TOTAL IVA DEL 21% INCLÒS:
296,09€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès la necessitat de la compra de dos fanals, manifestada per la regidoria
competent en seguiment del cartipàs municipal. Servint aquest punt de la part
expositiva com providència d’inici per economia processal.

Ajuntament de Santa Oliva
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.

Per tot això a la Junta de Govern es proposa, el següent:
Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor de
subministraments, consistent en la compra de dos fanals, la descripció dels
quals es detalla en la part expositiva del present acord, a càrrec de la empresa
GRUPO FUNDICION SERRANO,SL, per import de 296,09€.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 296,09€ IVA inclòs per
atendre al pagament de l'esmentat contracte, que s’assumirà amb càrrec a la
partida pressupostària 2.165.21011 “Infraestructures i bens naturals.
Enllumenat”.
Tercer.A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost de
296,09€ 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).
Ajuntament de Santa Oliva
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Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases
d’execució pressupostària.
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Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 296,09€ IVA inclòs, a
càrrec de la partida pressupostària 2.165.21011 “Infraestructures i bens
naturals. Enllumenat.”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Santa Oliva
Quart.- Fer entrega d’un certificat del present acord a l’àrea de comptabilitat i al
registre de contractes.
Cinquè.- Notificar el present acord a la empresa Grupo Fundición Serrano, SL.

Pel bon funcionament de les oficines municipals, és necessari comprar a la
empresa “Kalamazoo”, amb la qual tenim compte, material d’oficina.
Manifestada per la regidoria competent, en seguiment del cartipàs municipal, la
necessitat de la compra del material, servint aquest punt de la part expositiva
com providència d’inici per economia processal.
Vist el pressupost presentat per la empresa STAPLES KALAMAZOO, que
consta en l’expedient corresponent, per import de 127,95€ IVA del 21% 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 STAPLES KALAMAZOO, ha de disposar de la capacitat
d’obrar i l’habilitació professional necessària per la prestació del servei, d’acord
amb el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la
Llei de Contractes del sector públic, aquesta té la obligació de presentar la
documentació corresponent per tal d’acreditar el que estableix la llei.
Atès que d’acord amb l’art. 95 de la LCSP, la tramitació de l’expedient en els
contractes menors solament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació
al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que
estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.
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).
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Antecedents
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2.20.EXP.NÚM.:
444
/2016
CONTRACTE
MENOR
DE
SUBMINISTRAMENTS. COMPRA MATERIAL OFICINA – EMPRESA
STAPLES KALAMAZOO.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva

De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.
Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 127,95€ IVA inclòs, a
càrrec de la partida pressupostària 1.920.22000 “material oficina ordinari no
inventariable”.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases
d’execució pressupostària.
Per tot això a la Junta de Govern es proposa, el següent:

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 127,95€ IVA inclòs per
atendre al pagament de l'esmentat contracte, que s’assumirà amb càrrec a la
partida pressupostària 1.920.22000 “material oficina ordinari no inventariable”, ,
del pressupost prorrogat vigent.
Tercer.A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost de
127,95€ 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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Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor de
subministraments, consistent en la compra de material d’oficina, a càrrec de la
empresa STAPLES KALAMAZOO, per import de 127,95€ IVA inclòs.

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).

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.21.- EXP.NÚM.: 445/2016 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT.
COMPRA SEGELL REGISTRE – EMPRESA SUGRAÑES EDITORS, SL.
Antecedents
Pel bon funcionament de les oficines municipals, és necessari comprar un
segell de registre. Manifestada per la regidoria competent, en seguiment del
cartipàs municipal, la necessitat de la compra d’aquest segell, servint aquest
punt de la part expositiva com providència d’inici per economia processal.
Vist el pressupost presentat per la empresa SUGRAÑES EDITORS, SL, que
consta en l’expedient corresponent, per import de 78,35€ IVA del 21% inclòs.

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Cinquè.- Notificar el present acord a la empresa STAPLES KALAMAZOO.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- Fer entrega d’un certificat del present acord a l’àrea de comptabilitat i al
registre de contractes.

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 SUGRAÑES EDITORS, SL, ha de disposar de la
capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per la prestació del
servei, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre,
Text refós de la Llei de Contractes del sector públic, aquesta té la obligació de
presentar la documentació corresponent per tal d’acreditar el que estableix la
llei.
Atès que d’acord amb l’art. 95 de la LCSP, la tramitació de l’expedient en els
contractes menors solament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació
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
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Fonaments de dret

Ajuntament de Santa Oliva

De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.
Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 78,35€ IVA inclòs, a
càrrec de la partida pressupostària 1.920.22000 “material oficina ordinari no
inventariable”.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases
d’execució pressupostària.
Per tot això a la Junta de Govern es proposa, el següent:
Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor de
subministrament, consistent en la compra d’un segell de registre, a càrrec de la
empresa SUGRAÑES EDITORS, SL, per import de 78,35€ IVA inclòs.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 78,35€ IVA inclòs per
atendre al pagament de l'esmentat contracte, que s’assumirà amb càrrec a la
partida pressupostària 1.920.22000 “material oficina ordinari no inventariable”,
del pressupost prorrogat vigent.
Tercer.-

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

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
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Atès el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP en què és
competència de l’alcalde la contractació de serveis quan el seu import no superi
el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis
milions d’euros. Tanmateix, en virtut del ple d’organització de data 16/07/2015
que va delegar les competències que li corresponen, a la Junta de Govern
Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Cinquè.- Notificar el present acord a la empresa SUGRAÑES EDITORS, SL.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.22.- EXP.NÚM.: 461/2016 CONTRACTE MENOR LLOGUER GENERADOR
FESTA MAJOR 2016.
Antecedents
Atès la necessitat de llogar un generador insonoritzat, per tal que es puguin
instal·lar els firaires durant els dies de la Festa Major 2016. Manifestada la
necessitat per la regidoria competent en seguiment del cartipàs municipal i
servint aquest punt de la part expositiva com providència d’inici per economia
processal.
Vist el pressupost presentat per la empresa MORATO, SL, del lloguer d’un
generador de 100kva dièsel i 380v des del 23 al 29 d’agost de 2016 (ambdós
inclosos), per import de 757,22€ IVA inclòs.
Atès que el combustible va a càrrec de l’ajuntament i que el generador serà
entregat ple de combustible gasoil A, segons el consum de l’any passat
s’estima que el cost del lloguer i del combustible IVA inclòs, serà per un import
de 1.100€.
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.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Quart.- Fer entrega d’un certificat del present acord a l’àrea de comptabilitat i al
registre de contractes.
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A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost de
78,35€ IVA inclòs.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost, Base 24):
Base 24. Norma general
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional ( art. 83 de la Llei de contractes del
Sector Públic).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva

Atès el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP en què és
competència de l’alcalde la contractació de serveis quan el seu import no superi
el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis
milions d’euros. Tanmateix, en virtut del ple d’organització de data 16/07/2015
que va delegar les competències que li corresponen, a la Junta de Govern
Local.
Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.
Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 1.100€ IVA inclòs, a
càrrec de la partida pressupostària 3.338.22608 de “Festa Major”.
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 el lloguer d’un generador des del 23 al 29 d’agost (ambdós
inclòs), per la Festa Major 2016, a càrrec de la empresa MORATO, SL, per un
import de 1.100€ IVA inclòs, que inclou la previsió del consum del combustible.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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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).
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Atès que d’acord amb l’art. 95 de la LCSP, la tramitació de l’expedient en els
contractes menors solament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació
al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que
estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que la empresa MORATO,SL, ha de disposa de la capacitat d’obrar i
l’habilitació professional necessària per la prestació del servei, d’acord amb el
Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic, aquesta té la obligació de presentar la
documentació corresponent per tal d’acreditar el que estableix la llei.

Ajuntament de Santa Oliva

Quart.- Fer entrega d’un certificat del present acord a l’àrea de comptabilitat i al
registre de contractes.
Cinquè.- Notificar el present acord a la empresa MORATO, SL.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Tercer.A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost de
1.100€ IVA inclòs.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost, Base 24):
Base 24. Norma general
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional ( art. 83 de la Llei de contractes del
Sector Públic).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 1.100€ IVA inclòs per
atendre al pagament de l'esmentat contracte, que s’assumirà amb càrrec a la
partida pressupostària 3.338.22608 de “Festa Major”, del pressupost prorrogat
vigent.

Antecedents
Vista les sol·licituds presentades per instal·lar atraccions de fira durant la Festa
Major de Les Pedreres, els dies 5, 6 i 7 d’agost de 2016:
- Sra. MCP, a través d’instància amb número de registre d’entrada 282 de
data 06.01.2016, on sol·licita instal·lar dues atraccions de fira: “Pista
americana” i “caseta de tir”.
- Sr. GBDS, a través d’instància amb número de registre d’entrada 849 de
data 9.03.03.2016, on sol·licita instal·lar quatre atraccions de fira: “drac la
sirenita”, “barredora inflable”, “inflable” i “llitis elàstics”.
Fonaments Jurídics
Atès el que estableix l’ordenança municipals vigents, publicades en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona el 30 de desembre de 2015 número 300,
aprovades pel Ple de la corporació en sessió extraordinària de data 12/11/2015.
Ajuntament de Santa Oliva
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2.23.- EXP. NÚM.: 430/2016 AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ATRACCIONS
DE FIRA FESTA MAJOR PEDRERES 2016.

Ajuntament de Santa Oliva
Atès el que estableix l’article 7 de la quota tributària de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per ocupació del domini públic local:
- Parada de venda de mercaderies: 15€/metre lineal/dia.
- Atraccions de fira: 50€/dia.
- Serveis de restauració ambulant: 25€/m2/dia.

Assumpte:
Emplaçament:

ATRACCIONS DE FIRA.
Les Pedreres

ANTECEDENTS
Atès les diverses sol·licituds presentades per ocupar el domini públic local per
posar atraccions de fira durant la Festa Major de Les Pedreres per aquest any
2016.
INFORME
S’informa el següent.
Previ inici a l’ocupació de la via publica el titular de l’atracció de fira haurà de
presentar la següent documentació:
 Haurà de presentar la Declaració Responsable, degudament omplerta i
signada.
 Haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil,
acompanyant el rebut de pagament, que doni cobertura a tot el demanat.
 En quant al subministrament elèctric de baixa tensió, s’haurà de dotar a la
instal·lació de grups electrògens, per auto abastir-se de l’electricitat
necessària per al seu funcionament.
 En quant al subministrament d’aigua potable, en el seu moment ho
sol·licitarà a l’ajuntament.
 En quant a les aigües brutes, la zona emplaçada no disposa de
clavegueram, amb la qual cosa no podran fer vessaments residuals.
 Còpia del contracte de manteniment dels extintors.
 Manual d’autoprotecció (disposarà d’un botiquí / farmaciola de primers
auxilis, i en un lloc visible, disposaran d’un cartell amb tots els telèfons dels
serveis d’emergència).

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
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Vist l’informe emès pel Sr. Josep Maria Ichart, enginyer tècnic contractat per
l’ajuntament de Santa Oliva, amb número de col·legiat 12233 que textualment
diu:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aquest apartat inclou Bars, Xurreries, Frankfurt, i es valorarà també als efectes
de medició les taules i cadires que utilitzin. Aquests establiments no podran
vendre begudes alcohòliques superiors a 16º de volum.

Ajuntament de Santa Oliva



Haurà de presentar l’alta en el règim de seguretat social i el rebut
conforme està al corrent de pagament.
Haurà de justificar que disposa del certificat d’homologació de l’atracció,
certificat de revisió anual de la instal·lació, de baixa tensió, de contra
incendis, controls per part d’una entitat d’inspecció, etc.

Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar a la Sra. MCP, a instal·lar dues atraccions de fira (“Pista
americana” i “caseta de tir”), durant els tres dies de la Festa Major de Les
Pedreres (5, 6 i 7 d’agost de 2016). L’autorització queda condicionada als
requisits establerts pel tècnic municipal en el seu informe, que es transcriu
literalment en la part expositiva del present acord, sense la presentació dels
quals aquesta autorització queda desestimada, i al pagament de la
corresponent taxa, previ inici de l’activitat.
Segon.- Autoritzar al Sr. GBDS, a que instal·lí les quatre atraccions de fira
(“drac la sirenita”, “barredora inflable”, “inflable” i “llitis elàstics) durant els tres
dies de la Festa Major de Les Pedreres (5, 6 i 7 d’agost de 2016). L’autorització
queda condicionada als requisits establerts pel tècnic municipal en el seu
informe, que es transcriu literalment en la part expositiva del present acord,
sense la presentació dels quals aquesta autorització queda desestimada, i al
pagament de la corresponent taxa, previ inici de l’activitat.
Tercer.- Aprovar la liquidació de la taxa de 50€ per dia i atracció de fira, de
conformitat amb el que determina l’ordenança municipal.
Quart.- Fer constar que la ubicació de les atraccions de fira serà especificada
pels serveis tècnics municipals el dia de la instal·lació de les mateixes.
Cinquè.- Notificar als serveis de seguretat i Emergència (mossos, bombers i
ambulàncies), per al seu coneixement, els dies de funcionament de les
atraccions.
Sisè.- Notificar el present acord als sol·licitants.

Ajuntament de Santa Oliva
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El Tècnic Assessor Municipal
Josep Ma Ichart Colg.12233”
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El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data 14
de juliol de 2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Igualment des de l’Ajuntament caldrà fer notificació municipal als serveis de
Seguretat i Emergències (mossos, bombers i ambulàncies), per al seu
coneixement els dies de funcionament de les atraccions.

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

2.24.- EXP. NÚM.: 430/2016 AUTORITZACIÓ SERVEI DE RESTAURACIÓ
AMBULANT FESTA MAJOR PEDRERES 2016.

Fonaments Jurídics
Atès el que estableix l’ordenança municipals vigents, publicades en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona el 30 de desembre de 2015 número 300,
aprovades pel Ple de la corporació en sessió extraordinària de data 12/11/2015.
Atès el que estableix l’article 7 de la quota tributària de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per ocupació del domini públic local:
- Parada de venda de mercaderies: 15€/metre lineal/dia.
- Atraccions de fira: 50€/dia.
- Serveis de restauració ambulant: 25€/m2/dia.

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. MMZ, a través d’instància amb número de
registre d’entrada 258 de data 26/01/2016, on sol·licita poder posar una xurreria
durant la Festa Major de Les Pedreres.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Vist l’informe emès pel Sr. Josep Maria Ichart, enginyer tècnic contractat per
l’ajuntament de Santa Oliva, amb número de col·legiat 12233 que textualment
diu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
SERVEIS DE RESTAURACIÓ AMBULANT.
Emplaçament:
Les Pedreres.
ANTECEDENTS
Atès les diverses sol·licituds presentades per ocupar el domini públic local per
posar serveis de restauració ambulant durant la Festa Major de Les Pedreres
per aquest any 2016.
INFORME
S’informa el següent.
Ajuntament de Santa Oliva
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Aquest apartat inclou Bars, Xurreries, Frankfurt, i es valorarà també als efectes
de medició les taules i cadires que utilitzin. Aquests establiments no podran
vendre begudes alcohòliques superiors a 16º de volum.

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
14 de juliol de 2016.”
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar al Sr. MMZ, a instal·lar una xurreria durant els dies de la
Festa Major de Les Pedreres (5, 6 i 7 d’agost de 2016). L’autorització queda
condicionada als requisits establerts pel tècnic municipal en el seu informe, que
es transcriu literalment en la part expositiva del present acord, sense la
presentació dels quals aquesta autorització queda desestimada, i al pagament
de la taxa, previ inici de l’activitat.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa de 25€/m2 per dia, de conformitat amb
el que determina l’ordenança municipal.
Tercer.- Fer constar que la ubicació de la xurreria serà especificada pels serveis
tècnics municipals el dia de la instal·lació de les mateixes.
Quart.- Notificar als serveis de seguretat i Emergència (mossos, bombers i
ambulàncies), per al seu coneixement.
Cinquè.- Notificar el present acord al sol·licitant.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Igualment des de l’Ajuntament caldrà fer notificació municipal als serveis de
Seguretat i Emergències (mossos, bombers i ambulàncies).
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Previ inici a l’ocupació de la via publica el titular de la parada de restauració
haurà de presentar la següent documentació:
 Declaració Responsable, degudament omplerta i signada.
 Haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil,
acompanyant el rebut de pagament.
 En quant al subministrament elèctric de baixa tensió, s’haurà de dotar a
la instal·lació de grups electrògens, per auto abastir-se de l’electricitat
necessària per al seu funcionament.
 En quant al subministrament d’aigua potable, en el seu moment ho
sol·licitarà a l’ajuntament.
 En quant a les aigües brutes, la zona emplaçada no disposa de
clavegueram, amb la qual cosa no podran fer vessaments residuals.
 Haurà de disposar d’un extintor amb contracte amb vigor.
 Haurà de presentar l’alta en el règim de seguretat social i el rebut
conforme està al corrent de pagament.
 Haurà de justificar tenir el carnet de manipulador d’aliments i/o formació
a l’efecte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva

2.25.- EXP. NÚM.: 449/2016 CESSIÓ CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES
PER LA FESTA MAJOR. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRERES.

Així mateix sol·licita el que a continuació es detalla:
- 25 tanques grogues.
- 30 taules o taulells i 300 cadires.
- 1 escenari de 12 peces col·locat davant del magatzem.
- 6 barbacoes amb ferros.
- Provisional de quadre de llum per a l’escenari.
- Il·luminació de l’escenari i zona de taules.
- 2 allargs (si es possible que arribin del bar al camp de futbol)
- Bidons per al recorregut del correfoc: des del bar fins al Centre cívic.
- Col·locació de bandelores decoratives als fanals de l’Av. Ntra. Sra. Del
Pilar, 3, fins al Centre Cívic; col·locació de pancartes anunciat la Festa
Major a l’entrada de la urbanització i del Camí dels Molins; col·locació de
ràfies a la zona de les moreres.
- Neteja i arranjament de la zona de les moreres, del voltant del bar, de la
cucanya i del camp de futbol.
- Neteja dels carrers.
- Connexió d’aigua per mànega al costat del Centre Cívic i del magatzem
de l’Associació.
- Mànega d’aigua que arribi al camp de futbol
- Penjar el pernil el diumenge a la tarda amb l’ajuda del camió grua de la
brigada.
- L’autorització o avís corresponent als Mossos d’esquadra, bombers i
ambulància per al correfoc a les 22h.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Atès que l’Ajuntament es qui organitza la Festa Major de Les Pedreres i
l’Associació de Veïns de Les Pedreres col·labora amb l’Ajuntament, des de la
Regidoria de Cultura es proposa la cessió del Centre Cívic a l’Associació amb
motiu d’una activitat organitzada per l’ajuntament i que representa cohesió
social i cultural.
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L’Associació de Veïns de Les Pedreres, a través d’instància amb número de
registre d’entrada 2185 de data 1 de juliol de 2016, ha sol·licitat la cessió del
Centre Cívic de Les Pedreres els dies 5, 6 i 7 d’agost de 2016 per tal de poder
tenir el Centre Cívic obert perquè el públic pugui fer ús dels serveis amb motiu
de la Festa Major de Les Pedreres 2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva
-

La cessió de l’equip de música i el micròfon.
1 extintor.
2 o 3 contenidors d’escombraries.

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.
Atès el que determina l’informe tècnic respecte de la cessió del Centre Cívic de
Les Pedreres durant els dies 5, 6 i 7 d’agost de 2016 amb motiu de la Festa
Major de Les Pedreres, que literalment diu:
“ INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Cessió Centre Cívic de Les Pedreres.
Peticionari:
Associació de Veïns de Les Pedreres.
Emplaçament:
Les Pedreres.
Antecedents
Amb data 01/07/2016, amb registre d’entrada núm.: 2185, s’aporta sol·licitud
demanant la cessió del Centre Cívic de Les Pedreres, durant els dies de la
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0008 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,
aquestes sofreixin desperfectes o deteriorament, el subjecte passiu restarà
obligat, sense perjudici de l’abonament de la taxa, a pagar les despeses de
reparació.”
2.- No existirà cap tipus de responsabilitat municipal en la gestió de les
activitats, des del punt de vista fiscal, ni contractual.”
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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

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Informe
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments:
- L’Entitat disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil.
- En tot moment, es garantirà que les sortides del centre, quedaran lliure
d’obstacles, per a la seva correcta evacuació.
- L’Associació de Veïns es farà responsable d’obrir i tancar correctament
el Centre Cívic, així com del material i de les infraestructures del mateix.
- El xiringuito, disposarà d’un extintor de 6kg., mitjançant contracte de
manteniment, així com d’una llum d’emergència, en funcionament.
- En el xiringuito només es podrà oferir servei de begudes.
- El peticionari serà el responsable del bon ús del mobiliari municipal
cedit.
- Hauran de deixar un espai de 3,5 metres al voltant de les barbacoes i
hauran d’estar totalment net de vegetació seca.
- Tot tipus d’instal·lació (llum escenari, etc.) es farà per instal·ladors
autoritzats.
- En aquest sentit, caldrà que l’ajuntament doni l’avís pertinent als Mossos
d’esquadra, a l’ambulància i als bombers dels actes a realitzar i fer les
contractacions oportunes amb els serveis d’emergència.
- En quant al correfoc assenyalat en la instància, caldrà que aportin tota
aquella documentació vinculada a l’acte com assegurança, acreditacions
i formació. Així com, la presencia de personal autoritzat a nivell de
seguretat d’incendis.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Festa Major de Les Pedreres el 5, 6 i 7 d’agost:

El Tècnic Municipal
Josep Mª Ichart.”
Respecte a la cobertura pròpia del Centre Cívic de Les Pedreres (contingut i
continent), resta coberta per l’assegurança municipal, tenint l’obligació el
sol·licitant de presentar la corresponent cobertura d’assegurança de
responsabilitat civil que pugui cobrir els riscos eventuals inherents a l’exercici
de la pròpia activitat, segons estableix l’article 1 i 2 de la pòlissa d’assegurança.
Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar a l’Associació de Veïns de Les Pedreres l’utilització del
Centre Cívic de Les Pedreres durant els dies 5, 6 i 7 d’agost de 2016, amb
motiu de la Festa Major, per tal de tenir-ho obert al públic i que puguin utilitzar
els serveis.

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

Ajuntament de Santa Oliva
Segon.- Acordar la cessió del material i la realització de les actuacions que es
detallen en la part expositiva del present acord, tenint en compte que resta
condicionada a la disponibilitat de material que tingui l’ajuntament amb
coordinació de la brigada municipal.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.26.- EXP. NÚM.: 430/16. ATRACCIONS DE FIRA FESTA MAJOR SANTA
OLIVA 2016.
Antecedents
Vistes les sol·licituds presentades per instal·lar atraccions de fira durant la
Festa Major de Santa Oliva 2016:
- Sr. NOS, a través d’instància amb número de registre d’entrada 80 de data
11.01.2016, on sol·licita instal·lar tres atraccions de fira: “drac”, “xiqui parc” i
“tobogan inflable”.
- Sra. MCP, a través d’instància amb número de registre d’entrada 282 de
data 06.01.16, on sol·licita instal·lar una atracció de fira: “caseta de tir”.
- Sra. ACN, a través d’instància amb número de registre d’entrada 111 de
data 13.01.16, on sol·licita instal·lar dues atraccions de fira: “llits elàstics” i
“toritos infantils”.
- Sra. MTMR, a través d’instància amb número de registre d’entrada 613 de
data 18.02.16, on sol·licita instal·lar una atracció de fira: “barrera inflable”.
Fonaments Jurídics
Atès el que estableixen les ordenances municipals pel 2016, publicades en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el 30 de desembre de 2015 número
300, aprovades pel Ple de la corporació en sessió extraordinària de data
12/11/2015.
Atès el que estableix l’article 7 de la quota tributària de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per ocupació del domini públic local:
- Parada de venda de mercaderies: 15€/metre lineal/dia.
- Atraccions de fira: 50€/dia.
- Serveis de restauració ambulant: 25€/m2/dia.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Quart.- Notificar aquest acord a l’Associació de Veïns de Les Pedreres.
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Tercer.- l’Associació de Veïns de Les Pedreres seran els responsables de
l’estat de les dependències i del mobiliari d’aquestes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les autoritzacions queden condicionades al que específica el tècnic municipal
en el seu informe i que es detalla literalment en la part expositiva del present
acord.

