Santa Oliva, a vint-i-tres d’agost 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
extraordinària 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 09/08/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- EXP. NÚM.: 23/16 SOL·LICITUDS DELS TREBALLADORS DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA.
2.2.- EXP. NÚM.: 389/2016 ADJUDICACIÓ CONTRACTE ASSESSORAMENT
I SUPORT COMPTABLE.
2.3.- EXP. NÚM.: 504/2016 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL SR. L.L.N.
2.4.- EXP. NÚM.:539/2016 AUTORITZACIÓ TALLAR C/CORRALÓ
2.5.- EXP. NÚM.: 539/2016 AUTORITZACIÓ TALLAR C/PASSEIG
AJUNTAMENT
2.6.- EXP. NÚM.: 544/1165 CARNETS AUTOBUS MUNICIPAL PER
ALUMNES QUE REALITZEN ESTUDIS NO OBLIGATORIS (BATXILLERAT,
CICLES FORMATIUS O ALTRES ESTUDIS NO OBLIGATORIS) CURS
2016/2017.
2.7.- EXP. NÚM.: 19/16 APROVAR PAGAMENT SUBVENCIÓ EN CONCEPTE
DE CASAL ESTIU 2016. AMPA ESCOLA LA PARELLADA.
2.8.- EXP.NÚM.: 546/2016 (EXPEDIENT ANTIC 426/2015) CONTRACTE
MENOR ACTIVITAT PLA EDUCATIU D’ENTORN 2015-2016. ACTIVITATS
INFANTILS A TRAVES DE L’AMPA. EMPRESA BALLARUGA.
2.9.- EXP. NÚM. 545/16 CESSIÓ DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL ELS
DIJOUS PER REALITZAR EXTRAESCOLAR. AMPA ESCOLA LA
PARELLADA.
2.10.- EXP. NÚM.: 87/2016 BAIXA REBUT LLAR D’INFANTS PADRO
JULIOL/2016.
2.11.- EXP. NÚM.: 505/2016 ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI
D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2016.
2.12.- EXP. NÚM.: 523/2016 DERIVACIO REBUTS D’ESCOMBRARIES C/
CAMÍ DELS MOLINS, 3, 2n 2ª.
2.13.- EXP. NÚM.: 478/15 LLICÈNCIA ACTIVITATS HABITATGE D’ÚS
TURÍSTIC.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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SECRETARI INTERVENTOR
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Número : 2016-0006 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

Ajuntament de Santa Oliva

Havent distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, fotocòpia de
l’acta redactada pel Secretari Interventor, Sr. José Félix Velasco Martínez,
celebrada amb caràcter ordinari el dia nou d’agost de dos mil setze,
l’alcaldessa pregunta als presents si tenen alguna objecció que fer-hi, i no
formulant-ne cap, per unanimitat dels membres de la Junta de Govern que van
assistir a la sessió, s’acorda la seva aprovació.
2.- EXPEDIENTS
2.1.- EXP. NÚM.: 23/16 SOL·LICITUDS DELS TREBALLADORS DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA.
Ates l’acord de la Junta de Govern de data 27.08.2014 on es va aprovar el
protocol que regula les sol·licituds i atorgament de les vacances, permisos i
dies d’assumptes propis.
Vistes les següents sol·licituds presentades:
Rtre. entrada
2675
2671
2707
2670
2708

Dies sol·licitats
11, del 26 d’agost al 9 de setembre
1, el 12 de setembre
1, el 26 d’agost
1, el 23 d’agost
5, del 5 al 9 de setembre

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

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

Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (09/08/2016)
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3. ASSUMPTES GENERALS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.14.- EXP. NÚM. 509/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/FELIX R. DE LA
FUENTE, 11.
2.15.- EXP. NÚM.: 549/2016 RELACIÓ DE “AD”, “O” I “ADO” I PAGAMENT
NOMINES I FACTURES. (62/2016)
2.16.- EXP. NÚM.: 425/16 DESPESES VARIES FESTA MAJOR 2016.
2.17.- EXP. NÚM.: 551/16 EXP. NÚM.: 551/16 COMPRA GOTS, PLATS I
TOVALLONS D’UN SOL ÚS PER A DIVERSES FESTES.
2.18.- EXP. NÚM.: 189/2016 CONDONACIÓ DESPESA SUBMINISTRAMENT
AIGUA. CONVENI CASA

Ajuntament de Santa Oliva
2.2.- EXP. NÚM.: 389/2016 ADJUDICACIÓ CONTRACTE ASSESSORAMENT
I SUPORT COMPTABLE.

Vist que es va publicar l’edicte corresponent en el BOP de Tarragona número
142 de data 26/07/2016.
Vist que en data 11/08/2016 es va realitzar la fase interna d’anàlisi sobre la
capacitat i solvència de les empreses que han presentat proposta per la
licitació, segons l’obertura del sobre número 1, recollit en el decret 85/2016,
havent estat admeses les dues propostes presentades per la empresa
FORNELL CONSULTORS, SLP, i UNI AUDIT OLIVER CAMPS, SL, en haver
complert les condicions indicades en el plec.
Atès que la clàusula 18a del Plec, diu que l’obertura dels sobres número 2 es
realitzaria al quart dia de l’acabament del termini de presentació de
proposicions, en data 17/08/2016 a les 10h. a la Sala de Juntes de Govern es
realitza l’obertura del sobre número 2.
REUNIÓ VALORATIVA
Assistents
Presidenta: Alcaldessa, Sra. Cristina Carreras.
Vocals:
1er tinent Alcalde, Sr. Christian Martínez.
2on tinent Alcalde, Sra. Maria Jesús Muñoz.
Secretari Interventor, Sr. José Félix Velasco.
Secretària: Secretari Interventor, Sr. José Félix Velasco.
Excusa l’assistència: Secretaria Interventora accidenta, segons decret 72/12,
Sra. Montserrat Cosialls Sotos.
Els criteris d’adjudicació es regiran segons el que estableix la clàusula 19a del
plec:

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

Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

Vist l’acord de Junta de Govern de data 7/07/2016 en el que es va aprovar el
Ple de clàusules administratives i particulars que han regit el contracte del
servei d’assessorament i suport comptable.
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“ACTA OBERTURA SOBRES PROCEDIMENT OBERT DE CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT A LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA I SUPORT SOBRE NORMATIVA
COMPTABLE.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista l’acta de data 17/08/2016, relativa a l’obertura de sobres respecte el
procediment obert de contractació del servei d’assessorament i suport
comptable, que textualment diu:

Oferta 2: UNI AUDIT OLIVER CAMPS, SL
- Oferta econòmica: 1.732,72€ IVA inclòs.
- Experiència en el sector públic local, durant els últims 3 anys i la
participació en expedients sobre serveis similars al del present
contracte: presenten 101 certificats per acreditar l’experiència però
només es poden tenir en compte 8, donat que la resta o no estan dels
últims 3 anys es tracta de treballs realitzats en data anterior o no
s’ajusten a l’objecte contractual sinó en l’elaboració d’auditories i
assessorament tributari, que en el nostre cas seria semblant a
l’expedient de les ordenances fiscals, el qual no esta inclòs en l’objecte
contractual.
- Equip tècnic que partició en el desenvolupament dels treballs: 3
persones amb les següents titulacions acadèmiques:
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

Oferta 1: FORNELL CONSULTORS SLP
- Oferta econòmica: 2.178€ IVA inclòs.
- Experiència en el sector públic local, durant els últims 3 anys i la
participació en expedients sobre serveis similars al del present
contracte: justificació de l’experiència en el sector públic durant els
darrers 3 anys en 56 ajuntaments realitzant assessorament comptable i
consultoria econòmica continuada, segons l’objecte contractual.
- Equip tècnic que partició en el desenvolupament dels treballs: 8
persones amb les següents titulacions acadèmiques:
o JTC, advocat.
o LBR, diplomat en Gestió i Administració Pública.
o CEM, diplomada en Ciències Empresarials
o SHG, diplomada en ciències Empresarials.
o VIG, diplomada en Ciències Empresarials.
o PHJ, llicenciada en ADE.
o APM, llicenciatura en ADE (cursant actualment).
o RUG, diplomat en Ciències Empresarials.
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“Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts en aquesta
clàusula i segons disposen els articles 150 i 161 de la LCSP.
La puntuació màxima total serà de 30 punts, que es distribuiran en funció de
l’aplicació dels criteris següents:
- Oferta econòmica fins a un màxim de 10 punts: S’assignarà la major
puntuació possible (P) a la proposta que contingui la diferencia més alta
amb el pressupost de licitació. S’atribuirà a les propostes restants la
puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de regla de
tres simple directa.
- Experiència en el sector públic local fins a un màxim de 10 punts, quant
s’acrediti durant els últims 3 anys, la participació en 5 expedients sobre
serveis similars al del present contracte.
- Equip tècnic que participi en el desenvolupament dels treballs fins a un
màxim de 10 punts.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
o JVP, Llicenciat en Ciències Econòmiques i Post Grau en Auditoria
Pública.
o MSP, Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses i
Postgrau d’Auditoria Pública.
o IBSEY, Graduada en Administració i Direcció d’Empreses.

Exp. sector: 56 referencies valides
8 referencies valides
10 punts
1,43 punts
Atès que la empresa FORNELL CONSULTORS presenta la millor experiència,
segons la necessitat de l’ajuntament obté 10 punts i per obtenir la puntuació de
UNI AUDIT, es realitza la següent formula:
56 són 10 punts
8 és el valor X.
X= 1,43 punts obtinguts
Equip tècnic: 8 membres
3 membres
10 punts
3,75 punts
Atès que la empresa FORNELL CONSULTORS presenta 8 membres en l’equip
tècnic obté 10 punts i, per obtenir la puntuació de UNI AUDIT es realitza la
següent formula:
8 són 10 punts
3 és el valor X
X= 3,75 punts obtinguts.
TOTAL DE 27,5 PUNTS
FORNELL CONSULTORS, SLP

TOTAL DE 15,18 PUNTS
UNI AUDIT OLIVER CAMPS, SL

Es proposa l’adjudicació, per unanimitat dels assistents de la oferta presentada
per la empresa FORNELL CONSULTORS, SLP amb una valoració total de 27,5
punts.
Santa Oliva, signat electrònicament al marge.
Alcaldessa i el Secretari Interventor”
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Of. Econòmica: 2.178€ IVA inclòs
1.732,72 IVA inclòs
7,5 punts
10 punts
Atès que la empresa UNI AUDIT presenta la millor oferta econòmica obté els
10 punts i per obtenir la puntuació de FORNELL CONSULTORS es realitza la
següent formula:
1.732,72 són 10 punts
445,28 (la diferència entre les dues ofertes) és el valor X.
X= 2,5 punts menys que la millor oferta.
Per tant la puntuació obtinguda és de 7,5 punts.

Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

UNI AUDIT OLIVER CAMPS, SL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

COMPARATIVA
FORNELL CONSULTORS, SLP

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

Tercer.- Publicar la formalització del contracte al Perfil del contractant.
Quart.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de contractes
del Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 333.3 del Text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
Cinquè.- Emetre un certificat del present acord a l’àrea de comptabilitat de
l’ajuntament pels efectes oportuns.
Sisè.- Considerar la existència del Formulari II sobre la consignació
pressupostària per al present exercici sense perjudici de fer constar en
l’expedient del pressupost i Bases d’excussió la despesa plurianual en funció
de la duració del contracte.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.3.- EXP. NÚM. 504/2016 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL SR. L.L.N.
Atès que en data 18.07.2016 i registre d’entrada número 2381 el Sr. L.L.N a
presenta reclamació patrimonial per uns fets ocorreguts el 16.07.2016 a la zona
del mercat municipal.

