Santa Oliva, a sis de setembre 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.

Cristina Carreras Haro (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 03/10/2016
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 23/08/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- EXP. NÚM.: 23/6 SOL·LICITUDS DELS TREBALLADORS DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA.
2.2.- EXP. NÚM.: 577/2016 APROVAR CONVENI COL·LABORACIÓ PER A
L’ELABORACIÓ D’UN PLA ESTRATÈGIC COMARCAL EN L’ÀMBIT DEL
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL I D’OCUPACIÓ, PER TAL DE
PRESENTAR-SE A LA CONVOCATÒRIA 2016 DEL DEPARTAMENT DE
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA.
2.3.- EXP. NÚM: 567/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA CAMÍ
DELS MOLINS S/N.
2.4.- EXP. NÚM.: 568/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER NARCIS MONTURIOL 9.
2.5.- EXP. NÚM.: 574/2016 CONTRACTE MENOR REPARACIÓ DAEWOO
(MINIEXCAVADORA) URGENT.
2.6.- EXP. NÚM: 575/2016 CONTRACTE MENOR REPARACIÓ VEHICLE
B-2464-UJ URGENT.
2.7.- EXP. NÚM: 158/2016 LIQUIDACIONS PLUSVALUES ANY 2016
2.8.- EXP. NÚM.: 576/2016 DEVOLUCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA,
CARRER SANTA TECLA, 12.
2.9.- EXP. NÚM.: 570/2016 CESSIÓ DEL CENTRE CÍVIC DE LES
PEDRERES A L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE LES PEDRERES.
2.10.- EXP. NÚM.: 573/2016 CESSIÓ LOCAL CULTURAL PER REALITZAR
BALL. SETEMBRE-DESEMBRE 2016. ASSOCIACIÓ GENT GRAN VERGE
DEL REMEI.
2.11.- EXP. NÚM.: 564/2016 CESSIÓ SALES CENTRE CÍVIC SANT JORDI
PER REALITZAR ACTIVITATS DIÀRIES DE SETEMBRE 2016 A JULIOL
2017- ENTITAT FEM GRESCA.
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SECRETARI INTERVENTOR
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

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

Montserrat Cosialls Sotos (1 de 2)
SECRETARIA INTERVENTORA ACCIDENTAL
Data Signatura: 03/10/2016
HASH: f5096af9abec94d01299e04106668096

Ajuntament de Santa Oliva

3. ASSUMPTES GENERALS
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (23/08/2016)
Havent distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, fotocòpia de
l’acta redactada pel Secretari Interventor, Sr. José Félix Velasco Martínez,
celebrada amb caràcter ordinari el dia vint-i-tres 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.

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

2.12.- EXP. NÚM.: 565/2016 CESSIÓ SALES CENTRE CÍVIC PEDRERES,
LOCAL CULTURAL I CONSULTORI MÈDIC. ACTIVITATS ANUAL 2016-207.
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LES PEDRERES.
2.13.- EXP. NÚM.: 579/2016 LLOGUER LOCAL CULTURA EL DIA 1/10/2016.
2.14.- EXP. NÚM. 566/2016.: AUTORITZAR OCUPACIÓ ESCALES DEL
CASTELL I CESSIÓ MATERIAL. AGRUPACIÓ POLÍTICA D’ERC.
2.15.- EXP. NÚM.:
443/16 SUBVENCIÓ PUOSC MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ 2016-2017.
2.16.- EXP. NÚM.: 582/2016 APROVACIÓ PLA LOCAL DE JOVENTUT
2016-2019.
2.17.- EXP. NÚM. 584/16 SOL·LICITUD AMPLIACIÓ DE JORNADA
LABORAL.
2.18.- EXP. NÚM. 592/16 SOL·LICITUD REDUCCIÓ DE JORNADA.
PERSONAL DE L’ESCOLA BRESSOL.
2.19.- EXP. NÚM.: 92/2016 CONSULTES AGRUPACIÓ POLÍTICA MUNICIPAL
CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA (LEGISLATURA
2015-2019) (EXP. NÚM.: 324/2015).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

2.1.- EXP. NÚM.: 23/6 SOL·LICITUDS
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA.

DELS

TREBALLADORS

DE

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
2776
2780
2790
2766

Dies sol·licitats
1, el 2 de setembre
1, el 2 de setembre
1, el 6 de setembre
2, el 2 i el 5 de setembre
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2.- EXPEDIENTS

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

Atès la proposta del Consell Comarcal del Baix Penedès per tal que
l’ajuntament signi el conveni de col·laboració per l’elaboració d’un Pla
Estratègic Comarcal en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i
d’ocupació, per tal de presentar-se a la convocatòria 2016 del departament de
treball, afers socials i famílies, es transcriu literalment el conveni:

“El Vendrell (Baix Penedès), ____ de setembre de 2016
REUNITS
La Sra. Eva Maria Serramià i Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix
Penedès, amb seu a la plaça del Centre, 5, 43700 Vendrell.

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

2.2.- EXP. NÚM.: 577/2016 APROVAR CONVENI COL·LABORACIÓ PER A
L’ELABORACIÓ D’UN PLA ESTRATÈGIC COMARCAL EN L’ÀMBIT DEL
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL I D’OCUPACIÓ, PER TAL DE
PRESENTAR-SE A LA CONVOCATÒRIA 2016 DEL DEPARTAMENT DE
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN
Les persones a dalt enumerades representen legalment els respectius ens
locals i signen aquest conveni en execució dels respectius acords corporatius
adoptats per l'òrgan competent.
EXPOSEN
Primer.- El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual
s'obre convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions
destinades als Programes de suport al desenvolupament local. ( DOGC núm.
7160, de 12.7.2016).
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La Sra. Cristina Carreras Haro, Alcaldessa de l’Ajuntament de Santa Oliva,
amb seu al C/ Mossèn Josep Maria Jané, 19-21, 43710 de Santa Oliva.

Ajuntament de Santa Oliva
Segon.- Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu
l'Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, modificada per l'Ordre EMO/287/2014, de
25 de setembre (DOGC núm. 6717, de 30.9.2014).

A la base 29, estableix el contingut que ha de tenir, com a mínim, el pla
estratègic.
Quart. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 19 de setembre de
2016.
Cinquè.- Durant 2015, el Consell Comarcal del Baix Penedès, en col·laboració
amb els Ajuntaments del Vendrell, Calafell, Cunit, Arboç, i amb el suport de la
resta de municipis, ha desenvolupat una Diagnosi socioeconòmica i territorial
del Baix Penedès.
De la Diagnosi se'n deriven estratègies i àmbits clau d'intervenció ordenats en
8 línies diferenciades. Aquest és, doncs, el punt de partida compartit per totes
les administracions del territori, que caldrà aprofundir durant un procés
posterior de Planificació Estratègica.
Sisè.- El Consell Comarcal del Baix Penedès, acompanyat pels ajuntaments de
la comarca i amb el suport d'associacions empresarials amb implantació al
territori i empreses consolidades dels diferents sectors econòmics de la
comarca, convenen la necessitat d'iniciar aquest 2016 un Pla Estratègic de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Baix Penedès 2017-2022.
Setè.- Un pla estratègic territorial és un exercici analític i prospectiu que aspira,
bàsicament, a respondre dues qüestions: 1) quins han estat els factors històrics
que expliquen la configuració actual del territori, els seus punts forts i les seves
mancances, 2) com s'han d'implicar en el disseny del futur comarcal els agents
urbans (ciutadans, empreses, institucions, governs locals, i altres) per a
participar i cooperar en la projecció del conjunt del territori de la comarca.
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A la base 28, apartat a) es concreta el tipus de projecte objecte d'aquest
conveni: elaboració de plans estratègics territorials en l'àmbit del
desenvolupament econòmic local i l'ocupació.
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El capítol 2 de la EMO/258/2014, de 5 d'agost, regula el Programa de suport i
acompanyament a la planificació estratègica.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer.- Els programes subvencionables són: 1) Programa de suport i
acompanyament a la planificació estratègica. 2) Programa d'agents d'ocupació
i desenvolupament local (AODL). 3) Programa de suport als territoris amb més
necessitat de reequilibri territorial i econòmic (projecte Treball a les 7
comarques).