Ajuntament de Santa Oliva
Aquest apartat inclou Bars, Xurreries, Frankfurt, i es valorarà també als efectes
de medició les taules i cadires que utilitzin. Aquests establiments no podran
vendre begudes alcohòliques superiors a 16º de volum.

INFORME
S’informa el següent.
Previ inici a l’ocupació de la via publica el titular de l’atracció de fira haurà de
presentar la següent documentació:
 Haurà de presentar la Declaració Responsable, degudament omplerta i
signada.
 Haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil,
acompanyant el rebut de pagament, que doni cobertura a tot el demanat.
 En quant al subministrament elèctric de baixa tensió, s’haurà de dotar a la
instal·lació de grups electrògens, per auto abastir-se de l’electricitat
necessària per al seu funcionament.
 En quant al subministrament d’aigua potable, en el seu moment ho
sol·licitarà a l’ajuntament.
 En quant a les aigües brutes, la zona emplaçada no disposa de
clavegueram, amb la qual cosa no podran fer vessaments residuals.
 Còpia del contracte de manteniment dels extintors.
 Manual d’autoprotecció (disposarà d’un botiquí / farmaciola de primers
auxilis, i en un lloc visible, disposaran d’un cartell amb tots els telèfons dels
serveis d’emergència).
 Haurà de presentar l’alta en el règim de seguretat social i el rebut
conforme està al corrent de pagament.
 Haurà de justificar que disposa del certificat d’homologació de l’atracció,
certificat de revisió anual de la instal·lació, de baixa tensió, de contra
incendis, controls per part d’una entitat d’inspecció, etc.

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

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

ANTECEDENTS
Atès les diverses sol·licituds presentades per ocupar el domini públic local per
posar atraccions de fira durant la Festa Major de Les Pedreres per aquest any
2016.
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“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
ATRACCIONS DE FIRA.
Emplaçament:
SANTA OLIVA NUCLI

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’informe emès pel Sr. Josep Maria Ichart, enginyer tècnic contractat per
l’ajuntament de Santa Oliva, amb número de col·legiat 12233 que textualment
diu:

Ajuntament de Santa Oliva
Igualment des de l’Ajuntament caldrà fer notificació municipal als serveis de
Seguretat i Emergències (mossos, bombers i ambulàncies), per al seu
coneixement els dies de funcionament de les atraccions.
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data 21
de juliol de 2016.

Segon.- Autoritzar a la Sra. MCP, a instal·lar una atracció de fira (“caseta de
tir”), durant els dies de la Festa Major de Santa Oliva. L’autorització queda
condicionada als requisits establerts pel tècnic municipal en el seu informe, que
es transcriu literalment en la part expositiva del present acord, sense la
presentació dels quals aquesta autorització queda desestimada, i al pagament
de la corresponent taxa, previ inici de l’activitat.
Tercer.- Autoritzar a la Sra. ACN, a instal·lar dues atraccions de fira (“llits
elàstics” i “toritos infantils”), durant els dies de la Festa Major de Santa Oliva.
L’autorització queda condicionada als requisits establerts pel tècnic municipal
en el seu informe, que es transcriu literalment en la part expositiva del present
acord, sense la presentació dels quals aquesta autorització queda
desestimada, i al pagament de la corresponent taxa, previ inici de l’activitat.
Quart.- Autoritzar a la Sra. MTMR, a instal·lar una atracció de fira (“barrera
inflable”), durant els dies de la Festa Major de Santa Oliva. L’autorització queda
condicionada als requisits establerts pel tècnic municipal en el seu informe, que
es transcriu literalment en la part expositiva del present acord, sense la
presentació dels quals aquesta autorització queda desestimada, i al pagament
de la corresponent taxa, previ inici de l’activitat.
Cinquè.- Aprovar la liquidació de la taxa de 50€ per dia i atracció de fura,
vigent per al 2016 en matèria d’ocupació del domini públic local, preu establert,
de conformitat a l’acord de ple de data 12 de novembre de 2015 i publicat al
BOPT número 300 de data 30 de desembre de 2015.
Sisè.- Fer constar que la ubicació de les atraccions de fira serà especificada
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Primer.- Autoritzar al Sr. NOS, a instal·lar tres atraccions de fira (“drac”, “xiqui
parc” i “tobogan inflable”), durant els dies de la Festa Major de Santa Oliva.
L’autorització queda condicionada als requisits establerts pel tècnic municipal
en el seu informe, que es transcriu literalment en la part expositiva del present
acord, sense la presentació dels quals aquesta autorització queda
desestimada, i al pagament de la corresponent taxa, previ inici de l’activitat.
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Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El Tècnic Assessor Municipal
Josep Ma Ichart Colg.12233”

Ajuntament de Santa Oliva
pels serveis tècnics municipals el dia de la instal·lació de les mateixes.
Setè.- Notificar als serveis de seguretat i Emergència (mossos, bombers i
ambulàncies), per al seu coneixement, els dies de funcionament de les
atraccions.
Vuitè.- Notificar el present acord als sol·licitants.

Vistes les sol·licituds presentades per instal·lar servei de restauració ambulant
durant la Festa Major de Santa Oliva 2016:
- Sr. MMZ, a través d’instància amb número de registre d’entrada 259 de
data 26.01.16, on sol·licita instal·lar una xurreria.
- Sr. DMM, a través d’instància amb número de registre d’entrada 371 de
data 02.02.16, on sol·licita instal·lar una creperia.
- Sra. NMR, a través d’instància amb número de registre d’entrada 908 de
data 15.03.16, on sol·licita instal·lar un Frankfurt.
- Sr. CLR, a través d’instància amb número de registre d’entrada 2296 de
data 11.07.16, on sol·licita instal·lar un food truck.
Fonaments Jurídics
Atès el que estableixen l’ordenança municipal vigent, publicades en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona el 30 de desembre de 2015 número 300,
aprovades pel Ple de la corporació en sessió extraordinària de data 12/11/2015.
Atès el que estableix l’article 7 de la quota tributària de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per ocupació del domini públic local:
- Parada de venda de mercaderies: 15€/metre lineal/dia.
- Atraccions de fira: 50€/dia.
- Serveis de restauració ambulant: 25€/m2/dia.
Aquest apartat inclou Bars, Xurreries, Frankfurt, i es valorarà també als efectes
de medició les taules i cadires que utilitzin. Aquests establiments no podran
vendre begudes alcohòliques superiors a 16º de volum.
Vist l’informe emès pel Sr. Josep Maria Ichart, enginyer tècnic contractat per
l’ajuntament de Santa Oliva, amb número de col·legiat 12233 que textualment
diu:

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

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Antecedents
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2.27.- EXP. NÚM.: 430/16 SERVEI DE RESTAURACIÓ AMBULANT FESTA
MAJOR 2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
SERVEIS DE RESTAURACIÓ AMBULANT.
Emplaçament:
SANTA OLIVA NUCLI.

Igualment des de l’Ajuntament caldrà fer notificació municipal als serveis de
Seguretat i Emergències (mossos, bombers i ambulàncies).
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
21 de juliol de 2016.”
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar al Sr. MMZ, a instal·lar una xurreria durant els dies de la
Festa Major 2016. L’autorització queda condicionada als requisits establerts pel
tècnic municipal en el seu informe, que es transcriu literalment en la part
expositiva del present acord, sense la presentació dels quals aquesta
autorització queda desestimada, i al pagament de la taxa, previ inici de
l’activitat.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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INFORME
S’informa el següent.
Previ inici a l’ocupació de la via publica el titular de la parada de restauració
haurà de presentar la següent documentació:
 Declaració Responsable, degudament omplerta i signada.
 Haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil,
acompanyant el rebut de pagament.
 En quant al subministrament elèctric de baixa tensió, s’haurà de dotar a
la instal·lació de grups electrògens, per auto abastir-se de l’electricitat
necessària per al seu funcionament.
 En quant al subministrament d’aigua potable, en el seu moment ho
sol·licitarà a l’ajuntament.
 En quant a les aigües brutes, la zona emplaçada no disposa de
clavegueram, amb la qual cosa no podran fer vessaments residuals.
 Haurà de disposar d’un extintor amb contracte amb vigor.
 Haurà de presentar l’alta en el règim de seguretat social i el rebut
conforme està al corrent de pagament.
 Haurà de justificar tenir el carnet de manipulador d’aliments i/o formació
a l’efecte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANTECEDENTS
Atès les diverses sol·licituds presentades per ocupar el domini públic local per
posar serveis de restauració ambulant durant la Festa Major de Les Pedreres
per aquest any 2016.

Ajuntament de Santa Oliva

Quart.- Autoritzar al Sr. CLR, a instal·lar un Food Truck durant els dies de la
Festa Major 2016. L’autorització queda condicionada als requisits establerts pel
tècnic municipal en el seu informe, que es transcriu literalment en la part
expositiva del present acord, sense la presentació dels quals aquesta
autorització queda desestimada, i al pagament de la taxa, previ inici de
l’activitat.
Cinquè.- Aprovar la liquidació de la taxa de 25€/m2 per dia, de conformitat amb
el que determina l’ordenança municipal.
Sisè.- Fer constar que la ubicació dels serveis de restauració serà especificada
pels serveis tècnics municipals el dia de la instal·lació de les mateixes.

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Tercer.- Autoritzar a la Sra. NMR, a instal·lar un Frankfurt durant els dies de la
Festa Major 2016. L’autorització queda condicionada als requisits establerts pel
tècnic municipal en el seu informe, que es transcriu literalment en la part
expositiva del present acord, sense la presentació dels quals aquesta
autorització queda desestimada, i al pagament de la taxa, previ inici de
l’activitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Autoritzar al Sr. DMM, a instal·lar una creperia durant els dies de la
Festa Major 2016. L’autorització queda condicionada als requisits establerts pel
tècnic municipal en el seu informe, que es transcriu literalment en la part
expositiva del present acord, sense la presentació dels quals aquesta
autorització queda desestimada, i al pagament de la taxa, previ inici de
l’activitat.

Vuitè.- Notificar el present acord als sol·licitants.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.28.- EXP. NÚM.: 430/16 AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ
MERCADERIES FESTA MAJOR SANTA OLIVA 2016.

PARADA

Antecedents
Vista la sol·licitud de la Sra. MTMR, a través d’instància amb número de
registre d’entrada 613 de data 18/02/2016, on sol·licita instal·lar una parada de
mercaderies de cotó de sucre i llaminadures.

Ajuntament de Santa Oliva
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Setè.- Notificar als serveis de seguretat i Emergència (mossos, bombers i
ambulàncies), per al seu coneixement.

Ajuntament de Santa Oliva
Fonaments Jurídics

Vist l’informe emès pel Sr. Josep Maria Ichart, enginyer tècnic contractat per
l’ajuntament de Santa Oliva, amb número de col·legiat 12233 que textualment
diu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
PARADES DE VENDA DE MERCADERIES.
Emplaçament:
SANTA OLIVA NUCLI
ANTECEDENTS
Atès les diverses sol·licituds presentades per ocupar el domini públic local per
posar parades de venda de mercaderies durant la Festa Major de Les Pedreres
per aquest any 2016.
INFORME
S’informa el següent.
Previ inici a l’ocupació de la via publica el titular de la parada de venda de
mercaderies haurà de presentar la següent documentació:
 Declaració Responsable, degudament omplerta i signada.
 Haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil,
acompanyant el rebut de pagament.
 En quant al subministrament elèctric de baixa tensió, s’haurà de dotar a
la instal·lació de grups electrògens, per auto abastir-se de l’electricitat
necessària per al seu funcionament.
 En quant al subministrament d’aigua potable, en el seu moment ho
sol·licitarà a l’ajuntament.
 En quant a les aigües brutes, la zona emplaçada no disposa de
clavegueram, amb la qual cosa no podran fer vessaments residuals.
 Haurà de disposar d’un extintor, amb contracte de manteniment en vigor.
Ajuntament de Santa Oliva
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Aquest apartat inclou Bars, Xurreries, Frankfurt, i es valorarà també als efectes
de medició les taules i cadires que utilitzin. Aquests establiments no podran
vendre begudes alcohòliques superiors a 16º de volum.
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Atès el que estableix l’article 7 de la quota tributària de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per ocupació del domini públic local:
- Parada de venda de mercaderies: 15€/metre lineal/dia.
- Atraccions de fira: 50€/dia.
- Serveis de restauració ambulant: 25€/m2/dia.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès el que estableixen les ordenances municipals pel 2016, publicades en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el 30 de desembre de 2015 número
300, aprovades pel Ple de la corporació en sessió extraordinària de data
12/11/2015.