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

Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

Segon.- Notificar a les dues empreses licitadores la resolució i, citar a la
empresa FORNELL CONSULTORS, SLP, per a la signatura del contracte.
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Primer.- Adjudicar a la empresa FORNELL CONSULTORS, SLP, el contracte
del servei d’assessorament a la intervenció municipal de l’Ajuntament de Santa
Oliva i suport sobre normativa comptable amb una durada de 4 anys a comptar
des del dia següent al de la data de la signatura del contracte, amb la
possibilitat d’una prorroga de dos anys més, per un import de 2.178€ IVA inclòs
mensuals, sent el servei contractat el relacionat i annexat al present document,
que consta en l’expedient, donat que en virtut del ple d’organització de data
16/07/2015 es va delegar les competències que li corresponen d’aquesta
matèria, a la Junta de Govern Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:

Ajuntament de Santa Oliva
Amb la sol·licitud de reclamació patrimonial sol·licita una indemnització per
import de 5.000 €.
Aporta com a documentació complementaria:
Informe d’urgències.
Informe assistència d’ambulància.

“INFORME DE L’ARQUITECTE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL L.L.N,
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
Expedient núm :504/2016
Registre 18.07.16 núm: 2381
Denunciant: L.L.N.
Situació: Mercat municipal
Documentació: Instància, part d’ambulància i d´assistència mèdica
Reclamació: 5.000 € danys i perjudicis
2.- INFORME TÈCNIC
S´exposa que el Sr L.L.N. va caure el 16.07.16 a la zona del mercat municipal
a conseqüència d´un sot amb el desenllaç d´una fractura en un dit amb 3 punts
de sutura i contusions en la cara i costelles.
No es presenta cap prova de causalitat dels fets
Es reclama 5.000 € per danys i perjudicis
Atenen a l´exposat no es considera provada la relació de causalitat .per tant es
proposa no estimar la reclamació
Santa Oliva, 9 d´agost de 2016
L´ Arquitecte Municipal.”
Per tot això exposat, 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 : 2016-0006 Data : 08/09/2016

Vist l’informe de l’arquitecte municipal que textualment diu:
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— Els articles 139 a 144 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
— Els articles 81 a 87 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
— Els articles 1 a 13 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual
s'aprova el Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques en
Matèria de Responsabilitat Patrimonial.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FONAMENTS DE DRET

Ajuntament de Santa Oliva
Primer.- Desestimar íntegrament la sol·licitud de responsabilitat patrimonial atès
que no es considera provada la relació de causalitat.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. L.L.N.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Atès que l’annex 3 del Reglament aprovat pel decret 179/2009 que
desenvolupa la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, en
aquesta norma s’indica els límits dels decibels segons l’horari corresponent i el
seu àmbit d’aplicació.
Es tindrà cura en quan a l’impacte acústic en vers els veïns colindants,
acomplint la legislació vigent, al seu efecte. Així com des d’un punt de vista de
seguretat, de qualsevol activitat prevista.
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: Tall de carrer (festa major)
Peticionari: Sr. A.C.B.
Emplaçament: C/Corraló
ANTECEDENTS
Amb data 17/08/2016, amb registre d’entrada núm. 2690, es sol·licita el tall del
carrer Corraló, els dies 24 al 28 d’agost de 2016.
INFORME
S’informa el següent:
S’informa favorablement, condicionat a les següents consideracions:
- Caldrà prioritzar el pas dels equips d’emergència i de les entitats
culturals, en cas que sigui necessari, retirant les taules i cadires fins
a finalitzar l’acte.
Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

Atès que l’ajuntament de Santa Oliva no te ordenances municipals relatives a la
protecció contra la contaminació acústica.
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Atenent la sol·licitud del Sr. A.C.N. com titular del bar “El Petit Cuevas”, ubicat
al C/Torras i Bages, 2, registrada d’entrada amb el núm. 2690, on sol·licita
autorització per tallar el Carrer Corraló durant els dies 24 a 28 d’agost, amb
motiu de la festa major i poder muntar taules i cadires per poder oferir un millor
servei als seus clients.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.4.- EXP. NÚM.:539/2016 AUTORITZACIÓ TALLAR C/CORRALÓ

Ajuntament de Santa Oliva
-

-

Quedarà ben senyalitzat ambdós costats del carrer que delimitin la
zona on s’ubicaran les taules i cadires.
- Es tallarà el carrer en consonància amb l’horari d’obertura i
tancament del bar “El Petit Cuevas.”
El sol·licitant queda designat com a responsable, de la zona ocupada i
per tant de la seva neteja durant els dies que tindrà el carrer Corraló
tancat.”

-

Caldrà prioritzar el pas dels equips d’emergència i de les entitats
culturals, en cas que sigui necessari, retirant les taules i cadires fins a
finalitzar l’acte.
Quedarà ben senyalitzat ambdós costats del carrer que delimitin la
zona on s’ubicaran les taules i cadires.
Es tallarà el carrer en consonància amb l’horari d’obertura i
tancament del bar “El Petit Cuevas.”
El sol·licitant queda designat com a responsable, de la zona ocupada
i per tant de la seva neteja durant els dies que tindrà el carrer Corraló
tancat.