Ajuntament de Santa Oliva
L'any 2003, el CCBP va promoure la formulació del Pla Estratègic del Baix
Penedès, amb horitzó el 2010. Dels 4 grups de treball, el segon es va dedicar a
Empresa i Ocupació. De les vuit línies estratègiques, la cinquena pretenia la
modernització de la base productiva, tot establint quatre objectius: 1r. Foment
de les activitats econòmiques amb criteris de sostenibilitat. 2a. Instal·lació de
noves empreses que possibilitessin el creixement econòmic. 3r. Potenciar
l'activitat terciària, i 4t. Consolidar la diversificació productiva.

L'Ajuntament de Cunit ha desenvolupat els següents estudis de caire estratègic
en l'àmbit del foment de l'ocupació: Projecte estratègic i operatiu per al comerç
de Cunit (desembre de 2002); Programa d’orientació d’equipaments municipals
(POEC 2008-12) (febrer de 2008) i Pla estratègic de desenvolupament del
Penedès Marítim (gener de 2012).
L’Ajuntament de l’Arboç, té aprovat des de l’any 2010 un Pla d’intervenció
integral al nucli antic del municipi.
Vuitè.- Competències locals en matèria de foment de l'ocupació. L'Estatut
d'Autonomia de Catalunya (LO 6/2006, 19 de juliol) estableix en el seu article
84 les competències locals. Diu en el paràgraf 2. “Els governs locals de
Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents,
en els termes que determinin les lleis” (lletra i) ... foment de l'ocupació”.
Llei estatal 56/2003, de 16, de desembre, d'ocupació, aclareix el marc
competencial referent a la política d’ocupació i recull de manera directa una
menció al món local. Seguint les recomanacions de l’Estratègia Europea
d'Ocupació (establerta l'any 1997, revisada el 2002; l'actual Estratègia de
Creixement Europa 2020), es preveu una major atenció a la dimensió local per
ajustar la política d’ocupació a les necessitats reals del territori. La Llei
especifica que els serveis públics de les comunitats autònomes (de conformitat
amb la Constitució, els estatuts d’autonomia i la Llei reguladora de les bases de
règim local) hauran d’establir els mecanismes de col·laboració oportuns que
incentivin la participació de les corporacions locals en l’execució de les
polítiques actives d'ocupació.
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Enguany té previst promoure un Pla Director per la promoció econòmica del
Vendrell 2017-2020. El qual compta amb el suport del Consell Comarcal del
Baix Penedès.
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L'Ajuntament del Vendrell, l'any 2011 va aprovar el Pla director d’ocupació i
promoció de l’activitat econòmica 2011-2014, actualització del seu antecedent
de 2007.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la comarca del Baix Penedès tenim altres actuacions de Plans Estratègics
d'àmbit local, així :

Novè.- En consonància amb l'anterior, el Consell Comarcal i els ajuntaments
signataris estableixen la següent organització:
Promotors. Són entitats promotores les que signen aquest conveni i
assumeixen les obligacions i les responsabilitats que s'hi estableixen:
l'Ajuntament de _____________________________ i el Consell Comarcal del
Baix Penedès.
Col·laboradors. Són entitats col·laboradores d'aquest conveni la resta
d'ajuntaments de la comarca que no són promotors i donen suport al projecte, i
associacions empresarials amb representació al Baix Penedès, i empreses
rellevants i consolidades de la comarca que donen suport al projecte.
A tall expositiu i sense perjudici de la regulació establerta a la part dispositiva
Ajuntament de Santa Oliva
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Per tant, l’Administració local, a Catalunya, és competent per realitzar
actuacions en matèria d’ocupació. Tot i que ni les principals normes
reguladores del món local, ni la Llei reguladora de les bases del règim local
(inclosa la seva reforma de 2013) no fixen com a pròpia la política d’ocupació,
l’Estratègia Europea d'Ocupació demana una major atenció a la dimensió local
per ajustar aquesta política a les necessitats reals del territori. Com s’ha vist,
també la Llei estatal d'ocupació recull aquesta demanda i especifica que els
serveis públics de les comunitats autònomes estableixin mecanismes de
col·laboració que incentivin la participació de les corporacions locals en
l’execució de polítiques actives d'ocupació. És amb aquesta finalitat que el
SOC ha delimitat la seva xarxa ocupacional de Catalunya. A més, les
administracions locals poden sol·licitar un gran nombre de subvencions i ajudes
a les administracions superiors, tant a escala estatal com europea.
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Anterior a la Llei estatal és la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del
sistema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de Catalunya. En el seu
article 2, dins dels principis rectors, estableix els principis de subsidiarietat i de
participació. En el seu article 17 sobre instruments estratègics diu “4. Per a
facilitar l’encaix en el territori, la coordinació i la integració de les actuacions
ocupacionals establertes pel Pla de desenvolupament de polítiques actives
d’ocupació, el Departament de Treball ha de donar suport a la subscripció de
pactes territorials per l’ocupació entre l’Administració local i els agents socials”.
Finalment, l'art. 21 sobre mesures de foment de l'ocupació diu: “En el marc de
les mesures de foment de l’ocupació, s’han de dur a terme actuacions
destinades a persones en situació d’atur consistents a facilitar contractacions
laborals que els permetin iniciar, incrementar o adequar l’experiència laboral i la
formació en el lloc de treball, i també qualsevol altre tipus d’ajut i de mesures
de foment de l’ocupació, inclòs el suport a les iniciatives que fomentin el
desenvolupament de projectes empresarials o hi ajudin, i les iniciatives locals
que possibilitin la millora de l’ocupabilitat dels demandants d’ocupació i que
n’incrementin les oportunitats d’accés a l’ocupació.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
del conveni, els diferents nivells de participació estan relacionats amb les
obligacions assumides.
Els ajuntaments promotors, assumeixen el diferencial entre el cost del projecte
i la subvenció del SOC.

Onzè.- L'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local enumera entre les formes de cooperació interadministratives el
conveni. En el mateix sentit, l'art. 150 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, que es desenvolupa reglamentàriament en les art.
303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny. Finalment, els convenis i el
seu procediment està regulat als art. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost,
de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Dotzè.
- Aquest conveni té naturalesa administrativa, respon al principi de
col·laboració entre administracions i al compliment d’obligacions legals
específiques i queda fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del
sector públic.
PACTES
PRIMER. Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte establir el marc jurídic de responsabilitats
recíproques de les entitats signatàries, dins dels diferents nivells de
participació, en el projecte “Elaboració d'un Pla Estratègic de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació del Baix Penedès 2017-2022”, dins del Programa de
suport i acompanyament a la planificació estratègica, de la convocatòria per
2016.
Segons Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, ( DOGC núm. 7160, de
12.7.2016 ), essent les bases reguladores d'aquesta convocatòria les que
preveu l'Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost (DOGC núm. 6683)
Ajuntament de Santa Oliva
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Desè.- Segons l'article 15 del Reglament del Programa d'actuació comarcal,
aprovat en sessió de Ple 1/1994, de 22 de març (DOGC 1882 I BOPT
84/1994), el Consell Comarcal exerceix competències delegades per la
Generalitat en matèria de promoció ocupacional.
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Per actuar de manera sincronitzada, s’establirà una Comissió de Treball
(seguiment i coordinació), amb participació institucional i tècnica. En cas de
conflicte, una Comissió d'Arbitratge intentarà salvar les dificultats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El Consell Comarcal assumeix la presentació de la sol·licitud, la tramitació
administrativa, la responsabilitat econòmica i comptable i la seva justificació
davant el SOC, la contractació dels treballs i el seu arxiu administratiu.