Ajuntament de Santa Oliva


Haurà de presentar l’alta en el règim de seguretat social i el rebut
conforme està al corrent de pagament.

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
21 de juliol de 2016.
El Tècnic Assessor Municipal
Josep Ma Ichart Colg.12233”

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa de 15€/metre lineal per dia i parada,
vigent per al 2016 en matèria d’ocupació del domini públic local, preu establert,
de conformitat a l’acord de ple de data 12 de novembre de 2015 i publicat al
BOPT número 300 de data 30 de desembre de 2015.
Tercer.- Fer constar que la ubicació de la parada serà especificada pels serveis
tècnics municipals el dia de la instal·lació de les mateixes.

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Primer.- Autoritzar a la Sra. MTMR, a instal·lar una parada de venda de
mercaderies (cotó sucre i llaminadures) durant els deis de la Festa Major de
Santa Oliva 2016. L’autorització queda condicionada als requisits establerts pel
tècnic municipal en el seu informe, que es transcriu literalment en la part
expositiva del present acord, sense la presentació dels quals aquesta
autorització queda desestimada, i al pagament de la corresponent taxa, previ
inici de l’activitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Quart.- Notificar el present acord a la sol·licitant.

2.29.- EXP. NÚM.: 446/2016 LLOGUER MONESTIR EL DIA 3/09/2016 CASAMENT CIVIL.
Antecedents
La Sra. LSB, ha sol·licitat mitjançant instància de data 21/06/16 amb número de
registre d’entrada 2057, el lloguer del Monestir, el dissabte 3/09/2016, per
celebrar un casament civil.
La recollida de les claus es realitzarà a les Oficines Municipals el divendres
2/09/2016. Així mateix, les claus, es retornaran el dilluns 5/09/2016.
Fonaments de dret.

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

Ajuntament de Santa Oliva
Atès el que determina 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 BOPT número 300 de data 30 de
desembre de 2015, que diu:

Vist l’informe del tècnic municipal:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Ús Monestir. Casament Civil.
Peticionari:
Sra. LSB
Emplaçament:
El Monestir. Santa Oliva.
Antecedents
Amb data 21/06/2016, amb registre d’entrada núm.: 2057, es sol·licita fer ús del
Monestir, per realitzar la cerimònia d’un casament civil, el dissabte 3 de
setembre de 2016.
Informe favorablement atenent:
- En tot moment, es garantirà que les sortides del Monestir, quedin lliures
d’obstacles, per a la seva correcta evacuació.
- Queda totalment prohibit, qualsevol tipus d’acte i/o espectacle de
pirotècnia o similar.
El que es posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a
data 18 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 Monestir a la Sra. LSB pel dissabte 3/09/2016,
per celebrar la cerimònia d’un casament civil. Fer constar que l’autorització
queda condicionada al que estableix el tècnic municipal al seu informe i que
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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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.”
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En el cas del Monestir tenir en compte que l’ús serà exclusiu per la realització
de les cerimònies civils, reunions d’empreses o altres anàlegs però en cap cas
s’utilitzarà per la celebració de festes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“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).

Ajuntament de Santa Oliva
consta transcrit literalment en la part expositiva del present acord.

Cinquè.- Notificar aquest acord a la Sra. LSB.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.30.- EXP. NÚM.: 455/2016 AUTORITZAR L’ÚS DELS CAP GROSSOS I
GENGANTS A L’ENTITAT “ELS MERLETS”.
Antecedents
Vista la instància presentada per l’entitat ELS MERLETS en data 8/04/2016
amb número de registre d’entrada 1182, en la que sol·licita la cessió de l’ús
dels cap grossos i dels gegants per tal de participar en les cercaviles de Santa
Oliva i donar-les a conèixer en sortides arreu del territori.
Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la cessió de l’ús dels cap grossos i els gegants en actes i
cercaviles de caire festiu, excloent expressament la participació en actes
polítics o reivindicatius.
Segon.- L’Ajuntament no es responsabilitza dels possibles desperfectes que
puguin patir els bens cedits, ni dels danys que l’ús dels mateixos pugui
ocasionar a tercers.

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

Número : 2016-0008 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.- Fer constar que la Sra. LSB, serà la responsable de la neteja del
Monestir 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€ de conformitat amb el que
determina l’ordenança vigent i instar a l’interessat al dipòsit d’una fiança de 20€
que es retornarà un cop es comprovi que el Monestir es deixa en perfecte estat
de neteja i recollida de les escombraries, si fos necessari.

Ajuntament de Santa Oliva
Tercer.- L’entitat serà la responsable de vigilar l’ús adequat dels bens cedits i
de tornar-los als seu lloc, on són custodiats per l’Ajuntament, en perfecte estat
de manteniment, fent-se càrrec dels desperfectes que puguin sofrir, mitjançant
la corresponent pòlissa d’assegurança.
Quart.- L’Ajuntament podrà disposar dels cap grossos i gegants en qualsevol
moment, prèvia comunicació a l’entitat.

2.31.- EXP. NÚM.: 425/2016 CONTRACTE DISSENY I IMPRESSIÓ
PROGRAMA FESTA MAJOR SANTA OLIVA 2016. AZOR CREATIUS
GRÀFICS.
Antecedents
Per tal de fer difusió entre la població de Santa Oliva dels actes previstos per a
la Festa Major 2016, es vol encomanar el disseny i la impressió dels programes
de Festa Major a Azor Creatius Gràfics.
El pressupost presentat inclou l’estudi conceptual, el disseny, la maquetació i
art final del programa en format desplegable de 3 cossos i plegat per la meitat,
mida final: 16-16cm., així com les modificacions i preparació dels arxius per a la
seva correcta reproducció en diferents formats. La impressió de 1.800
programes desplegables, impresos a 4+4 tintes, paper estucat mate de 135gr.

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’entitat sol·licitant.

Atès que a la partida 1.920.24000 “Despeses d’edició y distribució”, del
pressupost prorrogat vigent, existeix consignació pressupostària per fer front a
la despesa.
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 i la conformitat de tresoreria d’existència de fons.
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar l’encàrrec del disseny i impressió del programa de la Festa
Major 2016 a l’empresa “Azor Creatius Gràfics” per l’import de 1.234,20€ (IVA
inclòs) per cobrir els serveis detallats en la part expositiva.

Ajuntament de Santa Oliva
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L’import total del material detallat anteriorment ascendeix a 1.020€ més el 21%
d’iva. En total amb l’IVA inclòs ascendeix a 1.234,20€.

Ajuntament de Santa Oliva
Segon.- Aprovar la despesa total de 1.234,20€, IVA inclós, que s’assumirà amb
càrrec a la partida
1.920.24000 “Despeses d’edició y distribució” del
pressupost vigent.
Tercer.- Notificar aquest acord a la empresa “Azor Creatius Gràfics”.

Vista la proposta presentada per l’empresa “Centaño Espectacles” relativa a
diversos grups musicals per a actuar dins la programació dels actes de la Festa
Major 2016.
Els grups i activitats proposats són els que a continuació es detallen:

DISSABTE 6 D’AGOST
Festa Holy i de l’escuma
Ball de Festa Major amb el grup “ALMAS GEMELAS" i
Dj’s Ferry Lip & Enzo Ferrara

450,00€+IVA
750,00€+IVA
2.700,00€+IVA

DIUMENGE 7 D’AGOST
Espectacle infantil, animació amb el grup
“KIDS PARTY SHOW”

750€+IVA

TOTAL
IVA del 21%
TOTAL IVA INCLÒS

4.650,00€
976,50€
5.626,50€

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 i el procediment sobre la despesa segons les bases
d’execució pressupostària.
A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Contractar els grups proposats per l’empresa
ESPECTACLES per import de 5.626,50 IVA del 21% inclòs.
Ajuntament de Santa Oliva
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CETAÑO
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DIVENDRES 5 d’AGOST
Ball amb el Duet “MEDITERRÁNEO”

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

2.32.- EXP. NÚM.: 464/2016 ACTIVITTS DIVERSES FESTA MAJOR 2016 LES
PEDRERES. CENTAÑO ESPECTACLES.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa de 5.626,50 euros, que
s’assumirà amb càrrec a la partida 3.338.22608 de “Festes Populars” del
pressupost prorrogat vigent.

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Penedès, reunida en sessió
ordinària 11/2016, de data 29 de juny, va prendre el següent acord:
CONVENI SITAC. ADDENDA EXERCICI 2016. SERVEIS A PRESTAR
DURANT L’EXERCICI I INVERSIONS PROGRAMADES.
“El Ple del Consell Comarcal en sessió 2/2008, de 4 de març, va aprovar el
conveni interadministratiu en matèria de serveis d’informàtica i
telecomunicacions per a la prestació de serveis competència dels ajuntaments
de la comarca (SITAC).
La clàusula divuitena d’aquest conveni estableix “...que en cas de pròrroga,
l’aportació per a l’any es fixarà pel sistema de càlcul descrit, mitjançant una
addenda econòmica, en la qual s’actualitzaran les dades d’aquell any en
concret. El consell comarcal pot varia la seva aportació”.
D’acord amb els serveis que es prestaran en el marca d’aquest conveni i el seu
cost, s’han establert les aportacions municipals per a l’any 2016.
Per tot l’anteriorment exposat, el conseller delegat de l’Àrea, previ dictamen del
Consell d’Alcaldes i de la Comissió Informativa de l’àmbit d’assumptes
generals, proposa a la Junta de Govern els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar els imports de les aportacions econòmiques dels Ajuntaments
de la comarca als quals es presta els serveis d’informàtica i telecomunicacions
per a l’any 2016, tal com s’estableix a l’annex del conveni i que consta a
continuació:
Cost del servei
Aportació AOC

260.064,19€
14.068€
Ajuntament de Santa Oliva
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2.33.- EXP. NÚM.: 462/16 APROVAR CONVENI INTERADMINISTRATIU EN
MATÈRIA DE SERVEIS D’INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS (SITAC)
EXERCICI 2016.

Codi Validació: 6RDN57NYPSL37XNYEKK3MWP4K | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 52 de 77

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer.- Comunicar el present acord a l’empresa CENTAÑO ESPECTACLES, a
l’àrea de comptabilitat, a la regidoria de d’hisenda i a Intervenció i Tresoreria,
pel seu coneixement i pels possibles tràmits que es puguin despendre de
l’adopció del present acord.