Segon.- Notificar que la inexistència d’ordenances municipals vinculades a
aquest camp, fa que la normativa a aplicar sigui el Reglament aprovat pel
decret 179/2009 que desenvolupa la llei 16/2002 de protecció contra la
contaminació acústica.
Tercer.- Significar que el dia 24 d’agost, des de les 19:00 hores fins que finalitzi
el correfoc, el C/Corraló haurà d’estar completament lliure i el dia 25 d’agost, no
es podrà muntar la terrassa fins l’acabament del “Vot del poble”.
Quart.- Notificar aquest acord al Sr. A.C.N. als efectes oportuns.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
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-
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Primer.- Autoritzar que es talli el carrer Corraló durant els dies 24, 25, 26, 27 i
28 d’agost amb motiu de la celebració de la Festa Major, amb la finalitat que es
col·loquin taules i cadires pertanyents al Bar Petit Cuevas. A tal efecte se’ls
facilitaran un parell de tanques per a senyalitzar i restringir el pas dels vehicles,
amb les consideracions indicades a l’informe tècnic que diuen:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
2.5.- EXP. NÚM.: 547/2016 AUTORITZACIÓ TALLAR C/PASSEIG
AJUNTAMENT

Es tindrà cura en quan a l’impacte acústic en vers els veïns colindants,
acomplint la legislació vigent, al seu efecte. Així com des d’un punt de vista de
seguretat, de qualsevol activitat prevista.
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: Tall de carrer (festa major)
Peticionari: Sra. V.M.N.
Emplaçament: C/Passeig de l’Ajuntament
ANTECEDENTS
Amb data 19/08/2016, amb registre d’entrada núm. 2710, es sol·licita el tall del
C/Passeig de l’Ajuntament, els dies 24 al 28 d’agost de 2016.
INFORME
S’informa el següent:
S’informa favorablement, condicionat a les següents consideracions:
- Caldrà prioritzar el pas dels equips d’emergència i de les entitats
culturals, en cas que sigui necessari, retirant les taules i cadires fins
a finalitzar l’acte.
- Quedarà ben senyalitzat ambdós costats del carrer que delimitin la
zona on s’ubicaran les taules i cadires.
- Es tallarà el carrer en consonància amb l’horari d’obertura i
tancament del bar “El Café”.

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

Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

Atès que l’annex 3 del Reglament aprovat pel decret 179/2009 que
desenvolupa la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, en
aquesta norma s’indica els límits dels decibels segons l’horari corresponent i el
seu àmbit d’aplicació.
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Atès que l’ajuntament de Santa Oliva no te ordenances municipals relatives a la
protecció contra la contaminació acústica.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atenent la sol·licitud de la Sra. V.M.N. com titular del bar “El Café”, ubicat a
l’Avda. Verge del Remei, 7, registrada d’entrada amb el núm. 2710, on sol·licita
autorització per tallar el Carrer Passeig de l’Ajuntament, durant els dies 24 a 28
d’agost, amb motiu de la festa major i poder muntar taules i cadires per poder
oferir un millor servei als seus clients.

Ajuntament de Santa Oliva
-

La sol·licitant queda designada com a responsable, de la zona ocupada i
per tant de la seva neteja durant els dies que tindrà el carrer Passeig de
l’Ajuntament tancat.”

-

Caldrà prioritzar el pas dels equips d’emergència i de les entitats
culturals, en cas que sigui necessari, retirant les taules i cadires fins a
finalitzar l’acte.
Quedarà ben senyalitzat ambdós costats del carrer que delimitin la
zona on s’ubicaran les taules i cadires.
Es tallarà el carrer en consonància amb l’horari d’obertura i
tancament del bar.
La sol·licitant queda designat com a responsable, de la zona ocupada
i per tant de la seva neteja durant els dies que tindrà el carrer tancat.

Segon.- Notificar que la inexistència d’ordenances municipals vinculades a
aquest camp, fa que la normativa a aplicar sigui el Reglament aprovat pel
decret 179/2009 que desenvolupa la llei 16/2002 de protecció contra la
contaminació acústica.

Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

Primer.- Autoritzar que es talli el carrer Passeig de l’Ajuntament, durant els dies
24, 25, 26, 27 i 28 d’agost amb motiu de la celebració de la Festa Major, amb la
finalitat que es col·loquin taules i cadires pertanyents al Bar el Café. A tal efecte
se’ls facilitaran un parell de tanques per a senyalitzar i restringir el pas dels
vehicles, amb les consideracions indicades a l’informe tècnic que diuen:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.6.- EXP. NÚM.: 544/1165 CARNETS AUTOBUS MUNICIPAL PER
ALUMNES QUE REALITZEN ESTUDIS NO OBLIGATORIS (BATXILLERAT,
CICLES FORMATIUS O ALTRES ESTUDIS NO OBLIGATORIS) CURS
2016/2017.
Des de fa uns anys l’horari del transport urbà s’adapta cada curs escolar per
aquells nois, a partir de 16 anys, que realitzen estudis post-obligatoris a El
Vendrell. L’horari del transport urbà s’adapta a les necessitats d’aquests nois
permetent així que disposin del mitjà més idoni per arribar amb puntualitat a la
zona escolar / instituts del Vendrell.
A aquests nois se’ls farà un carnet individual identificatiu amb el qual el cost del
viatge serà de 0.50€ en comptes d’1€, què és el cost habitual.

Ajuntament de Santa Oliva
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Tercer.- Notificar aquest acord a la Sra. V.M.N. als efectes oportuns.

Ajuntament de Santa Oliva
Per poder-li realitzar el carnet han d’aportar la següent documentació:
- DNI.
- Fotografia de carnet.
- Original o fotocopia de la inscripció dels estudis que realitza a El
Vendrell.
- Volant d’empadronament.

TRANSPORT URBÀ SANTA OLIVA - LES PEDRERES - SANT JORDI - ZONA
ESCOLAR I TORNADA

Cal tenir en compte que aquest servei és provisional fins que arribin les pautes
oportunes des de la Generalitat, moment a partir del qual s’informarà als
usuaris dels servei.

Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

L’horari del transport serà el que a continuació es detalla:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Se’ls donarà l’opció de comprar un tiquet individual per viatge o un abonament
de 30 viatges que té un cost de 15€ i una durada de 30 viatges.

Primer.- Acordar l’aprovació de l’adaptació de l’horari del mini bus urbà per
realitzar un servei d’anada i un altre de tornada, en els horaris anteriorment
especificats, per als nois/es que realitzen estudis post - obligatoris a El Vendrell
per al curs 2016-2017. Fer constar que aquest servei serà provisional fins que
arribin les pautes oportunes des de la Generalitat, moment a partir del qual
s’informarà als usuaris.
Segon.- Acordar la realització d’un carnet identificació i de la documentació,
especificada anteriorment, que tindran d’aportar per la realització d’aquest
carnet.
Tercer.- Acordar que el preu del viatge serà de 0.50€ i que tindran l’opció de
comprar un apuntament de 30 viatges amb un cost de 15€
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

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

Ajuntament de Santa Oliva
2.7.- EXP. NÚM.: 19/16 APROVAR PAGAMENT SUBVENCIÓ EN CONCEPTE
DE CASAL ESTIU 2016. AMPA ESCOLA LA PARELLADA.

Atès que del llistat que presenta el Club Esportiu Santa Oliva i, que consta en el
corresponent expedient, hi ha 44 nens/es inscrits.
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 proposta a la Junta de Govern:
Primer.- Autoritzar el pagament de la subvenció per import de 1.225€ en
concepte d’aportació de 35€ per nen/a inscrits al Casal d’estiu 2016 (fins al límit
màxim de 1.225€), un cop comprovada la documentació presentada per l’AMPA
de l’Escola La Parellada.

Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

Atès que el punt primer de la part resolutiva de l’acord de Junta de Govern,
transcrit literalment deia:
“Aprovar la concessió de la subvenció de l’import 35€ per nen inscrit en el
Casal d’Estiu que organitza l’AMPA de l’escola La Parellada, fins al límit màxim
de 1.225€”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’AMPA de l’escola La Parellada, a través d’instància amb número de 2699 de
data 18.08.16, sol·licita que es realitzi el pagament de la subvenció concedida a
través de la Junta de Govern Local de data 14/06/2016 pel nen inscrit en el
Casal d’estiu 2016.

Quart.- Notificar aquest acord a l’AMPA de l’Escola La Parellada.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.8.- EXP.NÚM.: 546/2016 (EXPEDIENT ANTIC 426/2015) CONTRACTE
MENOR ACTIVITAT PLA EDUCATIU D’ENTORN 2015-2016. ACTIVITATS
INFANTILS A TRAVES DE L’AMPA. EMPRESA BALLARUGA.
Antecedents
En la Junta de Govern de data 09.02.2015, s’aprova l’aportació econòmica de
l’ajuntament de Santa Oliva per realitzar les activitats del Pla Educatiu d’Entorn
del curs 2015/2016.
Atès que dins de les activitats a realitzar es contemplava destinar una aportació
de 300€ per activitats organitzades per l’AMPA de l’Escola La Parellada, s’ha
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Segon.- Entregar un certificat de l’acord a l’àrea de comptabilitat.

Ajuntament de Santa Oliva
de procedir a realitzar el contracte menor per activitats infantils a càrrec de la
empresa Ballaruga.

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.
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.

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

Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

Atès que la empresa BALLARUGA, 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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’autorització, disposició i reconeixement de la despesa d’aquest import consta
en la Junta de Govern de data 09/02/2016.

Ajuntament de Santa Oliva
Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 300€ euros impostos
inclosos a càrrec de la partida pressupostària 3.334.22611 “d’activitats
culturals diverses”, autoritzada, disposada i reconeguda la despesa en la Junta
de Govern de data 09/02/2016 i que el Formulari II consta en el corresponent
expedient.

Tercer.- Notificar el present acord a l’AMPA La Parellada.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.9- EXP. NÚM. 545/16 CESSIÓ DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL ELS
DIJOUS PER REALITZAR EXTRAESCOLAR. AMPA ESCOLA LA
PARELLADA.
Antecedents
L’AMPA de l’Escola La Parellada, ha sol·licitat mitjançant instància de data
18/08/2016 amb número de registre d’entrada 002700, la cessió del camp de
futbol municipal els dilluns i dimecres de 16.30h. a 17.30h. durant tot el curs
escolar 16/17, per realitzar una extraescolar de futbol.

Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

Segon.A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost de
300€ impostos inclosos.
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).
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Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor consistent en la
realització d’activitats infantils organitzades per l’AMPA de La Parellada, com
activitats del PEE curs 15/16, per un import total de 300€ impostos inclosos.
Fer constar que l’autorització, disposició i reconeixement de la despesa
d’aquest import consta en el punt anterior d’aquesta mateixa Junta de Govern,
de data 09/02/2016 i que el Formulari II consta en el corresponent expedient.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva

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.”
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.

Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

1.- Atès el que estableixen els articles 7 i 9 de l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa per l’utilització de locals i instal·lacions municipals, de les Ordenances
Fiscals aprovades en el Ple Ordinari realitzat en data 24 de desembre de 2013:
“Article 7. Exempcions i bonificacions:
(...)
Quedaran exonerades de forma puntual, a criteri de l’equip de govern, aquelles
actuacions o activitats que representin cohesió social y cultural del municipi,
interès general per fomentar la cultura o les singularitats intrínseques del nostre
municipi, o aquells esdeveniments que no suposin un negoci particular o ànim
de lucre.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments jurídics

Vist l’informe tècnic que literalment diu:
“Assumpte:
Cessió del camp de futbol municipal.
Peticionari:
AMPA Escola La Parellada.
Emplaçament:
Camp de futbol municipal.
Antecedents
L’AMPA de l’Escola La Parellada, ha sol·licitat mitjançant instància de data
18/08/2016 amb número de registre d’entrada 002700, la cessió del camp de
futbol municipal per realitzar una extraescolar els dilluns i dimecres de 16.30h.
a 17.30h. durant tot el curs escolar 16/17.
Un cop vista la instància, s’informa el següent:
- Per portar a terme les activitats assenyalades, en tot moment, s’haurà
d’acomplir amb el disposat en el D.137/2003, de 10 de juny, de regulació
de les activitats en el temps lliure, en les quals participen menors de 18
Ajuntament de Santa Oliva
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3.- Atès el que estableix l’article 72 i 75.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, respecte l’ús dels
béns patrimonials.

Ajuntament de Santa Oliva

Respecte a la cobertura pròpia del camp de futbol municipal (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.
Pel que fa a la responsabilitat de qui realitzi les activitats, serà sempre seva
atenent a aquesta realització i execució.
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la cessió del camp de futbol municipal per realitzar una
extraescolar els dilluns i dimecres de 16.30h. a 17.30h. durant el curs escolar
16/17. Fer constar que l’autorització queda condicionada al que especifica el
tècnic municipal en el seu informe i que es detalla literalment en la part
expositiva del present acord.
Segon.- Fer constar que el AMPA serà el responsable de l’estat de les
dependències i del mobiliari d’aquestes, així com de la neteja i de la recollida
de la brossa que es pugui generar durant aquesta activitat, si fos el cas.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’AMPA i al Club Esportiu de Santa Oliva pel
seu coneixement.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

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
18 d’agost de 2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

anys. S’haurà de fer constar persona responsable, les persones que
portaran a terme directament les activitats amb els participants,
assumint la seva responsabilitat, com a equip dirigent, executiu, entitat
organitzativa, etc. per cada 10 participants o fracció, s’haurà de disposar
d’un monitor diplomat. S’haurà de disposar d’unes assegurances
d’accidents personals i de responsabilitat civil tal com fixa el Decret.
Igualment es garantirà en tot moment, que els serveis i les mesures
sanitàries i de seguretat, siguin les adequades per tal d’assegurar la
higiene i la integritat física de les persones participants durant l’activitat

Ajuntament de Santa Oliva
2.10.- EXP. NÚM.: 87/2016
JULIOL/2016.

BAIXA REBUT LLAR D’INFANTS PADRO

Antecedents

Primer.- Aprovar la baixa del rebut amb referència
43-142-949-2016-07-0000162 per import principal de 155.- €
Segon.- Notificar aquest acord a Base.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.11.- EXP. NÚM.: 505/2016 ADHESIÓ
D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2016.

AL

PLA

EXTRAORDINARI

La Junta de Govern en sessió de data 9 d’Agost de 2016 va acordar adherir-se
al conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Tarragona, amb que s’estableix el Pla d’assistència financera local 2016.
En data 17 d’agost de 2016, amb registre d’entrada núm.: 2691 , s’ha rebut
escrit de la Diputació de Tarragona en la que manifesta l’existència d’una
errada en el segon document financer i demanen que l’Ajuntament procedeixi
a la rectificació del mateix per tal de prosseguir amb la tramitació.
De conformitat amb l’exposat a la Junta de Govern, es proposa :
Primer.- Aprovar la modificació de l’error de transcripció de les dades del
document financer quedant aprovat l’ adhesió al Conveni subscrit entre la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, amb que s’estableix el
Pla d’assistència financera local 2016 amb el detall següent:
Doc. Financer
4000165846
5000070456
5000446371

Codi
18080
18003
18003

Concepte
FCLC 2014
PUOSC 2014
PUOSC 2014

Import
47.007.97€
23.377,78€
15.585,18€

Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

De conformitat amb l’exposat, a la Junta de Govern, es proposa :
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Vista la relació dels nens assistents a la Llar d’infants, que obra a l’expedient,
que acredita que el nen ELIAS MORENO CANTILLO no ha utilitzat el servei de
la Llar d’infants durant el període del mes de Juliol de l’any 2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès els treballs que es realitzen de depuració de rebuts pendents de
pagament a Base, es detecta l’existència d’un rebut erroni, en el padró de
rebuts de la Llar d’Infants corresponents al mes de Juliol de 2016.

Ajuntament de Santa Oliva
Segon.- Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol.licitat,
l’Ajuntament de Santa Oliva, transmet a la Diputació de Tarragona, els drets de
cobrament dels crèdits esmentats, de manera que per quedar alliberada del
deute, la Generalitat de Catalunya els ha de fer efectius directament a aquesta
Diputació.
Tercer.- Notificar aquesta modificació a la Diputació de Tarragona

Antecedents
Atès els treballs que es realitzen des de l’àrea de rendes en relació als rebuts
que resten pendents de pagament en la base de dades de Base-gestió
d’ingressos, es comprova
l’existència d’un expedient executiu núm.:
1-2016/6541 corresponent a un rebut d’escombraries de l’habitatge ubicat al
C/ Camí dels Molins 3 2n 2ª el qual hauria de modificar-se la titularitat del
objecte tributari donat que figura a nom d’un inquilí que ha causat baixa al
Padró d’habitants en data 2/7/2015 per trasllat a un altre municipi i s’hauria de
derivar al titular de l’immoble .
Fonaments de dret
l’ordenança municipal

per recollida

Vistes les dades obrants en aquestes dependències municipals, i que consten
a l’expedient , que acrediten que la titularitat de l’ immoble del c/ Camí dels
Molins 3 2n 2ª correspon a la Sra. A.M.M.A. amb NIF núm. 39.616.983-N
Atès que s’ha procedit a la modificació de la base de dades del Padró de
rebuts d’escombraries de l’ esmentat immoble, a nom del titular correcte.
A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar la baixa dels rebuts d’escombraries que es relacionen :
43-142-560-2010-02-0001173

per import principal de 56,43.-€

Segon.- Que Base faci una nova liquidació en voluntària del esmentat rebut,
amb el mateix import al subjecte passiu que es detalla :

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 determina l’Art. 7 de
d’escombraries .

Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

2.12.- EXP. NÚM.: 523/2016 DERIVACIO REBUTS D’ESCOMBRARIES C/
CAMÍ DELS MOLINS, 3, 2n 2ª.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva

Núm. Fix : 70340 C/ Camí Molins 3 2on 2ª
Titular : A.M.M.A. amb NIF núm.: 39.616.983-N
Adreça fiscal : Teide, 10 43716 Albinyana
Tercer.- Notificar aquest acord Base.

Vist l’informe emès pel Sr. Josep Mª Ichart municipal contractat per aquesta
corporació, Enginyer col·legiat núm. 12233, que textualment diu:
“ INFORME DE L’ENGINYER MUNICIPAL
Assumpte: Exp.: nº 380
Titular: Sr. FJ.G.F.
Activitat: HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC
Ubicació: C/Ntra. Sra. Fàtima, 5. Santa Oliva
FETS
Amb data 18.07.2016, registre d’entrada 2362, es presenta en aquest
Ajuntament, la sol·licitud de la comunicació prèvia, per a l’obertura d’un
habitatge d’ús turístic, al carrer Ntra. Sra. Fàtima 5. Urb. Les Pedreres, T.M.
Santa Oliva
INFORME
Un cop revisada la documentació, aquesta es correcta, mancant la següent
documentació, per continuar la tramitació de la concessió de la Llicència:




S’haurà d’aportar el certificat i contracte de manteniment dels extintors.
S’haurà d’aportar el certificat de reconeixement de la instal·lació elèctrica,
per part d’un instal·lador autoritzat.
S’haurà d’aportar la cèdula d’habitabilitat.

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

Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

Atès que amb data 28 d’abril de 2015 i registrada d’entrada amb el número 1431,
es presenta sol·licitud del Sr. A.R.R. on demanen la corresponent autorització
d’obertura d’un habitatge d’ús turístic.
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2.13.- EXP. NÚM.: 478/15 LLICÈNCIA ACTIVITATS HABITATGE D’ÚS
TURÍSTIC.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
A la Junta de Govern, es proposa:

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.14.- EXP. NÚM. 509/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/FELIX R. DE LA
FUENTE, 11
Vista la sol·licitud del Sr. P.R.M., de data 02.08.2016, registrada d’entrada amb
el número 2541, on comunica que vol substituir les rajoles de la cuina.
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 02 08 16 Número 2541
 Expedient: núm. 509/2016
 Sol·licitant: Sr. P.R.M.
 Ubicació: c/Rodriguez de la Fuente,11
 Objecte: Arranjament interior
 Documentació presentada: instància.
2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita la substitució de les rajoles de la cuina.
El pressupost presentat és de 383,49€
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.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

l

Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016



El certificat i contracte de manteniment dels extintors.
El certificat de reconeixement de la instal·lació elèctrica, per part d’un
instal·lador autoritzat.
Còpia de la cèdula d’habitabilitat.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Únic.- Notificar l’informe tècnic al Sr. FJ.G.F., per tal que es solventin les
deficiències observades amb la finalitat de poder obtenir la corresponent
autorització municipal pel que s’ha de presentar la següent documentació i
adjuntar-la a l’expedient:

Ajuntament de Santa Oliva
Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.
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.
2.15.- EXP. NÚM.: 549/2016 RELACIÓ DE “AD”, “O” I “ADO” I PAGAMENT
NOMINES I FACTURES. (62/2016)
Es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació la relació de “AD”,
“O” i “ADO” comptabilitzats que consta al corresponent expedient, per un import
total de 79.286,51 € (SETANTA-NOU MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS
AMB CINQUANTA-UN CÈNTIM D’EURO)
Així mateix, es presenta per a la seva aprovació la relació de pagaments
número 35 que ascendeix a la quantitat de 61.783,12 € (QUARANTA-TRES
MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS
D’EURO)
També es dona compte a la Junta de Govern de la relació de nòmines del
treballadors corresponent al mes d’ Agost que ascendeix a 39.733,56
(TRENTA-NOU
MIL
SET-CENTS
TRENTA-TRES
EUROS
AMB
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO)
A la Junta de Govern es proposa l’adopció del següent acord,
Primer.- Aprovar la relació de “AD”, “O” i “ADO” comptabilitzats, que consta al
corresponent expedient, per un import total de 79.286,51 € (SETANTA-NOU
MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIM
D’EURO)
Segon.- Aprovar la relació de pagaments número 36.

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

Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

Segon.- Comunicar el present acord al Sr. P.R.M., als efectes oportuns.