Ajuntament de Santa Oliva













TERCER. Obligacions dels ajuntaments promotors
Tenen la consideració d'ajuntaments promotors, aquells ajuntaments que
signen aquest conveni.
I
que
---------------------------------------------------------------------------------------------

Ajuntament de Santa Oliva
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Estar en condicions d'obtenir la condició d'entitat beneficiària (base 3).
Complir les obligacions generals de les entitats beneficiàries de les
subvencions establertes a l'Ordre (base 4).
No subcontractar tercers, en el sentit establert a la base 8.3 de l'Ordre.
Presentar dins el termini la sol·licitud i tota la documentació establerta
(base 9), inclosa la memòria (base 30).
Respectar els terminis d'execució (iniciació i finalització) establerts a la
base 15 de l'Ordre, inclosa la tramitació anticipada (base pressupostària
33 del Consell). Això no obstant, la fase de licitació no començarà fins
que el crèdit pressupostari tingui la consideració de disponible.
Formalitzar la renúncia (base 21) posat cas que l'import de la subvenció
atorgada pel SOC, en resoldre la convocatòria EMO258/2014, sumada a
l'aportació màxima prevista en aquest conveni pels ajuntaments
promotors, fos insuficient per atendre les despeses de contractació del
servei, atès que les bases de l'esmentada Ordre no preveuen la
possibilitat de reformulació de la sol·licitud (art. 27 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions).
Contractar el servei en els termes de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i el Reial Decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
Pagar el proveïdor els serveis efectivament realitzats, de manera
correcte, dins del termini legal establert.
Participar en les actuacions de seguiment, assistència tècnica i
avaluació organitzades pel SOC, inclòs el lliurament d’indicadors amb la
periodicitat establerta (base 17).
Justificar davant el SOC la subvenció rebuda, mitjançant l’elaboració de
la documentació tècnica (segons estableix la Guia de prescripcions
tècniques) i econòmica (memòria econòmica), amb el lliurament de
documentació comptable de base (factures i transferències)
Donar publicitat de les subvencions, d’acord amb el que estableix la
base 24.2 de l’Ordre.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Obligacions del Consell Comarcal del Baix Penedès
El Consell Comarcal, a la vista de la Resolució TSF/1695/2016 i l'Ordre
EMO/258/2014 , es compromet a:

Ajuntament de Santa Oliva
De manera mancomunada, a la vista de l'Ordre EMO/258/2014, es
comprometen:


Que en el pressupost 2017 de cada ajuntament promotor existirà crèdit
adequat i suficient per assumir en igual quota, l'import que se'n derivi de
l'aplicació de la següent fórmula de càlcul de repartiment :






A ingressar al Consell Comarcal del Baix Penedès, una vegada realitzat
amb conformitat el servei, la quantitat establerta en el punt anterior, en el
termini màxim de 30 dies.
En el cas que l'ajuntament promotor disposi de servei d'ocupació o de
promoció econòmica amb personal propi: adscriure de manera fixa
mentre duri aquest projecte un tècnic o tècnica amb perfil adequat i
experiència suficient, i amb la dedicació necessària per col·laborar
tècnicament amb el Consell Comarcal i/o director de l'elaboració del Pla
Estratègic Comarcal.
A aportar i compartir tota la documentació escrita (estudis, treballs,
dades de base) disponible en l'Ajuntament i que la comissió tècnica
consideri adequada a les finalitats del projecte.
A aportar i compartir l’experiència de què l’Ajuntament disposi en
projectes similars.

QUART. Obligacions dels ajuntaments col·laboradors i tercers
Els ajuntaments del Baix Penedès que no són promotors i que es mostren
favorables a aquesta iniciativa , tenen la qualitat d'ajuntaments col·laboradors.
També en són col·laboradors, aquelles empreses i associacions empresarials
amb presència al Baix Penedès, que han fet arribar el seu suport al Consell
Comarcal del Baix Penedès per a la realització d'aquest projecte, i estan
disposats a col·laborar-hi.
Els efectes jurídics de l'adhesió es limiten a donar suport institucional al
projecte davant del SOC.
Es relaciona, a continuació, el llistat d'ajuntaments i tercers que col·laboren i
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016
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En el moment que el Consell Comarcal del Baix Penedès rebi la resolució del
SOC on hi consti l'import de la subvenció, es comunicarà als ajuntaments
promotors d'aquest conveni assabentant-los de la resolució del SOC i de
l'import que els correspon com a quota promotor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

( Cost total projecte inclòs IVA - subvenció SOC )
______________________________________________ = Quota promotor
nombre ajuntaments signants conveni

Ajuntament de Santa Oliva
donen suport al projecte:

El funcionament de la Comissió de Seguiment s'ajustarà al que disposa la Llei
de règim jurídic i del procediment administratiu de les administracions
públiques de Catalunya (art. 13 a 20). Els membres de la Comissió Tècnica
actuen en la Comissió de Seguiment amb veu i sense vot. Dels acords que
adopti se'n deixarà constància en acta.
SISÈ. Responsabilitat
Si de la realització de les activitats programades en aquest Projecte se'n
derivés responsabilitat patrimonial per a les administracions participants s'entén
que aquesta serà solidària, tal com preveu l'art. 140 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre.

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

Mensualment, en ocasió d'una sessió de la Comissió Tècnica, es reuniran
els/les responsables institucionals de cada entitat, liderats per la persona
designada pel president del Consell Comarcal, constituint-se aleshores en
Comissió de Seguiment del programa. La finalitat de la Comissió de Seguiment
és establir els criteris generals i els objectius operatius, avaluar les activitats
executades i superar les divergències sobre interpretació del Conveni.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CINQUÈ. Garanties en favor dels ajuntaments signants
Es constituirà una Comissió Tècnica d'Ocupació integrada per les entitats
membres signatàries, la finalitat de la qual és la coordinació de les accions que
duguin a terme en el programa. Els tècnics i tècniques respectius estaran en
contacte permanent i, com a mínim, es reuniran cada 15 dies.

VUITÈ. Arbitratge i jurisdicció
Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, el desenvolupament, la
modificació, la resolució i els efectes que puguin derivar-se de l’aplicació
d'aquest conveni s’han de solucionar per acord de les parts, observant els
principis reguladors de l’actuació administrativa previstos a l’article 31 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya que siguin d’aplicació, essent la Comissió de
Seguiment l'àmbit ordinari on plantejar les discrepàncies i salvar-les. Amb
aquesta finalitat es convocaran les sessions específiques que siguin
necessàries.
En cas que persisteixin dificultats en l’execució del conveni motivades per
diferents criteris d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en una
sessió formal de la Permanent del Consell d'Alcaldes, constituïda com a Comissió
d'Arbitratge, presidida pel president/a o per un/a Vicepresidència/a del Consell
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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SETÈ. Vigència
El conveni serà vigent des del dia de la signatura fins a l'acabament del
Projecte, essent la data màxima el 31 de desembre de 2017.

Ajuntament de Santa Oliva

En prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en la data i lloc
anteriorment esmentats.
Consell Comarcal del Baix Penedès
Sra. Eva M. Serramià i Rofes, president

Ajuntament de Santa Oliva
Cristina Carreras Haro, Alcaldessa

Per tot això, a la Junta de Govern es proposa el següent:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració per l’elaboració d’un Pla Estratègic
Comarcal en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i d’ocupació, per tal
de presentar-se a la convocatòria 2016 del departament de treball, afers socials
i famílies, que es transcriu literalment en la part expositiva del present acord.
Segon.- Acordar que en el moment que el Consell Comarcal del Baix Penedès
rebi la resolució del SOC on hi consti l'import de la subvenció,
es
comunicarà als ajuntaments promotors d'aquest
conveni assabentant-los
de la resolució del SOC i de l'import que els correspon com a
quota
promotor, quedant pendent l’aprovació per l’òrgan competent l’autorització,
disposició i reconeixement de l’obligació.
Tercer.- Facultar a l’alcaldessa per subscriure els documents necessàries per a
l'efectivitat d’aquest acord.
Quart.- Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.
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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Cas que la divergència fos insalvable pel procediment d'arbitratge adés exposat,
les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats contenciosos administratius de
Tarragona.

Codi Validació: 3JELSWMTDWCNG3Q54WAYK6CEA | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 47

Les parts procuraran responsablement que llurs divergències no afectin la
regularitat de prestació del servei ni perjudiquin els usuaris. En cap cas,
basant-se en una divergència d’interpretació, la part pot considerar-se habilitat
per incomplir o ajornar les seves obligacions de cofinançament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Comarcal, que en cas d'empat tindrà vot diriment. Si una de les parts en conflicte
fos el Consell Comarcal, el seu al·legat serà presentat pel conseller/a comarcal
delegat d'Empresa i Ocupació. Si la controvèrsia fos entre ajuntaments, aquests
estarien representats pels alcaldes/esses respectius, podent delegar en un
regidor/a, i el conseller/a comarcal delegat d'Empresa i Ocupació informaria a la
Comissió sense dret a vot. Si l’Ajuntament afectat tingués un/a representant en la
Permanent del Consell d'Alcaldes, aquest serà substituït per un altre alcalde/essa
nomenat per la Presidència. Aquesta Comissió elaborarà un informe que les parts
confrontades es comprometen a considerar abans de fixar la posició de la
corporació respectiva en la controvèrsia.

Ajuntament de Santa Oliva
2.3.- EXP. NÚM: 567/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA CAMÍ
DELS MOLINS S/N.