Ajuntament de Santa Oliva

INCORPORACIÓ
Ple 27/03/08
Ple 10/02/11
Ple 17/06/08
Ple 12/02/08
Ple 17/03/08
JG 12/11/08
Ple 29/04/08
Ple 10/11/08
Ple 16/06/08
JG 04/06/08
Ple 16/06/08
JG 25/11/08

POBLACIÓ%
2,5%
3,3%
2,3%
3,7%
0,7%
25,70%
12,60%
2,50%
0,5%
1,5%
2,7%
3,5%
38,70%

HABITANTS
2320
3103
2185
3474
641
24256
11883
2323
501
1373
2521
3283
36558

APORTACIÓ
3.526€
3.537€
2.755€
5.280€
941€
659€
323€
3.923€
562€
237€
3.919€
4.593€
993€

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

MUNICIPI
Albinyana
Banyeres
Bellvei
La Bisbal
Bonastre
Calafell
Cunit
Llorenç
Masllorenç
El Montmell
St. Jaume
Santa Oliva
El Vendrell

102.000€
45.260€
98.736,19€
0€
39.494,48€
1.974,72€
37.519,75€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aportació Dipta Conveni Marc
Diferència
Aportació Consell
60%
Ingrés per projectes específics
Diferència
Quota participació grans Ajuntaments 5%
A distribuir entre la resta d’Ajuntaments

Vist que l’aportació de l’Ajuntament de Santa Oliva per la prestació del servei
en matèria d’informàtica i telecomunicacions que serà de 4.593€ per l’any 2016.
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, la relació de la despesa a les bases d’execució
pressupostària i la conformitat de tresoreria d’existència de fons.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern:
Primer.- Aprovar els barems contemplats en la part expositiva del conveni
Interadministratiu entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de
Santa Oliva, per al 2016, referent als serveis d’informàtica i telecomunicacions,
per una aportació econòmica de 4.593€.

Ajuntament de Santa Oliva
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Segon.- Notificar als ajuntaments de la comarca adscrits al conveni l’import de
la seva aportació.”

Ajuntament de Santa Oliva
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa de 4.593€
derivada de la prestació dels serveis d’informàtica i telecomunicacions per a
l’any 2016, a càrrec de la partida pressupostària 2.920.21600 de “Equips per a
processos d’informació” bossa de vinculació PRG. 9 ECO 21.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura de documents relacionats
amb aquesta resolució.

La Junta de Govern del Consell Comarca, reunits en sessió ordinària16/2015,
de data 16 de desembre, adoptà, entre d’altres, el següent acord:
“25. REX 12_0681. ANNEX 1 AL CONVENI DE COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
PENEDÈS I DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA EN MATÈRIA DE
SERVEIS SOCIALS. ANY 2016.
L'art. 24 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que totes les persones
tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les prestacions de la xarxa de
serveis socials de responsabilitat pública, a ser informades sobre aquestes
prestacions i a donar el consentiment per a qualsevol actuació que les afecti
personalment, en els termes que estableixen les lleis. Les persones amb
necessitats especials, per mantenir l'autonomia personal a les activitats de la
vida diària, tenen dret a rebre l'atenció adequada a llur situació, d'acord amb les
condicions que legalment s'estableixen.
D'acord amb l'art. 31.2 de la LSS, la comarca supleix els municipis de menys
de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis
socials bàsics. Aquesta previsió de la legislació sectorial és conseqüència de la
normativa general local, concretament dels art. 66.3.k i 67.c de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós) que reconeix la competència municipal en matèria de
serveis socials i estableix l'obligació als municipis de població superior a vint mil
habitants.
El Programa d'actuació comarcal del Consell Comarcal del Baix Penedès,
aprovat en sessió 1/1994, de 22.03 (publicat al DOGC 1882, de 11.04.94 i al
BOPT 86, de 15.04.94), regula en el seu art. 7 l’exercici de competències en
Ajuntament de Santa Oliva
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2.34.- EXP. NÚM.: 428/2016 ANNEX 1 AL CONVENI DE COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
PENEDÈS I DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA EN MATÈRIA DE
SERVEIS SOCIALS. ANY 2016.
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

Ajuntament de Santa Oliva

Per tal que no es vegin afectats els serveis i programes derivats d'aquest
Contracte Programa, ja què un dels principis rectors és donar prioritat a
l'atenció a les persones en situació d'especial necessitat social i de
dependència, s'han redactat uns annexos amb una validesa de sis mesos (del
1 de gener al 30 de juny de 2016), tot i que els imports estan expressats en
format anual, amb unes condicions iguals, menys l'Ajuntament de Cunit i
l'Ajuntament de l'Arboç que tenen unes condicions específiques.
Per tot l'anteriorment exposat, la consellera delegada de l'Àrea d'Atenció Bàsica
a Persones, amb el vist i plau de la gerent, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar l'annex 1 del Conveni de Cooperació interadministrativa entre
el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca en
matèria de serveis socials amb unes condicions iguals per a tots.
SEGON. Aprovar l'annex 2_Cunit del Conveni de Cooperació
interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament
de Cunit en matèria de serveis socials amb unes condicions específiques.
TERCER. Aprovar l'annex 2_l'Arboç del Conveni de Cooperació
interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament
de l'Arboç en matèria de serveis socials amb unes condicions específiques.

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

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

A data d'avui el Consell Comarcal desconeix quan serà la signatura del nou
Contracte Programa, el qual defineix els objectius, les accions que calen
desenvolupar, els recursos que cadascuna de les parts han d'aportar i els
criteris d'avaluació que han de garantir una millora contínua en la prestació dels
serveis i el seu finançament.
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L'any 1989, el Consell Comarcal va assumir competències en matèria de
serveis socials i ha establert convenis de col·laboració amb els ajuntaments de
la comarca. El darrer conveni que es va subscriure i que era pels exercicis
2012-2015, diu en el seu acord onzè que, aquest conveni s'estableix des de la
data de la signatura fins al 31 de desembre de 2015, amb efectes econòmics
des de l'1 de gener de 2012. Això no obstant, seran revisats anualment els
objectius generals i específics i l'Annex 1 en el qual es determina la participació
econòmica dels ajuntaments.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

matèria de serveis socials, tot donant compliment a la previsió de l’art. 167.1. b)
del Reglament d’obres i serveis dels ens locals (Decret 179/1995), per a
l’exercici per la comarca de serveis de competència municipal que hagin estat
delegats per conveni.

Ajuntament de Santa Oliva
QUART. Comunicar aquests acords als ajuntaments corresponents.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres assistents.
A continuació es transcriu el text íntegre de l'annex:
ANNEX 1

MUNICIPI
ALBINYANA
L'ARBOÇ
BANYERES
PDÈS.
BELLVEI
LA BISBAL PDÈS.
BONASTRE
CUNIT
LLORENÇ
MASLLORENÇ
EL MONTMELL
ST. JAUME
DOMENYS
SANTA. OLIVA

34,00%

185.114,43 €

% POBL. S/
COMARCA
5,9%
13,9%

POBLACIÓ
HABITANTS
2.354
5.517

7,7%
5,4%
8,8%
1,6%
31,2%
5,8%
1,3%
3,7%

3.044
2.129
3.497
654
12.416
2.304
534
1.474

14.161,56 €
9.904,72 €
16.269,04 €
3.042,59 €
57.762,77 €
10.718,87 €
2.484,32 €
6.857,47 €

6,4%
8,3%

2.556
3.311

11.891,24 €
15.403,72 €

39.790

185.114,43 €

Total comarca

Aportació

Concepte 2. SAD (inclou SAD Dependència i SAD Social)
L'Ajuntament aportarà una tercera part del cost dels casos del seu municipi.
APORTACIÓ
ACTUAL

MUNICIPI
ALBINYANA
L'ARBOÇ
BANYERES
PDÈS.
BELLVEI
LA BISBAL PDÈS.
BONASTRE
CUNIT

APORTACIÓ
PREVISTA

2.381,23 €
8.713,11 €

3.500,00 €
9.500,00 €

15.332,43 €
6.585,30 €
4.471,40 €
1.243,80 €
41.797,07 €

15.500,00 €
8.000,00 €
5.500,00 €
2.500,00 €
46.000,00 €

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

10.951,48 €
25.666,66 €

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Quota participació dels ajuntaments
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2016
544.454,21 €

Concepte 1. Professionals i serveis socials bàsics

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CONVENI 2016 CCBP I AJUNTAMENTS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS

Ajuntament de Santa Oliva
LLORENÇ
MASLLORENÇ
EL MONTMELL
ST. JAUME
DOMENYS
SANTA. OLIVA
TOTAL

5.849,18 €
1.786,70 €
1.595,84 €

7.000,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €

10.419,80 €
12.237,22 €
112.413,08 €

11.500,00 €
13.000,00 €
127.500,00 €

A) Preu anual creació grup voluntariat
MUNICIPI

% POBL. S/
COMARCA

ALBINYANA
L'ARBOÇ
BANYERES
PDÈS.
BELLVEI
LA BISBAL
PDÈS.
BONASTRE
CUNIT
LLORENÇ
MASLLORENÇ
EL MONTMELL
ST. JAUME
DOMENYS
SANTA. OLIVA

250,00 €

5,9%
13,9%

POBLACIÓ
HABITANTS
2.354
5.517

7,7%
5,4%

3.044
2.129

19,13 €
13,38 €

8,8%
1,6%
31,2%
5,8%
1,3%
3,7%

3.497
654
12.416
2.304
534
1.474

21,97 €
4,11 €
78,01 €
14,48 €
3,36 €
9,26 €

6,4%
8,3%

2.556
3.311

16,06 €
20,80 €

39.790

250,00 €

Total comarca

Aportació
14,79 €
34,66 €

B) Quota anual per cada voluntari
El Consell Comarcal abonarà a la Federació Catalana de Voluntariat la quota
anual per cada voluntari assegurat, que ascendeix a 5,20€/any. Els ajuntaments
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Concepte 4. Grup de voluntariat
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El Consell Comarcal subscriurà un conveni amb Creu Roja amb la finalitat d'evitar
el cost de les instal·lacions i reinstal·lacions dels aparells. Així mateix, el Consell
Comarcal subscriurà un conveni amb Creu Roja per a la promoció, difusió i
implantació
del servei intel·ligent d'alertes personals (SIMAP – casos
d'Alzheimer) L'Ajuntament assumirà el cost dels aparells efectivament activats en
el seu municipi en concepte de manteniment d'ambdós Serveis, pel que Creu
Roja facturarà directament a cada ajuntament. Queda exclòs d'aquest concepte
l'Ajuntament de Bellvei, per disposar de conveni directe amb Creu Roja.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Concepte 3. Teleassistència i SIMAP

Ajuntament de Santa Oliva
assumiran el cost d'aquestes quotes de les persones voluntàries del seu municipi.
Concepte 5. Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència
Despeses subministraments, assegurança, manteniment,
etc.

ALBINYANA
L'ARBOÇ
BANYERES
PDÈS.
LA BISBAL
PDÈS.
BONASTRE
CUNIT
LLORENÇ
MASLLORENÇ
EL MONTMELL
ST. JAUME
DOMENYS
SANTA. OLIVA

6,3%
14,6%

POBLACIÓ
HABITANTS
2.354
5.517

8,1%

3.044

202,07 €

9,3%
1,7%
33,0%
6,1%
1,4%
3,9%

3.497
654
12.416
2.304
534
1.474

232,14 €
43,41 €
824,19 €
152,94 €
35,45 €
97,85 €

6,8%
8,8%

2.556
3.311

169,67 €
219,79 €

Total comarca

Aportació
156,26 €
366,23 €

37.661

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

% POBL. S/
COMARCA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

MUNICIPI

2.500,00 €

La previsió de despeses en concepte de transport adaptat, per l'any 2016, són les
següents:
Concepte
Contracte Creu Roja vehicles adaptats (3 vehicles)
Contracte Fundació Santa Teresa Monitores línies
ordinàries bus
Subvenció Assoc.Pares bitllets bus línies ordinàries

Import
51.602,50

TOTAL

64.083,61”

9.981,11
2.500,00

És per això que, un cop actualitzats els barems contemplats en l’Annex 1,
l’aportació prevista inicialment, a l’espera de la signatura del contracte
programa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i el Departament de
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Concepte 6. Transport adaptat

Ajuntament de Santa Oliva
Treball, Afers Socials i Famílies, amb els imports definitius corresponent a
Santa Oliva pel 2016 serà:

Amb un cost total de: 28.644,31€ d’acord amb el nombre d’habitants i hores de
servei dels professionals de Serveis Socials destinats al nostre municipi.
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 i la conformitat de tresoreria d’existència de fons.
A la Junta de govern es proposa el següent acord:
Primer.- Aprovar els barems provisionals contemplats en l’Annex 1, del conveni
Interadministratiu entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de
Santa Oliva, per al 2016, referent a l’aportació econòmica que serà de
28.644,31€.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa de
28.644.31€ derivades de l’annex I del conveni de serveis socials per a l’any
2016, a càrrec de la partida pressupostaria 4.231.48000 “a famílies i
institucions sense fins de lucre”, del pressupost prorrogat vigent, integrada a la
bossa de vinculació del programa 2 “ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I
PROMOCIÓ SOCIAL”, econòmica 48 “A famílies i institucions sense fins de
lucre”.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.
2.35.- EXP. NÚM.: 423/2016 CONTRACTACIÓ SUBSTITUCIÓ VACANCES
XOFER BUS.
Vista la memòria d’alcaldia que diu:
“Es posa de manifest d’urgència la necessitat de contractar a una persona com
a xofer del mini bus urbà per realitzar les tasques corresponents de conductor
mentre el xofer habitual realitza les seves vacances. Amb la única finalitat de
realitzar les funcions que son pròpies d’aquest lloc de treball i davant de la
petició de vacances del titular habitual, el Sr. Antonio Sánchez Conde.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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15.403,72€
13.000,00€
20,80€
219,79€
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Concepte 1. Professionals i serveis socials bàsics:
Concepte 2. SAD (inclu SAD Dependència i SAD Social):
Concepte 4. Grup de voluntariat:
Concepte 5. Servei d’Acolliment Residencial d’Urgència:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

Ajuntament de Santa Oliva

a) Per tal de cobrir transitòriament places que han de ser ocupades
definitivament per funcionaris de carrera.
b) Per a la realització de programes estrictament temporals o per situacions
urgents degudament motivades.
c) Per ocupar llocs de treball en substitució de funcionaris que gaudeixin del
dret de reserva de plaça i destinació.
El personal interí només pot ser nomenat quan sigui estrictament necessari
proveir un lloc de treball per garantir el funcionament normal dels serveis i
sempre que no pugui ser proveït amb urgència per un funcionari de carrera. El
lloc de treball ocupat transitòriament per l’interí que es consideri necessari per
al funcionament normal dels serveis i que no sigui de caràcter temporal ni
estigui subjecte a amortització segons les relacions de llocs de treball pot ser
inclòs en la següent oferta d’ocupació pública o convocatòria de provisió que es
faci, llevat que el lloc de treball estigui reservat per a un funcionari de carrera.

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Tenint en compte que la cobertura de la vacant és urgent i la modalitat seria
amb caràcter d’interinitat i fins que el Sr. Antonio Sánchez Conde es reincorpori
al seu lloc de treball al finalitzar el seu període vacacional, que comprès des del
dia 1 d’agost fins el 9 de setembre, ambdós inclosos i que de conformitat amb
l’article 124 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
Refosa en un Text Únic dels Preceptes de Determinats Texts Legals Vigents a
Catalunya en Matèria de Funció Pública, l’interí pot ser nomenat:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vistos els diferents currículums obrants a l’expedient i de les corresponents
entrevistes personals realitzades.

Que el Secretari emeti informe sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir.”
Vist l’informe de la secretaria accidental (Delegació Decret 72/12) que
literalment diu:
“ D’acord amb l’ordre d’alcaldia mitjançant Provisió de data10.07.2015, i en
compliment amb allò que estableix l’article 3.a) del Reial Decret 1174/1987, de
18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,
INFORME
PRIMER. L’article 42 del Text Únic de la Llei de la Funció Pública de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que, conforme als
principis enunciats en l’article 103.1 de la Constitució, l’Administració de la
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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DISPOSO

Ajuntament de Santa Oliva
Generalitat seleccionarà la totalitat del seu personal amb criteris d’objectivitat,
en funció dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants, i mitjançant
convocatòria pública.

TERCER. De conformitat amb l’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, el
personal interí és seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel sistema de
concurs, llevat en els casos de màxima urgència.
En el cas de màxima urgència, el nomenament del personal contractat s’ha de
publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, i s’ha de comunicar al Ple en la primera sessió que celebri.
El personal interí ha de complir els requisits generals de titulació i les altres
condicions exigides a què pertany el lloc de treball que ocupa.
QUART. La resolució de nomenament serà adoptada per l’Alcaldia a favor de
l’aspirant.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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— Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
— Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes.
— Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa en un
text únic de la Llei de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
— Articles 282 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
— Articles 6 a 8 i 94 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.
— Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català
i de l’aranès en el processos de selecció de personal i provisió de llocs de
treball de les Administracions Públiques de Catalunya.
— Llei 30/1984, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
— Articles 21.1.g), 91, 100 i 102 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local.
— Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament
General d’Ingrés del Personal al Servei de l’Administració General de l’Estat i
de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils
de l’Administració General de l’Estat.
— Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles i els
programes mínims a què s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels
funcionaris de l’Administració Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per:

Ajuntament de Santa Oliva
Atès que en aquesta corporació municipal existeix una borsa de treball, d’on
s’ha realitzat la selecció de la persona destinada a cobrir aquest lloc de treball.

Els serveis mínims i obligatoris que han de prestar els municipis són els que
preveu l’article 26 LBRL.
Així mateix, l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 de abril,
pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
regim Local (TRRL) estableix que la preferència entre els diferents serveis
mínims es determinarà sobre la base dels objectius a què es refereix l’article
36.2 LBRL, atenent a les circumstàncies de cada municipi i respecte a les
prioritats sectorials que es determinin en la forma establerta a l’article 59 LBRL
(quan l’Estat tingui per llei la facultat de coordinar l’activitat de l’administració
local i a través de plans sectorials hagi fixat els objectius i la determinació de
les prioritats de l’acció pública en la matèria corresponent.
Atès el RDL 20/2011 publicada al BOE núm. 315 de data 31.12.11, indica en el
seu article 3, apartat tercer “...La contractació de personal laboral temporal es
realitzarà únicament en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i
inajornables...”, essent aquest el cas que ens ocupa, ja que és un servei
imprescindible i que no es pot anular durant tant de temps.
Cal significar que feta la consulta al SAM de la Diputació de Tarragona, aquesta
prohibició genèrica d’augment del capítol 1 (en seguiment del RDL 20/11) , en
vers a l’exercici anterior té dues consideracions:
1) S’ha anat prorrogant mantenint aquesta prohibició en les corresponents
lleis de pressupost de l’Estat.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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La definició de servei públic essencial referida a l’àmbit local ve delimitada per
les competències que els municipis i corporacions locals han de prestar per
mandat del legislador.
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Atès que es respecten les limitacions imposades per la Llei 22/2013, de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat, específicament les relatives a
les contractacions laborals temporals en casos excepcionals i per cobrir
necessitats urgents i inajornables en funcions i categories que es considerin
prioritaris i afectin al funcionament dels serveis públics essencials.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès allò que preveu l’article 22 del reglament de personal al servei de les
Entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, i considerant que
concorren els requisits establerts a l’article 15, núm. 1, c) de l’Estatut dels
Treballadors i els articles 4 i concordants del RD 2720/1998, de 18 de
desembre.

Ajuntament de Santa Oliva
2) La prohibició d’augments s’ha d’entendre en termes d’homogeneïtat, en
la comparativa de dos exercicis. “

Primer.- Contractar al Sr. D.V.M., amb DNI 46.989.271-H, domiciliat al C/Martí
l’Humà, 10 de El Vendrell, en règim laboral temporal i sota la modalitat
d’interinitat, amb efectes del dia 1 d’agost i fins el 9 de setembre de 2016, per a
desenvolupar les tasques pròpies com a xofer del mini bus urbà i amb la
retribució establerta per a aquest lloc de treball.
Segon.- Indicar que en el Ple realitzat en sessió ordinària de data 27 de març
de 2013, s’indica el que aquesta ajuntament considera com a serveis públics
essencials.
Tercer.- Declarar que només es podrà contractar personal temporal sota la
modalitat d’interinitat i fer nomenaments de personal estatutari i de funcionaris
interins, declarant serveis essencials els següent:
- Llocs de treball que, pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves
especialitats funcionals, es consideren prioritaris per a garantir l'adequat
funcionament dels serveis.
- Substitucions de forma interina de les vacants que es puguin produir.
Les contractacions portades a terme com a conseqüència d'aquesta declaració
de serveis prioritaris i essencials, en cap cas podran suposar un increment del
pressupost del Capítol 1 de personal d'aquest Ajuntament en termes
d’homogeneïtat.
Amb caràcter previ a la formalització de qualsevol contractació o nomenament
de caràcter temporal, ha de quedar acreditat en l'expedient, mitjançant informe,
les causes de la necessitat urgent i inajornable per procedir a la contractació o
nomenament de personal, així com la impossibilitat de suplir les mancances de
personal pels sistemes reglamentaris o convencionals de provisió, i amb
especial justificació de la impossibilitat d'emprar els mecanismes legals o
convencionals d’assignació de funcions al personal de la mateixa Corporació
en actiu.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

A la Junta de Govern es proposa:
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Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, la relació de la despesa a les bases d’execució
pressupostària.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que el Sr. D.V.M., amb DNI 46.989.271-H compleix els requisits de titulació
i capacitat per dur a terme dites tasques, . En l’expedient consta la
documentació corresponent.

Ajuntament de Santa Oliva
Quart.- Comunicar al departament de comptabilitat i secretaria - intervenció que
tramitin davant de la gestoria assignada, els tràmits oportuns per tal de realitzar
aquesta contractació.

Setè.- Ratificar el present acord en el proper ple que es celebri.
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als interessats, Sr. D.V.M. amb DNI
46.989.271-H i al Sr. A.S.C.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.36.- EXP. NÚM.: 387/2016 CONTRACTE MENOR MONITOR CURS
NATACIÓ INFANTIL.

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Sisè.- Publicar la contractació al Butlletí Oficial de la Província, en el Taulell
d’anuncis de l’ajuntament i fer la remissió posterior a la Subdelegació del
Govern en seguiment dels articles 3 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de
desembre, “de mesures urgents en matèria pressupostària, tributaria i financera
per a la correcció del dèficit públic” i, 23 de la Llei de Pressupostos General de
l’estat de 2012.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de la partida
pressupostaria 1533.13001.00 o 1533.13000.01, del pressupost prorrogat
vigent, per import de 1.932,65€/mensuals, que es correspon al sou brut i cost
seguretat social.

Atès que per decret d’alcaldia número 70/2016 de data 04/07/2016 es va
procedir a formalitzar un contracte menor pel servei d’un monitor durant el curs
de natació infantil que es realitza a la piscina municipal.
Atès que el número d’inscripcions ha estat superior al previst s’ha de realitzar
un nou contracte pel servei d’un monitor més, per un import de 185€ IVA no
inclòs.
Fonaments Jurídics
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 COL·LECTIU D’ATURATS DEL BAIX PENDE`S , ha de
disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per la
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva
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.

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 223,85€ IVA inclòs, a
càrrec de la partida pressupostària 3.334.22611 “d’activitats culturals diverses”,
bossa de vinculació programa 3 ECO 22.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases
d’execució pressupostària.
Per tot això a la Junta de Govern Local es proposa:
Primer.- Concertar la formalització d’un contracte menor pel servei d’un monitor
per al curs de natació infantil que es realitza a la piscina municipal, a càrrec de
la empresa COL·LECTIU D’ATURATS DEL BAIX PENEDÈS, per un import de
185€ IVA no inclòs.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Atès el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP en què és
competència de l’alcalde la contractació de serveis quan el seu import no superi
el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis
milions d’euros. Tanmateix, en virtut del ple d’organització de data 16/07/2015
que va delegar les competències que li corresponen, a la Junta de Govern
Local.
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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
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.

Quart.- Fer entrega d’un certificat del present acord a l’àrea de comptabilitat i al
registre de contractes.
Cinquè.- Notificar el present acord a la empresa COL·LECTIU D’ATURATS
DEL BAIX PENEDÈS.

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

Tercer.A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost de
223,85€ IVA inclòs.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost, Base 24):
Base 24. Norma general
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional ( art. 83 de la Llei de contractes del
Sector Públic).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 223,85€ IVA inclòs per
atendre al pagament de l'esmentat contracte, que s’assumirà amb càrrec a la
partida pressupostària 3.334.22611 “d’activitats culturals diverses”, bossa de
vinculació programa 3 ECO 22.