Codi Validació: 5XNQTHKNGRL7ZWY32LW9C5S4Z | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 26

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
Tercer.- Aprovar la relació de nòmines del mes d’Agost.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.16.- EXP. NÚM.: 425/16 DESPESES VARIES FESTA MAJOR 2016.
Per completar els preparatius corresponents als actes de la Festa Major cal fer
front a diverses despeses consistents en:
Roser Oter

Obsequis pregoneres

63,60€

Daimat SL

Lloguer equip de so

Espectacles Centaño

Lloguer cadires i taules

Panaderia Sta. Oliva

Coca i xocolata per actes varis

El Xiri de Santa Oliva

Sopar músics

198€

Rte. El Petit Cuevas

Dinar músics

192€

Mercadona

Productes pica-pica per actes varis i
premis concurs bitlles, futbolí i petanca

Pirotècnia Alpujarreña

Castell de focs artificials i traca

605€
1863,40€
538,51€

149,40€
3.000€

Ntra. Sra. Del Martirio
SCA
Diables de Santa Oliva

Petards pel correfoc i traca

2996,49€

Dansaires del Pdès

Exhibició de Sardanes

350€

Cobla Resó

Acompanyament Sardanes

850€

Futbolí

150€

Grallers

Matinades

250€

Gemma Borrell

Banderoles

20€

Walkies processó

70€

CAPRABO

Premis Festòliba

39,80€

CAPRABO

Premis Futbolí

49,80€

JOSEFINA CARRERAS

FOTOCOL

50€

Despeses pregó

30€

Confecció Bandera Festa Major

7€
TOTAL

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

11.473€

Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

IMPORT
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CONCEPTE

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EMPRESA

Ajuntament de Santa Oliva
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:

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.17.- EXP. NÚM.: 551/16 COMPRA GOTS, PLATS I TOVALLONS D’UN SOL
ÚS PER A DIVERSES FESTES.
Per tal de poder realitzar els preparatius amb antelació a les Festes que
s’organitzen des de l’Ajuntament com són La Festa Major, La Festa Major
petita, carnaval, reis, Festa de la Primavera, dia de la dona, Festa d’homenatge
a la gent gran, etc... on s’obsequia als assistents amb alguna beguda o algun
àpat, és necessari comptar amb els utensilis necessaris com són plats, gots,
tovallons, estovalles...
Es per això que s’ha demanat pressupost a l’empresa PICK THE PACK
INDUSTRY 2013 SL, que fan la distribució d’aquests productes per tal que
subministri la quantitat necessària per als esdeveniments de tot l’any.
Atès el pressupost presentat per import de 193,37€ iva inclòs.
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 presenta la següent:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 193,37€ (CENT
NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS D’EURO), a càrrec de
la partida pressupostaria 3.338.22609 “Festes populars” per l’adquisició dels
productes especificats en la part expositiva.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

Tercer.- Comunicar aquest acord 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.
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Segon.- Aprovar, disposar i reconeixer la despesa de 11.473 euros, que
s’assumirà amb càrrec a la partida 3.338.22608 de “Festa Major” vinculada a la
bossa org. 3 eco. 22 del pressupost prorrogat vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Efectuar l’adquisició dels serveis i productes descrits a la part
expositiva per import de 11473 euros, 21% d’IVA inclòs.

Ajuntament de Santa Oliva
Segon.- Entregar un certificat del present acord a l’àrea de comptabilitat per tal
de que realitzi els tràmits oportuns.
Tercer.- Fer els tràmits corresponents per a realitzar la comanda.

Vista la providència d’alcaldia de 23 de maig de 2016 on es demana la
incoació d’expedient per tal de garantir el subministrament d’aigua a la
sol·licitant i un cop incorporat a l’expedient l’informe emès pels serveis socials
de l’Ajuntament que, literalment, diu:
“L'Equip del Servei Bàsic d'Atenció Social del Consell Comarcal del Baix
Penedès que presta els seus serveis al municipi de Santa Oliva, un cop
revisada la documentació aportada per la persona sol·licitant, i analitzada la
seva sol·licitud, acredita que:
( x ) Els ingressos ponderats de la unitat familiar o convivencial no supera els
límits establerts a l'article 5.10.
( x) A la llar afectada hi viu una persona afectada per dependència energètica,
d'acord amb l'establert a l'article 5.13
( ) No compleixen els requisits per acollir-se a les mesures previstes en aquesta
Llei
( ) Un cop fet el requeriment pertinent a la persona interessada aquest Equip no
pot acreditar que es trobi en situació de risc d'exclusió residencial. L'Equip del
Servei Bàsic d'Atenció Social.”
Atès que la Junta de Govern de data 28/01/2016 va acordar renovar per aquest
any 2016 el conveni de col·laboració, amb els nous pactes, amb l’empresa
Cassa Aigües i Depuració, SLU
Atès que el cost de la connexió d’aigua, segons les dades facilitades per la
empresa CASSA, subministradora del servei, és el que es detalla a continuació:
Drets connexió: 426,48€
Drets connexió a xarxa aigua: 226,69€
Drets connexió a xarxa clavegueram: 226,69€
IVA: 184,77€
TOTAL: 1.076,65€

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

Número : 2016-0006 Data : 08/09/2016

En data 18 de maig de 2016 es registra d’entrada amb el núm. 1699 sol·licitud
on es demana el subministrament d’aigua a domicili.
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2.18.- EXP. NÚM.: 189/2016 CONDONACIÓ DESPESA SUBMINISTRAMENT
AIGUA. CONVENI CASA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
Des de la Regidoria d’Atenció a les Persones es proposa instar a CASSA a que
procedeixi a la condonació del cost de la connexió del subministrament d’aigua
de la sol·licitant amb RE 1699, per import de 528,06€, fent ús de la clàusula
tercera, de l’esmentat conveni.

Segon.- Bonificar les taxes municipals de connexió a la xarxa d’aigua i de
clavegueram per un import total de 548,59€.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’empresa CASSA Aigües i Depuració
SLU i, a la família interessada.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
3. ASSUMPTES GENERALS
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les 10.00 hores, cosa que certifico.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Primer.- Instar a l’empresa CASSA Aigües i Depuració SLU a procedir a la
condonació de la despesa de la connexió del subministrament d’aigua de la
Família 3, C/ Sant Pere, 7A, per import de 528,06€.
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En exercici de les competències que tinc atribuïdes d’acord amb l’article 53,
núm. 1 g) 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 el saldo restant a dia d’avui al fons social es de 5.045,90€ una vegada
restat l’import de la família 3 serà de 4.517,84€.