En cas d’incompliment, s’aplicarà l’article 98 de la Llei 30/1992 (LRJ-PAC) que
preveu l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament de la neteja amb la
conseqüent repercussió de les despeses ocasionades per l’actuació.
3.- A la Junta de Govern es proposa l'adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al propietari que netegi la parcel·la amb la freqüència adequada
per evitar les molèsties que ocasiona a la població l’estat de deixadesa de la
mateixa.
Segon.- Si no es realitza la neteja en el termini de 30 dies, o es realitza de
manera insuficient, l'Ajuntament farà la neteja subsidiàriament, i els costos
aniran a càrrec del propietari de la finca.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.4.- EXP. NÚM.: 568/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER NARCIS MONTURIOL 9.
1.- Atès que la parcel·la situada al Carrer Narcis Monturiol 9 es troba en mal
estat: ple d’herbes que provoca problemes amb rates i perill d’incendi.
2.- Segons l’article 197.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, estableix que les persones propietàries de tota classe
de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús,
conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable
en matèria de règim de sòl i per la legislació sectorial.

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

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

Per la seva banda, l’article 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, del text refós de
la llei del sòl, estableix el deure dels propietaris de terrenys de conservar-los en
les condicions de seguretat, salubritat i ornat legalment exigibles.
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2.- Segons l’article 197.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, estableix que les persones propietàries de tota classe
de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús,
conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable
en matèria de règim de sòl i per la legislació sectorial.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.- Atès que la parcel·la situada al Camí dels Molins S/N, al costat de l’empresa
FETRA es troba en mal estat: ple d’herbes que provoca problemes amb rates i
perill d’incendi.

Ajuntament de Santa Oliva
Per la seva banda, l’article 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, del text refós de
la llei del sòl, estableix el deure dels propietaris de terrenys de conservar-los en
les condicions de seguretat, salubritat i ornat legalment exigibles.
En cas d’incompliment, s’aplicarà l’article 98 de la Llei 30/1992 (LRJ-PAC) que
preveu l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament de la neteja amb la
conseqüent repercussió de les despeses ocasionades per l’actuació.

Segon.- Si no es realitza la neteja en el termini de 30 dies, o es realitza de
manera insuficient, l'Ajuntament farà la neteja subsidiàriament, i els costos
aniran a càrrec del propietari de la finca.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.5.- EXP. NÚM.: 574/2016 CONTRACTE MENOR REPARACIÓ DAEWOO
(MINIEXCAVADORA) URGENT.
Antecedents
Atès que la mini excavadora marca DAEWOO s’ha trencar i es considera
urgent reparar-la.

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

Primer.- Instar al propietari que netegi la parcel·la amb la freqüència adequada
per evitar les molèsties que ocasiona a la població l’estat de deixadesa de la
mateixa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3.- A la Junta de Govern es proposa l'adopció dels següents acords:

Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient on consta la denominació de
la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer front a la
despesa i la relació de la despesa a les bases d’execució pressupostària.
Donat que l’import de la contractació és inferior a 18.000,00 euros, es
considera que el procediment més adequat per a la adjudicació és el del
contracte menor, d’acord amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Atès que el pressupost per realitzar la reparació a l’empresa VECU ascendeix a
417,89 €.

Ajuntament de Santa Oliva
Fonaments de dret

Atès que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la
solvència de l’empresa amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb
el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la contractació del servei de reparació de la mini-excavadora
amb caràcter d’urgència per no menyscabar el normal funcionament de
l’administració, mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa
VECU per import de 417,89 €.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del servei de reparació de la mini-excavadora.

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

-

Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei
de Contractes del sector públic.
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost vigent Base 24):
Base 24. Norma general
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari.
Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 417,89 € iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.

Ajuntament de Santa Oliva
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.6.- EXP. NÚM: 575/2016 CONTRACTE MENOR REPARACIÓ VEHICLE
B-2464-UJ URGENT.
Antecedents

Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient on consta la denominació de
la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer front a la
despesa i la relació de la despesa a les bases d’execució pressupostària.
Donat que l’import de la contractació és inferior a 18.000,00 euros, es
considera que el procediment més adequat per a la adjudicació és el del
contracte menor, d’acord amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

Atès que el pressupost per realitzar la reparació del radiador a l’empresa RODI
motor services ascendeix a 214,99 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que el vehicle que utilitza l’agutzil municipal B-2464-UJ se li va trencar el
radiador i es considera urgent reparar-la.

-

Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei
de Contractes del sector públic.
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Atès que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la
solvència de l’empresa amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb
el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la contractació del servei de reparació del radiador del vehicle
B-2464-UJ amb caràcter d’urgència per no menyscabar el normal funcionament
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 l’administració, mitjançant el procediment del contracte menor, amb
l’empresa RODI per import de 214,99 €.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.

B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost vigent Base 24):
Base 24. Norma general
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari.
Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 214,99 € iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del servei de reparació del vehicle B-2464-UJ.

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

Es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació el padró de les
liquidacions de les plusvàlues realitzades des de el 18 de maig i fins el 30
d’Agost, corresponents a la 3ª fase de l’any 2016 , la relació de les quals
obra a l’expedient, i que consta de 30 liquidacions per import de DEU MIL
TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
(10.384,69.-€ ).
A la Junta de Govern, es proposa:
Únic.- Aprovar el padró de liquidacions de plusvàlues realitzades des de el
18 de maig i fins el 30 d’Agost, corresponents a la 3ª fase de l’any 2016 , la
relació de les quals obra a l’expedient, i que consta de 30 liquidacions per
import de DEU MIL TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (10.384,69.-€ ).

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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2.7.- EXP. NÚM: 158/2016 LIQUIDACIONS PLUSVALUES ANY 2016.

Ajuntament de Santa Oliva
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.8.- EXP. NÚM.: 576/2016
CARRER SANTA TECLA, 12.

DEVOLUCIÓ

LIQUIDACIÓ

PLUSVÀLUA,

Atès el que determina l’article 105 c) del RDL 2/2004, de 5 març pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que diu:
“c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en
pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la
cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma,
contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera
profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o
cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder
evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente
para satisfacer la totalidad t de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de
este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se
procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos
años anteriores a la transmisión o des del momento de la adquisición si dicho plazo
fuese inferior a los dos años.“

En aquest sentit, es important tenir en compte que els deutors hipotecaris per
estar exempts de pagament de la quota corresponent de l’Impost sobre
l’increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana hauran d’acomplir les
condicions de que aquest habitatge lliurat en dació de pagament, o que s’ha
executat hipotecàriament havia de ser l’habitatge habitual del deutor, així com
que aquest no disposi d’altres bens per satisfer el deute. D’acomplir-ne els
requisits, les liquidacions no prescrites hauran de donar-se de baixa per part de
l’ajuntament i, si el recurrent ho sol·licita, procedir-ne a la devolució d’ingressos.

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

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

Fonaments Jurídics
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S’ha rebut reclamació presentada pels Srs Pedro Ramírez Ramírez i Maria
Sofia Picazo Jimenez , en la que manifesten que en data 10 de febrer de 2016,
van procedir a través de Base al Pagament de l’import de dues liquidacions de
Plus-Vàlua de l’immoble ubicat al C/ Santa Tecla 12 per import de 301,68.-€, els
quals no corresponia el pagament de conformitat amb el que determina el R.D.
8/2014 de 4 de Juliol, i demanen la devolució de l’import de les mateixes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva
Atès l’obligació de no exigir documentació que ja consta als arxius municipals
que es desprèn de les preinscripcions de la nova llei de procediment
administratiu comú, article 35, caldrà verificar per mitjans propis municipals les
circumstancies esmentades i referents a que el subjecte passiu no disposi
d’altres bens i drets per satisfer el deute i que té una permanència, de mínim de
dos anys, empadronat en la vivenda habitual.

Primer.- ESTIMAR la pretensió dels recurrents i procedir a la devolució de
l’import de 301,68.-€ del fet imposable, a cadascun dels recurrents , de
conformitat amb la normativa aplicable en el moment de la liquidació i que es
detalla en la part expositiva. Així mateix, ESTIMAR la devolució dels interessos
de demora per el temps transcorregut des de la data de l’ingrés (10.02.2016 )
fins l’ordenació del pagament.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i a l’àrea d’intervenció per que
efectuí la transferència.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.9.- EXP. NÚM.: 570/2016 CESSIÓ DEL CENTRE CÍVIC DE LES
PEDRERES A L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE LES PEDRERES.