2.37.- EXP. NÚM.: 387/2016 FINALITZACIÓ CURS AGUAGYM I PISCINA
MES DE JULIOL.
Atès que durant el mes de juliol, a la piscina municipal, s’han realitzat els
cursets d’aquagym i de natació infantil. Manifestada per la regidoria competent
en seguiment del cartipàs municipal la voluntat d’oferir un refrigeri per
finalització dels cursets. Servint aquest punt de la part expositiva com
providència d’inici per economia processal.
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 i el procediment sobre la despesa segons les bases
d’execució pressupostària.
A la Junta de Govern es proposa:
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Codi Validació: 6RDN57NYPSL37XNYEKK3MWP4K | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 66 de 77

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

Ajuntament de Santa Oliva
Primer.- Acordar oferir un refrigeri de finalització dels cursets d’aquagym i de
natació infantil que dispensarà el concessionari del bar de la piscina municipal,
per un import total de 41,80€ IVA inclòs.
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa de 41,80€ IVA inclòs, que
s’assumirà amb càrrec a la partida pressupostària 3.334.22611 “d’activitats
culturals diverses”, bossa de vinculació programa 3 ECO 22.

ANTECEDENTS
La Junta de Govern de data 23 de maig de 2016, acorda procedir a la resolució
del contracte de la gestió del servei públic del mercat municipal i la concessió
d’audiència al concessionari per tal que presenti les al·legacions i/o documents
que considerés oportuns.
Vistes les al·legacions presentades amb data 12.07.2016, registrades amb el
núm. 2305, pel Sr. Francesc Àngel Jiménez Hernández, adjudicatari del
contracte de concessió del mercat municipal.
Atès que en data 12 de maig de 2016, el Sr. Jose Félix Velasco Martínez,
Secretari Interventor de l’Ajuntament de Santa Oliva emet el següent informe:

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

2.38.- EXP. NÚM.: 545/2015 RESOLUCIÓ CONTRACTUAL SERVEI MERCAT
MUNICIPAL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

D’acord amb l’ordre d’Alcaldia mitjançant Provisió de data 27.04.16, i en
compliment amb allò que estableix l’article 3.a) del Reial Decret 1174/1987, de
18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,
ANTECEDENTS
PRIMER. En data 13 de juliol de 2006, el ple de la corporació en sessió pública
ordinària, acorda la concessió del servei de mercat, amb l’execució d’un edifici
de serveis al C/Conca de Barberà s/n del polígon industrial Molí d’en Serra, al
Sr. Francisco Angel Jimenez amb DNI 40.831671-R, amb estricta subjecció als
Plecs de Clàusules Administratives Particulars, que s’aprova en la mateixa
sessió plenària.
No consta signatura de contracte, ni de dipòsit de fiança ni de signatura del
plec de clàusules, entre les parts.
Al BOP núm. 116 de data 21.05.2005, es publica l’ordenança de mercat.
Ajuntament de Santa Oliva
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“ INFORME SECRETARI

Ajuntament de Santa Oliva
Actualment l’òrgan competent per a la resolució del contracte és la Junta de
Govern, segons cartipàs municipal aprovat pel Ple de data 17.07.2015

S’annexa informe tècnic de data 10.05.2016 (annex núm. 1) i l’acta del
Mossos d’Esquadra de data 26.09.2015 (annex núm. 2)
Aquesta circumstància SI és motiu de la present resolució d’aquest
expedient.
-

En aquesta mateixa denúncia es posa de manifest que segons manifestació
verbal dels Sr. Eduardo Pablos Ruiz amb DNI núm. 37.693.092W, el Sr.
Jose Martínez Moreno, amb DNI 38.993.062N i el seu fill Cristian Martínez,
gestors de la mercantil DUORUM SL i que per tant són els que estan
gestionant com administrador i recaptadors, respectivament, el mercat
ambulant, aspecte aquest que és desconegut per part d'aquest Ajuntament
atès que l'adjudicació de la mencionada gestió es va fer al Sr. Francisco
Angel Giménez Hernández, amb DNI 40831671-R
Aquesta circumstància NO és motiu de la present resolució, per dificultat
tècnica de verificació.

-

Igualment es diu que l'empresa DUORUM SL és l'encarregada de la
seguretat i control del que succeeix en el mencionat mercat municipal,
aspecte aquest també desconegut per aquest ajuntament.
Aquesta circumstància NO és motiu de la present resolució, per dificultat
tècnica de verificació.

TERCER. En el registre general de l'Ajuntament ha tingut entrada una instància
presentada pel Sr. Manuel Hernández Mesa, amb DNI 46.536.415-D, de data
23.4.13, en la que manifesta que a l’agost de 2012 va pagar en concepte de
“reserva de parada” un import de 600€ i que li reclamen una segona fracció que
s’ha negat a pagar (presenta còpia del pagament efectuat en format rebut), per
aquest motiu el Sr. Eduardo Pablos Ruiz administrador de l’empresa Duorum
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Que el mercat municipal ocupa uns terrenys que no són els que hauria
d'estar ocupant. En aquest sentit consta que el mercat municipal, el qual
s'està gestionant indirectament per un concessionari, hauria d'estar ubicat
exclusivament a les parcel·les 2 i 3 del polígon Industrial Molí d’en Serra, i
segon la denúncia dels Mossos d'esquadra, en la data de la mateixa el
mercat estava ocupant part dels carrers Conca de Barberà i Tarragonès.
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Aquest Ajuntament ha tingut coneixement de la denúncia formulada
per uns particulars, veïns del municipi, davant els Mossos d'esquadra, en que
es posen de manifest, entre d'altres, els següents fets, descrits en l’acta
aixecada amb el núm. De diligencies 743048/15 de data8.10.15:

Ajuntament de Santa Oliva
Habitat SL i gestor del mercat, li comunica de forma verbal que esta expulsat
del mercat.

S’annexa informe de Secretari Interventor de data 26.02.16 (annex núm. 3)
Consta a l’expedient diferents reclamacions documentals de requeriment de
pagament i les respostes corresponents de la concessionària (s’annexa escrit
del Tresorer Sr. Ripoll de data 27.8.14 amb el núm. 4 i escrit del Sr. Eduardo
Pablos de data 27.08.14, amb el núm. 5) Dels mateixos es port deduir la
repetida infracció de la clàusula núm. 6 del plec de condicions econòmic
administratives generals que diu “ Pagament del servei: el preu anual del servei
s’abonarà per dotzenes parts mensuals amb la part no capitalitzada”, en
concordança amb la clàusula núm. 14, que diu: “Resolució del contracte: les
causes de la resolució del contracte seran les previstes a la Llei de Contractes”.
Per tant, aquesta circumstància SI és motiu de la present resolució d’aquest
expedient.
Caldrà procedir a la liquidació de la taxa de recollida de residus dels anys 2013
a 2016, en el ben entès que la naturalesa jurídica de la taxa com a tribut, té un
procediment d’exigibilitat diferent al del cànon i es podria entendre que, a priori,
ha caducat l’exercici 2012, pel que fa a la recollida de residus (s’acompanya
notificació de l’acord de la Junta de Govern de data 17 d’abril 2008 com annex
núm. 6).
Tot això sense perjudici de procedir a la corresponent liquidació de la taxa de
recollida de residu, seguint el procediment de la Llei d’Hisendes Locals i RGR.
CINQUÈ.- En el registre general de l'Ajuntament ha tingut entrada una instància
Ajuntament de Santa Oliva
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QUART.- Segons informe emès per la tresoreria d'aquest ajuntament consta
que a data 31.12.2015 el Sr. Francisco Angel Giménez Hernández,
concessionari de la gestió del servei municipal del mercat municipal, deu un
total de 68.453’13€ en concepte de cànon impagat, el qual va incrementant
mensualment a dia d’avui degut a que no ha realitzat cap ingrés més.
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Aquesta circumstància NO és motiu de la present resolució, per dificultat
tècnica de verificació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En el registre general de l'Ajuntament, amb el núm. 3653, ha tingut entrada una
instància de data 10.9.12, de l'entitat UVA (Unió de Venedors Ambulants), en la
que es posen de manifest una sèrie d'incidències, com ara que alguns dels
paradistes del mercat denuncien que els gestors del mercat municipal, els
estan extorquint en el pagament de quanties per instal·lar les seves parades en
el mateix.

Ajuntament de Santa Oliva
amb data 27.12.13, de l'Oficina Antifrau de Catalunya en que comunica l'inici
d’actuacions d’investigació número en referència al servei del mercat municipal.

PRIMER. Les causes de resolució del contracte, atès els antecedents que
obren en aquest expedient i que s’han consignat en l’apartat dels antecedents,
consisteix en:
a) Ocupació de terrenys que no són els que hauria d’estar ocupant (veure
annex 1)
b) L’incompliment del pagament del cànon estipulat, acumulant a data
31.12.2015 un deute de 68.453’13€ (seixanta-vuit mil quatre-cents
cinquanta-tres euros amb tretze cèntims) Veure annex 3), sense
perjudici de l’actualització corresponent a l’acabament de l’expedient.
Aquestes obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals en els
plecs o en el contracte estan incloses en l’article 223 lletra f) i g) del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, que diuen:
Art. 223 Causes de resolució
f) L’incompliment de les restants obligacions contractuals essencials,
qualificades com a tals en els plecs o en el contracte.
g) La impossibilitat d’executar la prestació en el termes inicialment pactats o la
possibilitat certa producció d’una lesió greu a l’interès públic si es continua
executant la prestació en aquest terme quan no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb el que disposa el títol V del llibre I.
Ajuntament de Santa Oliva
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Correspon al Secretari informar sobre la Legislació aplicable i en compliment
d’això formula el següent,
INFORME
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SISÈ.- Aquest Ajuntament, pels motius esmentats, ja va iniciar un expedient de
resolució del contracte de concessió de la gestió del servei municipal del
mercat municipal tràmit, expedient aquest que va caducar pel transcurs del
termini indicat a l'art. 42.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la
qual cosa s'ha resol expressament per resolució de l'alcaldia, en aplicació del
que preveuen els arts. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i 53.1.u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que totes aquestes incidències comporten que el servei del mercat
municipal no s'estigui prestant en els termes que aquest Ajuntament voldria, i
que poden fer pensar en la conveniència de resoldre el contracte de concessió
per a la gestió del servei municipal de mercat ambulant.

Ajuntament de Santa Oliva
El sotasignat considera que les causes a) i b) abans esmentades, són
suficients per a procedir a la resolució contractual.