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Donat que les dues situacions queden verificades segons documentació que
consta a l’expedient.

L‘Associació de Gent Gran de Les Pedreres, ha sol·licitat, mitjançant instància
de data 18/07/2016 amb número de registre d’entrada 2371, la cessió del
Centre Cívic Les Pedreres per realitzar els següents esdeveniments:
- Divendres 23 de setembre de 2016: Sopar de tardor.
- Divendres 24 de febrer de 2017: Sopar d’aniversari.
- Divendres 30 de juny de 2017: Sopar de Sant Pere.
Així mateix sol·liciten la cessió de taules i cadires disponibles en el moment de
la celebració de l’esdeveniment.
Fonaments de dret
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:
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

3.- Atès el que estableix l’article 72 i 75.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, respecte l’ús dels
béns patrimonials.
4.- Sempre respectant els horaris anteriors i a falta de normativa municipal
relativa a la protecció contra la contaminació acústica, han de tenir en compte
el que estableix l’annex 3 i l’annex 4 del Reglament aprovat pel decret
179/2009 que desenvolupa la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació
acústica:
Diürn (7h. a 21h.) Vespre (21h. a 23h.) Nocturn ( 23h. a 4h.)
A l’exterior
60 dBA
60 dBA
50dBA
A l’interior
30 dBA
30 dBA
25dBA
Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment diu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte: Cessió C. Cívic Les Pedreres
Peticionari: Associació de Gent Gran de Les Pedreres.
Emplaçament: Centre Cívic Les Pedreres
Antecedents
L ‘Associació de Gent Gran de Les Pedreres a sol·licitat mitjançant instància de
data 18/07/2016 amb número de registre d’entrada 2371 la cessió del Centre
Cívic Les Pedreres per realitzar els següents esdeveniments:
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

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.

Codi Validació: 3JELSWMTDWCNG3Q54WAYK6CEA | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 47

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.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

(...)
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.

Ajuntament de Santa Oliva
-

Divendres 23 de setembre de 2016: Sopar de tardor.
Divendres 24 de febrer de 2017: Sopar d’aniversari.
Divendres 30 de juny de 2017: Sopar de Sant Pere.

Així mateix, sol·liciten la cessió de taules i cadires.

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
1 de setembre de 2016.
El Tècnic Municipal
Josep Mª Ichart.”
Respecte a la cobertura pròpia del local (contingut i continent), resta coberta
per l’assegurança municipal, tenint l’obligació el sol·licitant de presentar la
corresponent cobertura d’assegurança que pugui cobrir els riscos eventuals
inherents a l’exercici de la pròpia activitat
Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la cessió del Centre Cívic Les Pedreres a l’Associació de
Gent Gran de Les Pedreres per realitzar els esdeveniments esmentats a la part
Ajuntament de Santa Oliva
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Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments:
 Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
 Tenir cura de les instal·lacions.
 Es garantirà que les sortides del centre, quedaran lliures d’obstacles, per
a la seva correcta evacuació.
 La neteja del centre és responsabilitat del peticionari
 El sol·licitant queda designat com a responsable, per tal que en cas
d’emergència, doni avís als equip d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.), i dirigirà l’evacuació dels assistents.
 No es podrà realitzar cap acte pirotècnic o similar.
 A falta de normativa municipal relativa a la protecció contra la
contaminació acústica, han de tenir en compte el que estableix l’annex
3 i l’annex 4 del Reglament aprovat pel decret 179/2009 que
desenvolupa la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació
acústica.
 No es podrà realitzar cap acte pirotècnic o similar.
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’exterior
60 dBA
60 dBA
50dBA
A l’interior
30 dBA
30 dBA
25dBA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

INFORME

Ajuntament de Santa Oliva

Quart.- Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran Les Pedreres i a la
responsable del Centre Cívic pel seu coneixement.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.10.- EXP. NÚM.: 573/2016 CESSIÓ LOCAL CULTURAL PER REALITZAR
BALL. SETEMBRE-DESEMBRE 2016. ASSOCIACIÓ GENT GRAN VERGE
DEL REMEI.
Vista la instància de data 17/08/2016 amb número de registre d’entrada 2681,
on l’Associació Gent Gran Verge del Remei sol·liciten la cessió del Local
Cultural els dissabtes que a continuació es detallen per fer ball de 22h. a 24h.:
Setembre: 24
Octubre: 1, 8, 15, 22 i 29
Novembre: 5, 12, 19 i 26
Desembre: 3, 10 i 17
Atès que el dia 1 d’octubre el Local Cultural està llogat, es proposa fer la cessió
els dies sol·licitats exceptuant aquest dia.
Fonaments jurídics
1.- Atès el que estableixen els articles 7 i 9 de l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa per l’utilització de locals i instal·lacions municipals, de les Ordenances
Fiscals aprovades en el Ple Ordinari realitzat en data 24 de desembre de 2013:
“Article 7. Exempcions i bonificacions:
(...)
Ajuntament de Santa Oliva
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Tercer.- Fer constar que l’Associació de Gent Gran de Les Pedreres serà la
responsable de l’estat de les dependències i del mobiliari d’aquestes, durant la
cessió de l’espai.
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Segon.- Acordar que si per una causa justificada finalment no es pot realitzar la
cessió, aquesta s’entendrà revocada, avisant prèviament a l’entitat pel seu
coneixement.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

expositiva en les dates sol·licitades, així com la cessió del material sol·licitat.
Fer constar que les autoritzacions queden condicionades al que estableix el
tècnic municipal en el seu informe i que consta literalment en la part expositiva
del present acord.
Fer constar que l’hora d’inici d’utilització del Centre Cívic ho tindrà que
coordinar l’entitat amb la responsable del Centre Cívic, per tal que no
coincideixi amb l’activitat diària.

Ajuntament de Santa Oliva

3.- Atès el que estableix l’article 72 i 75.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, respecte l’ús dels
béns patrimonials.
4.- Sempre respectant els horaris anteriors i a falta de normativa municipal
relativa a la protecció contra la contaminació acústica, han de tenir en compte
el que estableix l’annex 3 i l’annex 4 del Reglament aprovat pel decret
179/2009 que desenvolupa la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació
acústica:
Diürn (7h. a 21h.) Vespre (21h. a 23h.) Nocturn ( 23h. a 4h.)
A l’exterior
60 dBA
60 dBA
50dBA
A l’interior
30 dBA
30 dBA
25dBA
Vist l’informe del tècnic municipal:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte: CESSIÓ/UTILITZACIÓ LOCAL SOCIAL
Peticionari: Associació Gent Gran Verge del Remei.
Emplaçament: Local Social. Santa Oliva.
ANTECEDENTS
Amb data 17/8/2016, i registre d’entrada núm.: 2681, es recepciona sol·licitud,
per part de l’Associació Gent Gran Verge del Remei, per demanar l’ús del local
social, per fer ball de tarda – vespre els següents dissabtes:
Setembre: 24
Octubre: 1, 8, 15, 22 i 29
Novembre: 5, 12, 19 i 26
Desembre: 3, 10 i 17
Ajuntament de Santa Oliva
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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.
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Article 9. Responsabilitat d’ús
1.- En el cas de que per l’ utilització de qualsevol dels locals o instal·lacions,
aquestos sofreixin desperfectes o deteriorament, el subjecte passiu restarà
obligat, sense perjudici de l’abonament de la taxa, a pagar les despeses de
reparació.”
2.- No existirà cap tipus de responsabilitat municipal en la gestió de les
activitats, des del punt de vista fiscal, ni contractual.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
1 de setembre de 2016.
El tècnic municipal
Josep Mª Ichart”
Respecte a la cobertura pròpia del local (contingut i continent), resta coberta
per l’assegurança municipal, tenint l’obligació el sol·licitant de presentar la
corresponent cobertura d’assegurança que pugui cobrir els riscos eventuals
inherents a l’exercici de la pròpia activitat.
Per tot això, a la junta de govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la cessió del Local Cultural a l’Associació Gent Gran Verge
del Remei per fer ball de tarda – nit (22h. a 24h.) els següents dissabtes:
Setembre: 24
Octubre: 8, 15, 22 i 29
Ajuntament de Santa Oliva
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INFORME
S’informe el següent:
 Es disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil, que doni
cobertura a l’ús, que es vol fer del Local Cultural.
 El peticionari tindrà cura del material/mobiliari municipal.
 Previ inici dels actes, es garantirà que totes les sortides d’emergència
del local a l’exterior, estan operatives. Que es disposa d’un botiquí de
primers auxilis, així com d’un cartell informatiu, amb tots els telèfons
d’emergència, en un lloc visible, i accessible.
 No s’autoritza l’utilització de l’escenari per fer espectacles.
 Restarà restringit l’accés a l’amfiteatre. Solsament es permetrà l’accés al
bany de senyores.
 Restarà restringit l’accés a l’escenari.
 L’Associació designarà una persona responsable, per tal, que en cas
d’emergència, doni avís als equips d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.) i dirigirà l’evacuació dels assistents.
 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.
 No es podrà realitzar cap acte pirotècnic o similar.
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’exterior
60 dBA
60 dBA
50dBA
A l’interior
30 dBA
30 dBA
25dBA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
Novembre: 5, 12, 19 i 26
Desembre: 3, 10 i 17
Fer constar que es desestima la petició del dia 1 d’octubre donat que el Local
Cultural està llogat.
L’autorització resta condicionada a l’esmenta’t a l’informe tècnic que consta
literalment en la part expositiva del present acord.

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran Verge del Remei.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.11.- EXP. NÚM.: 564/2016 CESSIÓ SALES CENTRE CÍVIC SANT JORDI
PER REALITZAR ACTIVITATS DIÀRIES DE SETEMBRE 2016 A JULIOL
2017- ENTITAT FEM GRESCA.
Antecedents
L’Entitat Fem Gresca, ha sol·licitat mitjançant instància de data 21/06/2016 amb
número de registre d’entrada 002053, la cessió de les sales del Centre Cívic de
Sant Jordi per realitzar les activitats que a continuació es detallen:
ACTIVITAT

SALA I DIES

HORARIS

Gimnàstica Sala gran: dilluns, dimecres i divendres de 9.10h. a 10.00h.
de 15.10h. a 16.00h.
Sala gran: dilluns i dimecres
de 18.30h. a 19.20h.
Sevillanes
avançat

Sala gran: dimecres

de 16.00h. a 17.30h

Sevillanes
infantil

Sala gran: dimecres

de 17.30h. a 18.30h.

Sala gran:
dimarts
dijous

de 18.30h. a 19.30h.
de 16.30h. a 17.30h.

Zumba

Ajuntament de Santa Oliva
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Quart.- Comunicar als Grup Petafort Percussió dels dies que es realitzaran el
Ball pel seu coneixement.
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Tercer.- Fer constar que seran els responsables de l’estat de les dependències i
del mobiliari d’aquestes, així com de la neteja i de la recollida de la brossa que
es pugui generar durant aquest esdeveniment, si fos el cas.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Acordar que si per una causa justificada finalment no es pot realitzar la
cessió, aquesta s’entendrà revocada, avisant prèviament a l’entitat pel seu
coneixement.

Ajuntament de Santa Oliva
Ball de Porteo

Sala gran: dimarts i dijous

de 17.30h. a 18.30h.

Article 9. Responsabilitat d’ús
1.- En el cas de que per l’ utilització de qualsevol dels locals o instal·lacions,
aquestos sofreixin desperfectes o deteriorament, el subjecte passiu restarà
obligat, sense perjudici de l’abonament de la taxa, a pagar les despeses de
reparació.”
2.- No existirà cap tipus de responsabilitat municipal en la gestió de les
activitats, des del punt de vista fiscal, ni contractual.”
2.- Atès el que estableix l’article 233 del Real decret 2568-1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el ROF, respecte l’ús de les instal·lacions per part
de les associacions.
3.- Atès el que estableix l’article 72 i 75.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, respecte l’ús dels
béns patrimonials.
Atès que la Junta de Govern de data vint-i-dos de maig de dos mil catorze, va
ser assabentada del “Règim Jurídic d’activitats als Centres cívics i cessió
dependències municipals”. Es plantejaven quatre actuacions compatibles amb
la cessió dels locals de domini públic sempre que els serveis tècnics municipals
hagin realitzat els informes tècnics oportuns i, sempre que tinguin la
corresponent cobertura d’assegurances:
1) Contractar pel capítol II, exigint tots els requisits legals i fiscals, i
contractuals (contracte, taxa, autònoms, etc.).
2) Fer la mateixa actuació amb intermediació com podria ser una empresa
especialitzada en esdeveniments varis, és a dir, externalitzar el servei.
Ajuntament de Santa Oliva
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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.
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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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments de dret

Ajuntament de Santa Oliva

Respecte a la cobertura pròpia del local (contingut i continent), resta coberta
per l’assegurança municipal, tenint l’obligació el sol·licitant de presentar la
corresponent cobertura d’assegurança que pugui cobrir rels riscos eventuals
inherents a l’exercici de la pròpia activitat.
Ha d’existir a l’expedient municipal una Memòria justificativa i comunicativa de
les activitats on haurà de constar:
- Deures i obligacions de la cessió.
- La situació de règim autònom o no dels monitors que realitzaran les
activitats.
- L’obligatorietat d’existència d’assegurança.
- Declaració de que es tracta d’una activitat d’interès social.
Atès que l’ajuntament no es coneixedors de competència deslleial vers
aquestes activitats.

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

Es pot establir que la legalitat de les activitats culturals i socials als Centres
Cívics i a la resta de les dependències municipals (inventari de bens), s’han de
considerar a priori com efectuades dins de la esfera de la competència
municipal i per tant entraria dins de les competències pròpies, tal i com
estableix l’article 1er-vuit de la llei 27/2013 de 27 de desembre de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local (RASAL) al tractar-se de
“Promoció de la cultura i equipaments culturals”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3) Per veia d’execució de les activitats sota la direcció contractual d’una
associació sense afany de lucre.
4) Conveni municipal o supramunicipal de les contractacions a monitors per
tal que englobin actuacions de dos o tres municipis.

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte: Cessió C. Cívic de Sant Jordi per realitzar diverses activitats.
Peticionari: Entitat Fem Gresca.
Emplaçament: Sant Jordi.
Antecedents
Vista la instància de L’entitat Fem Gresca, on sol·liciten mitjançant instància de
data 21/06/2016 amb número de registre d’entrada 002053, la cessió del C.
Cívic de Sant Jordi, per realitzar activitats diàries anuals.
INFORME
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments:
 Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
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 del tècnic municipal, que literalment diu:

Ajuntament de Santa Oliva



Tenir cura de les instal·lacions.
Es garantirà que les sortides del centre, quedaran lliures d’obstacles, per
a la seva correcta evacuació.

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
1 de setembre de 2016.

Primer.- Autoritzar la cessió de les sales del Centre Cívic de Sant Jordi a
l’Entitat Fem Gresca, des del 12 de setembre de 2016 fins finals de juliol de
2017, per realitzar les activitats segons els dies i horaris que es detallen en la
part expositiva del present acord. L’Autorització queda condicionada al que
estableix el tècnic municipal en el seu informe i que consta literalment en la part
expositiva del present acord.
Fer constar, que l’autorització queda condicionada, a que com a mínim el
cinquanta per cent de les persones que s’inscriguin a cadascuna de les
activitats, estiguin empadronades en el municipi de Santa Oliva. Tenint en
compte que per les properes sol·licituds s’haurà de formalitzar prèviament en la
petició aquest compromís.
Segon.- Acordar que si l’ajuntament necessita alguna de les sales per realitzar
alguna actuació, la cessió s’entendrà revocada, tot i que l’ajuntament informarà
prèviament a l’entitat pel seu coneixement.
Tercer.- Acordar que els monitors que realitzen cadascuna de les activitats, a
través de l’entitat, abans de l’inici de l’activitat, tindran de fer una memòria
justificativa i comunicativa sobre l’activitat (document standard que l’ajuntament
facilitarà a l’entitat per tal de que el faci arribar als monitors). Així mateix,
significar que l’entitat haurà de comunicar al monitor que tindria que donar-se
d’alta en el règim d’autònoms en el cas que l’ingrés mensual per la realització
de l’activitat superi el salari mínim interprofessional fixant en 655,20€. En el cas
de que no es presenti la memòria justificativa i comunicativa de l’activitat la
cessió quedarà revocada automàticament.
Quart.- Acordar que si per una causa justificada finalment no es pot realitzar la
cessió, aquesta s’entendrà revocada, avisant prèviament a l’entitat pel seu
coneixement.

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

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
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Vist els estatuts de l’entitat cal dir que consta com una de les seves finalitats
les Activitats Culturals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El Tècnic Municipal
Josep Mª Ichart.”