— La demora superior a sis mesos per part de l’Administració en el
lliurament al contractista de la contraprestació o dels mitjans auxiliars a què es
va obligar segons el contracte.
— El rescat del servei per l’Administració.
— La supressió del servei per raons d’interès públic.
— La impossibilitat de l’explotació del servei com a conseqüència
d’acords adoptats per l’Administració amb posterioritat al contracte.
De conformitat amb el que estableix l’article 223 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, són causes de resolució del contracte:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o
l’extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista,
sense perjudici del que preveu l’article 85 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en
qualsevol altre procediment.
c) El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista
i l’incompliment del termini que assenyala la lletra c) de l’apartat 2
de l’article 112 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
Ajuntament de Santa Oliva
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TERCER. De conformitat amb l’article 286 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, són causes de resolució del contracte de gestió de serveis
públics, a més de les que assenyala l’article 223, amb l’excepció de les que
preveuen les seves lletres d) i e), les següents:
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— Els articles 95, 100.c), 213, 223 a 225 i 286 a 288 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre.
— Els articles 109 i següents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
— L’article 114 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:

QUART. El procediment per resoldre el contracte de gestió de servei públic per
incompliment del contractista és el següent:
A. Iniciat l’expedient i, d’acord amb l’article 109 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, una vegada incoat el
procediment, es realitzarà tràmit d’audiència en què s’instarà al contractista
perquè realitzi les al·legacions i presenti els documents que consideri
convenients, durant un termini de deu dies naturals.
Donat que en l’expedient l'entitat UVA (Unió de venedors ambulants), ha
presentat escrit en la que es posen de manifest una sèrie d'incidències, es
considera adient atorgar-li el tràmit d’audiència, igualment s’hauria de
comunicar a l’Oficina Antifrau, com a part interessada en el present
procediment.
B. Per verificar les al·legacions presentades, els Serveis Municipals
realitzaran els tràmits, inclosa la visita de comprovació si fos necessària, per
ratificar l’incompliment del contractista.
C. Els serveis tècnics municipals realitzaran informe sobre la valoració
dels béns que revertiran a l’Ajuntament si es procedeix a la resolució del
contracte, en virtut de l’article 288.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i
informe jurídic sobre l’incompliment i el seu emmarcament en la legislació
aplicable.
D. En el cas que el contractista formuli oposició, serà necessari requerir
Ajuntament de Santa Oliva
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i) Les que s’assenyalin específicament per a cada categoria de
contracte en aquesta Llei.
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e) La demora en el pagament per part de l’Administració per un
termini superior al que estableix l’apartat 6 de l’article 216 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, o l’inferior que
s’hagi fixat a l’empara del seu apartat 8.
f) L’incompliment de les restants obligacions contractuals
essencials, qualificades com a tals en els plecs o en el contracte.
g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment
pactats o la possibilitat certa de producció d’una lesió greu a
l’interès públic si es continua executant la prestació en aquests
termes, quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb
el que disposa el Títol V del Llibre I del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
h) Les que estableix expressament el contracte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
a la Comissió Jurídic Assessora de la Generalitat de Catalunya

SISÈ. Els efectes generals de la resolució d’un contracte són els enumerats en
l’article 225 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. En el cas
del contracte de gestió de serveis públics, l’article 288 del mateix text legal
estableix que:
— En els supòsits de resolució, l’Administració ha d’abonar, en tot cas, al
contractista el preu de les obres i instal·lacions que, executades per aquest,
hagin de passar a propietat d’aquella, tenint en compte el seu estat i el temps
que resti per a la reversió.
— Amb independència del que disposa l’article 208, l’incompliment per part de
l’Administració o del contractista de les obligacions del contracte produeix els
efectes que segons les disposicions específiques del servei puguin afectar
aquests contractes.
Al respecte, cal indicar que en funció de el desenvolupament de l’expedient
existiran dues opcions:
a) En seguiment de l’informe tècnic, que consta a l’expedient, si s’escau,
indemnitzar a la concessionària pel valor de la concessió del servei de
bar, en relació al temps que resti per finalitzar aquesta concessió, sense
perjudici de compensar la quantia a indemnitzar amb l’import del cànon
pendent a favor de l’Ajuntament.
b) Derivar el cost esmentat en l’opció anterior al futur licitador.
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CINQUÈ. Tots els tràmits i informes preceptius dels expedients de resolució
dels contractes es consideraran d’urgència i gaudiran de preferència per al seu
despatx per l’òrgan corresponent.

Codi Validació: 6RDN57NYPSL37XNYEKK3MWP4K | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 73 de 77

La resolució esmentada, d’acord amb l’article 225 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, i l’article 113 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, es
pronunciarà sobre la confiscació de la garantia i la determinació dels danys i
perjudicis que hagi d’indemnitzar el contractista. Aquesta circumstància no és
possible, com s’ha indicat anteriorment, en el cas que ens ocupa, degut que no
es va dipositar fiança.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

E. Emesos els informes i rebut (si escau) el Dictamen, l’òrgan de
contractació competent, resoldrà el procediment, i es notificarà la resolució del
procediment als interessats junt amb la comunicació dels recursos
corresponents.

Ajuntament de Santa Oliva
S’afegeix informe tècnic sobre la valoració del servei de bar en funció del temps
que resta per acabar la concessió administrativa (annex 7).
Cal tenir en compte les darreres modificacions de la Llei de Contractes de
l’Estat, arrel de la Transposició de la Directiva 2014/23/EU sobre concessions
administratives.”

SEGON. Que es remeti a Secretaria per a l’emissió de l’informe-proposta per a la
propera Junta de Govern.”

Atès que amb data 25 de juliol de 2016, la Sra. Montserrat Cosialls Sotos com
a Secretaria Interventora Accidental emet el següent informe:
“ INFORME DE LA SECRETARIA INTERVENTORA ACCIDENTAL
(DELEGACIÓ DECRET 72/12) SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES
Vistes les al·legacions presentades amb data 12.07.2016, registrades amb el
núm. 2305, pel Sr. Francesc Àngel Jiménez Hernández, adjudicatari del
contracte de concessió del mercat municipal, i per tal de seguir el procediment
legalment establert, emet el següent
INFORME
ANTECEDENTS
L'alcalde de l'Ajuntament de Santa Oliva va dictar provisió d'inici d'expedient en
data 27 d’abril de 2016, per tal de resoldre el contracte de gestió del servei
públic de mercat municipal que està adjudicat des del passat 13/7/2006 al Sr.
Francesc Àngel Jiménez Hernández.
Aquesta resolució contractual va seguir el procediment establert a l'art. 109 del
Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre, que aprova el Reglament de la Llei de
contractes diu, que diu que "La resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de
contractació, d'ofici o a instàncies del contractista, prèvia autorització, en el cas
Ajuntament de Santa Oliva
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DISPOSO
PRIMER. Sol·licitar Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, davant
l’oposició del contractista a la resolució del contracte.
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“ PROVISIÓ D’ALCALDIA
Atesa la tramitació de l’expedient de resolució del contracte de gestió del servei
públic de mercat municipal per una causa imputable al contractista, i
considerant que aquest ha formulat oposició ,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la provisió d’alcaldia de data 25 de juliol de 2016 que diu:

Ajuntament de Santa Oliva

1. Que l'expedient 480/14 es va tancar per caducat per resolució d'alcaldia de
data 14/1/2016 i que no ha tingut coneixement de l'obertura del nou
expedient de resolució del contracte de servei de mercat municipal.
2. Que en la notificació que se li fa es refereix a diversa documentació a la que
no ha tingut accés per poder fer les seves al·legacions, i que pel fet que no
s'han produït nous fets en l'expedient de resolució contractual no entén
perquè "encara s'insisteix amb el que va quedar perfectament aclarit en
l'anterior expedient (480/14)".
I per tot això demana que s'acordi l'arxiu definitiu de l'expedient de resolució
contractual de la gestió del servei de mercat municipal del qual n'és el
concessionari i/o alternativament se suspengui el termini de 10 dies per
formular al·legacions i se li doni trasllat de tots els documents integrants de
l'expedient per tal de poder-les formular de nou.
INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES
Aquesta secretaria intervenció informa sobre les al·legacions presentades el
següent:
Primer. Que en relació al fet que diu que un cop tancat l'expedient 480/14 per
haver caducat i que no ha tingut coneixement de l'obertura del nou expedient
de resolució del contracte de servei de mercat municipal, és precisament
aquesta notificació que ara ha rebut i respecte la qual ha presentat les
al·legacions que ara s'analitzen la que dona per iniciat l'expedient en qüestió,
motiu pel qual no s'han de tenir en compte aquestes al·legacions.
Segon. Que en relació al fet que diu que en la notificació que se li fa es refereix
Ajuntament de Santa Oliva
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Doncs bé, a la proposta de resolució efectuada per la Junta de govern local,
òrgan competent, segons consta la delegació, el qual es va notificar segons
consta acús de recepció en data 8/6/2016, el Sr. Francesc Àngel Jiménez
Hernández, en qualitat d'interessat en el procediment, va presentar, en tràmit
d'audiència, les seves al·legacions, que resumides són:

Codi Validació: 6RDN57NYPSL37XNYEKK3MWP4K | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 75 de 77

a) Audiència del contractista per termini de deu dies naturals, en el cas de
proposta d'ofici.
b) Audiència, en el mateix termini anterior, de l'avalista o assegurador si es
proposa la confiscació de la garantia.
c) Informe del servei jurídic, excepte en els casos previstos en els articles 41 i
96 de la Llei.
d) Dictamen del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat
autònoma respectiva, quan es formuli oposició per part del contractista".

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

previst en l'últim paràgraf de l'article 12.2 de la Llei, del Consell de Ministres, i
compliment dels requisits següents:

Ajuntament de Santa Oliva

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb
la Legislació aplicable.
Per això, d’acord amb el que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es proposa a la Junta
General l’adopció dels següents acords:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Francisco Angel
Gimenez Hernández, en relació amb l’expedient de resolució contractual del
servei de mercat municipal, pels motius expressats en l’acord de Junta de
Ajuntament de Santa Oliva
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Tercer. Pel que fa al fet que diu que no entén perquè "encara s'insisteix amb el
que va quedar perfectament aclarit en l'anterior expedient (480/14)", val a dir
que, malgrat no és pròpiament una al·legació, això no és així, ja que, com ell
mateix diu en el seu escrit, aquest expedient va ser declarat caducat, cosa que,
en aplicació del que disposa l'art. 44.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, res impedeix que es torni a iniciar el procediment administratiu, en
aquest cas el de resolució del contracte de gestió del servei públic de mercat
municipal que està adjudicat des del passat 13/7/2006 al Sr. Francesc Àngel
Jiménez Hernández, per quant no consta que hagin decaigut les causes que la
motiven, les de l’article 223.f) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre que aprova Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(l'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, qualificades
com a tals en els plecs o en el contracte).
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En aquest sentit, segons consta, el Sr. Francesc Àngel Jiménez Hernández ha
sol·licitat en anteriors ocasions, com ara fa en aquesta, que se li faciliti
l'expedient respecte el qual te la condició d'interessat, però en canvi, no consta,
després d'haver-se-li contestat, com es fa ara, que pot acudir a les
dependències municipals per tal de consultar-lo, que hagi comparegut, motiu
pel qual no s'han de tenir en compte aquestes al·legacions, més enllà de
reiterar que, sempre que ho vulgui, i atesa la seva condició, insisteixo
d'interessat, pot acudir a les dependències municipals a consultar el seu
expedient en relació a aquest assumpte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a diversa documentació a la que no ha tingut accés per poder fer les seves
al·legacions, val a dir que ara i en tot moment ha tingut accés en les
dependències municipals, en qualitat d'interessat en el procediment en virtut del
que estableix l'art. 35.a) i 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
per la remissió feta per la disposició addicional 1a de les Lleis 19/2013, de 19
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.

Ajuntament de Santa Oliva
Govern de data 23 de maig de 2016.
Segon.- Resoldre el contracte de gestió del servei públic de mercat municipal,
subscrit en data 13.07.2006 adjudicat al Sr. Francisco Angel Giménez
Hernández i per aquest Ajuntament, a causa d’incompliment contractual
imputable al contractista, per les causes indicades en l’expedient i que
succintament són les següents:

Aquestes obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals en els
plecs o en el contracte estan incloses en l’article 223 lletra f) i g) del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, en relació al plec de condicions, clàusula 14.
Tercer.- Acordar la remissió de l’expedient, per a l’emissió de dictamen, a la
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya degut a l’oposició
per part del contractista a l’acord de resolució contractual del servei de mercat
municipal.

Número : 2016-0008 Data : 08/09/2016

2.- L’incompliment del pagament del cànon estipulat, acumulant a data
31.12.2015 un deute de 68.453’13€ (seixanta-vuit mil quatre-cents
cinquanta-tres euros amb tretze cèntims), sense perjudici de l’actualització
corresponent a l’acabament de l’expedient i en el ben entès que caldrà procedir
a la liquidació de la taxa de recollida de residus corresponents als exercicis del
2013 a 2016, per import de 29.200€ (vint-i-nou mil dos-cents euros).
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1.- Ocupació de terrenys que no són els que hauria d’estar ocupant

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
3. ASSUMPTES GENERALS
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les 11.00 hores, cosa que certifico.
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Quart.- Notificar la present resolució al Sr. Francisco Angel Gimenez
Hernández, a l’Oficina Antifrau i a la Unió de Venedors Ambulants, com a parts
interessada en el present procediment.