Setè.-Notificar aquest acord a l’entitat Fem Gresca i informar a la responsable
del C. Cívic Sant Jordi pel seu coneixement.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.12.- EXP. NÚM.: 565/2016 CESSIÓ SALES CENTRE CÍVIC PEDRERES,
LOCAL CULTURAL I CONSULTORI MÈDIC. ACTIVITATS ANUAL 2016-207.
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LES PEDRERES.
Antecedents
L’Associació de Veïns de Les Pedreres, ha sol·licitat mitjançant instància de de
data 20/07/16 amb número de registre d’entrada 2415, la cessió de les sales
del Centre Cívic Les Pedreres, per realitzar les activitats que a continuació es
detallen:
ACTIVITAT

DIES

Zumba

dilluns

Pintura
Ball Lineal
Kangoo
Breack Dance
Pilates
Ioga
Sevillanes

dimarts i dijous
dimecres
dimarts
dimarts
dimarts i dijous
dimecres
dilluns i dimecres
dimarts i dijous
dijous

HORARIS
de 17.50h. a 18.40h. i
de 20h. a 21h.
de 15h. a 16h.
de 20h. a 21h.
de 16h. a 18h.
de 19h. a 20h.
de 20h. a 21h.
de 18.15h. a 19.15h.
de 10h. a 11h.
de 10h. a 11h.
de 18.30h. a 19.30h

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

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

Sisè.- Fer constar que l’entitat Fem Gresca, seran els responsables de l’estat
de les dependències i del mobiliari d’aquestes, durant la cessió de l’espai.
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Cinquè.- Significar que la cessió que es realitza de les sales a l’entitat per
realitzar les diferents activitats és amb la voluntat d’oferir tot un seguit
d’activitats que representin cohesió social als veïns del municipi. Així mateix,
l’actuació municipal es basa en la cessió dels locals municipals per
desenvolupar activitats d’interès social i fomentar la cohesió social, seguint amb
els principis i documentació que consten en l’expedient, tals com:
- Respectar les normes de competència deslleial.
- Obligació o exoneració de presentar la documentació del Règim
d’autònoms, si s’escau.
- L’obligació de tenir cobertura d’assegurances per l’exercici de les
activitat.
- La no intermediació de l’ajuntament en la relació jurídica, econòmica i
fiscal entre l’associació o els monitors.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
Defensa Personal

divendres
dimarts
divendres

de 17.15h. a 18.15h.
de 18.15h. a 19.15h.
de 18h. a 19h.

1) Contractar pel capítol II, exigint tots els requisits legals i fiscals, i
contractuals (contracte, taxa, autònoms, etc.).
2) Fer la mateixa actuació amb intermediació com podria ser una empresa
especialitzada en esdeveniments varis, és a dir, externalitzar el servei.
3) Per veia d’execució de les activitats sota la direcció contractual d’una
associació sense afany de lucre.
4) Conveni municipal o supramunicipal de les contractacions a monitors per
tal que englobin actuacions de dos o tres municipis.
Fonaments de dret
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.

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

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

Atès que la Junta de Govern de data vint-i-dos de maig de dos mil catorze, va
ser assabentada del “Règim Jurídic d’activitats als Centres cívics i cessió
dependències municipals”. Es plantejaven quatre actuacions compatibles amb
la cessió dels locals de domini públic sempre que els serveis tècnics municipals
hagin realitzat els informes tècnics oportuns i, sempre que tinguin la
corresponent cobertura d’assegurances:
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I del Local Cultural per realitzar l’activitat de Sevillanes en, els següents dies i
horaris:
- Dilluns de 16h. a 18h.
- Dimarts d’11h. a 12h. i de 17h. a 18h.
- Dijous de 17h. a 18h.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Així mateix, han sol·licitat mitjançant instància de data 21/06/2016 amb número
de registre d’entrada 002058, la cessió d’una sala del segon pis del consultori
mèdic per tal de realitzar classes d’angles, en els següents dies i horaris:
- Dilluns de 16.30h. a 18.30h.
- Dimarts de 17.30h. a 18.30h.

Ajuntament de Santa Oliva

Atès que la Junta de Govern de data vint-i-dos de maig de dos mil catorze, va
ser assabentada del “Règim Jurídic d’activitats als Centres cívics i cessió
dependències municipals”. Es plantejaven quatre actuacions compatibles amb
la cessió dels locals de domini públic sempre que els serveis tècnics municipals
hagin realitzat els informes tècnics oportuns i, sempre que tinguin la
corresponent cobertura d’assegurances:
5) Contractar pel capítol II, exigint tots els requisits legals i fiscals, i
contractuals (contracte, taxa, autònoms, etc.).
6) Fer la mateixa actuació amb intermediació com podria ser una empresa
especialitzada en esdeveniments varis, és a dir, externalitzar el servei.
7) Per veia d’execució de les activitats sota la direcció contractual d’una
associació sense afany de lucre.
8) Conveni municipal o supramunicipal de les contractacions a monitors per
tal que englobin actuacions de dos o tres municipis.
Es pot establir que la legalitat de les activitats culturals i socials als Centres
Cívics i a la resta de les dependències municipals (inventari de bens), s’han de
considerar a priori com efectuades dins de la esfera de la competència
municipal i per tant entraria dins de les competències pròpies, tal i com
estableix l’article 1er-vuit de la llei 27/2013 de 27 de desembre de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local (RASAL) al tractar-se de
“Promoció de la cultura i equipaments culturals”.
Respecte a la cobertura pròpia del local (contingut i continent), resta coberta
per l’assegurança municipal, tenint l’obligació el sol·licitant de presentar la
corresponent cobertura d’assegurança que pugui cobrir rels riscos eventuals
inherents a l’exercici de la pròpia activitat.
Ha d’existir a l’expedient municipal una Memòria justificativa i comunicativa de
les activitats on haurà de constar:
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.”

Ajuntament de Santa Oliva
-

Deures i obligacions de la cessió.
La situació de règim autònom o no dels monitors que realitzaran les
activitats.
L’obligatorietat d’existència d’assegurança.
Declaració de que es tracta d’una activitat d’interès social.

Atès que l’ajuntament no es coneixedors de competència deslleial vers
aquestes activitats.

Antecedents
Vista les instàncies presentades per l’Associació de Veïns de Les Pedreres,
amb número de registre 2058 de data 21/06/16 i número 2415 de data
20/07/2015, la cessió de diverses sales del Centre Cívic de Les Pedreres, del
Consultori mèdic i del Local Cultural, per realitzar activitats diàries anuals.
INFORME
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments:
 Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
 Tenir cura de les instal·lacions.
 Es garantirà que les sortides del centre, quedaran lliures d’obstacles, per
a la seva correcta evacuació.
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
1 de setembre de 2016.
El Tècnic Municipal
Josep Mª Ichart.”
Vist els estatuts de l’entitat cal dir que consta com una de les seves finalitats
les Activitats Culturals.
Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la cessió de les sales del Centre Cívic de Les Pedreres, de
una sala del segon pis del Consultori Mèdic i del Local Cultural, des del 12 de
setembre de 2016 fins finals de juliol de 2017, per realitzar les activitats segons
els dies i horaris que es detallen en la part expositiva del present acord.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

Assumpte: Cessió equipaments municipals per realitzar diverses activitats.
Peticionari: Associació de Veïns de Les Pedreres
Emplaçament: C.C. Pedreres / Consultori Mèdic / Local Cultural
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“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment diu:

Ajuntament de Santa Oliva

Quart.- Acordar que si per una causa justificada finalment no es pot realitzar la
cessió, aquesta s’entendrà revocada, avisant prèviament a l’entitat pel seu
coneixement.
Cinquè.- Significar que la cessió que es realitza de les sales a l’entitat per
realitzar les diferents activitats és amb la voluntat d’oferir tot un seguit
d’activitats que representin cohesió social als veïns del municipi. Així mateix,
l’actuació municipal es basa en la cessió dels locals municipals per
desenvolupar activitats d’interès social i fomentar la cohesió social, seguint amb
els principis i documentació que consten en l’expedient, tals com:
- Respectar les normes de competència deslleial.
- Obligació o exoneració de presentar la documentació del Règim
d’autònoms, si s’escau.
- L’obligació de tenir cobertura d’assegurances per l’exercici de les
activitat.
- La no intermediació de l’ajuntament en la relació jurídica, econòmica i
fiscal entre l’associació o els monitors.
Sisè.- Fer constar que l’Associació de Veïns de Les Pedreres, seran els
responsables de l’estat de les dependències i del mobiliari d’aquestes, durant la
cessió de l’espai.
Setè.-Notificar aquest acord a l’entitat Associació de Veïns de Les Pedreres i
informar a la responsable del Centre Cívic de Les Pedreres pel seu
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

Tercer.- Acordar que els monitors que realitzen cadascuna de les activitats, a
través de l’entitat, abans de l’inici de l’activitat, tindran de fer una memòria
justificativa i comunicativa sobre l’activitat (document standard que l’ajuntament
facilitarà a l’entitat per tal de que el faci arribar als monitors). Així mateix,
significar que l’entitat haurà de comunicar al monitor que tindria que donar-se
d’alta en el règim d’autònoms en el cas que l’ingrés mensual per la realització
de l’activitat superi el salari mínim interprofessional fixant en 655,20€. En el cas
de que no es presenti la memòria justificativa i comunicativa de l’activitat la
cessió quedarà revocada automàticament.
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Segon.- Acordar que si l’ajuntament necessita alguna de les sales per realitzar
alguna actuació, la cessió s’entendrà revocada, tot i que l’ajuntament informarà
prèviament a l’entitat pel seu coneixement.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’Autorització queda condicionada al que estableix el tècnic municipal en el seu
informe i que consta literalment en la part expositiva del present acord.
Fer constar, que l’autorització queda condicionada, a que com a mínim el
cinquanta per cent de les persones que s’inscriguin a cadascuna de les
activitats, estiguin empadronades en el municipi de Santa Oliva. Tenint en
compte que per les properes sol·licituds s’haurà de formalitzar prèviament en la
petició aquest compromís.

Ajuntament de Santa Oliva
coneixement.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.13.- EXP. NÚM.: 579/2016 LLOGUER LOCAL CULTURA EL DIA 1/10/2016.

“MODIFICACIÓ DE L’ANNEX DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
LA TAXA PER L’UTILITZACIÓ DE LOCALS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
Aquesta taxa es modifica en el següent sentit:
Lloguer local cultural/ Centres cívics / Monestir / pl. Europa
Preu particulars: 180€
Preu empreses que cobrin els serveis: 250€ i 300 els dies de festes
específiques (cap d’any, castanyada i d’altres).
En el cas del Monestir tenir en compte que l’ús serà exclusiu per la realització
de les cerimònies civils, reunions d’empreses o altres anàlegs però en cap cas
s’utilitzarà per la celebració de festes.
Es demanarà una fiança de 20€ a retornar, un cop es comprovi que el Local
Cultural/ Centres cívics/ Monestir/ Pl. Europa es deixen en perfecte estat de
neteja i recollides les escombraries.”
Vist l’informe del tècnic municipal:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Ús Local Cultural
Peticionari:
Sra. ABC
Emplaçament:
Santa Oliva.
Antecedents
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

Fonaments de dret.
Atès el que estableix l’annex de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
l’utilització dels locals i instal·lacions municipals, de les Ordenances aprovades
en el Ple realitzat en sessió extraordinària de data 12 de novembre de 2015 i
publicada l’aprovació definitiva en el BOP T número 300 de data 30 de
desembre de 2015, que diu:
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La recollida de les claus es realitzarà a les Oficines Municipals el divendres
30/09/2016. Així mateix, les claus, es retornaran el dilluns 3/10/2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents
El Sra. ABC, ha sol·licitat mitjançant instància de data 30/08/16 amb número de
registre d’entrada 2782, el lloguer del Local Cultural, el dissabte 1/10/2016, per
celebrar una festa d’aniversari.

Ajuntament de Santa Oliva

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

Informe favorablement atenent:
Informe:
- La peticionaria tindrà cura del material cedit.
- En tot moment, es garantirà que les sortides del Local Cultural, quedin
lliures d’obstacles, per a la seva correcta evacuació.
- La neteja del local és responsabilitat de la peticionaria.
- La sol·licitant queda designat com a responsable, per tal que en cas
d’emergència, doni avís als equip d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.), i dirigirà l’evacuació dels assistents.
- Restarà restringit l’accés a l’amfiteatre, solsament es permetrà l’accés al
bany de senyores.
- Restarà restringit l’accés a l’escenari.
- Queda totalment prohibit, qualsevol tipus d’acte i/o espectacle de
pirotècnia o similar.
- A falta de normativa municipal relativa a la protecció contra la
contaminació acústica, han de tenir en compte el que estableix l’annex 3
i l’annex 4 del Reglament aprovat pel decret 179/2009 que desenvolupa
la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.
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’exterior 60 dBA
60 dBA
50dBA
A l’interior
30 dBA
30 dBA
25dBA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Amb data 30/08/2016, amb registre d’entrada núm.: 2782, es sol·licita fer ús del
Local Cultural, per realitzar una festa d’aniversari el dissabte 1 d’octubre de
2016.

El Tècnic Assessor Municipal
Josep Mª Ichart. Col: 12233”
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar el lloguer del Local Cultural a la Sra. ABC pel dissabte
1/10/2016, per celebrar una festa d’aniversari. Fer constar que l’autorització
queda condicionada al que estableix el tècnic municipal al seu informe i que
consta transcrit literalment en la part expositiva del present acord.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa de 180€ segons la taxa vigent per al
2016 en matèria de lloguer d’equipaments municipals, preu establert per a
particulars, de conformitat a l’acord de ple de data 12 de novembre de 2015 i,
una fiança de 20€ que es retornarà un cop es comprovi que el Monestir el es
deixa en perfecte estat de neteja i recollida de les escombraries, si fos
necessari.
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
4 de juliol de 2016.

Cinquè.- Notificar aquest acord a la peticionaria.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.14.- EXP. NÚM. 566/2016.: AUTORITZAR OCUPACIÓ ESCALES DEL
CASTELL I CESSIÓ MATERIAL. AGRUPACIÓ POLÍTICA D’ERC.
Antecedents
El Grup Municipal ERC-AM, a través d’instància amb número de registre
d’entrada 2716 de data 19/08/2016, ha sol·licitat autorització per poder realitzar
un acte institucional i fer un sopar a la Plaça del castell amb motiu de la Diada
de Catalunya, el dissabte 10 de setembre de 20h. a 23.30h. en les escales del
castell. En cas de pluja sol·licita la cessió del Local Cultural.
Així mateix també sol·licita la cessió del següent material:
- Cable de corrent de 25 metres.
- Cubell de brossa orgànica i rebuig.
- 35 taules i 180 cadires.
- 2 tanques per delimitar l’espai.
Fonaments jurídics
1.- Atès el que estableixen els articles 7 i 9 de l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa per l’utilització de locals i instal·lacions municipals, de les Ordenances
Fiscals aprovades en el Ple Ordinari realitzat en data 24 de desembre de 2013:
“Article 7. Exempcions i bonificacions:
(...)
Quedaran exonerades de forma puntual, a criteri de l’equip de govern, aquelles
actuacions o activitats que representin cohesió social y cultural del municipi,
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva

3.- Atès el que estableix l’article 72 i 75.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, respecte l’ús dels
béns patrimonials.
4.- Sempre respectant els horaris anteriors i a falta de normativa municipal
relativa a la protecció contra la contaminació acústica, han de tenir en compte
el que estableix l’annex 3 i l’annex 4 del Reglament aprovat pel decret
179/2009 que desenvolupa la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació
acústica:
Diürn (7h. a 21h.) Vespre (21h. a 23h.) Nocturn ( 23h. a 4h.)
A l’exterior
60 dBA
60 dBA
50dBA
A l’interior
30 dBA
30 dBA
25dBA
Atès l’informe tècnic que literalment diu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL - OCUPACIÓ DE LES ESCALES DEL
CASTELL I/O CESSIÓ LOCAL CULTURAL
Assumpte:
Peticionari:
Emplaçament:

Acte institucional Escales del castell.
Agrupació Municipal d’ERC.
Escales del Castell i/o cessió Local Cultural

Antecedents
Amb data 19/08/2016, i registre d’entrada núm.: 2716, es recepciona sol·licitud,
amb motiu de la Diada, el 10 de setembre es vol organitzar l’acte institucional
de la Diada a les escales del castell i fer un sopar a la Plaça del Castell, de les
20h. a les 23.30h. Poder disposar del Local cultural en cas de Pluja.
Informe
Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

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.
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Article 9. Responsabilitat d’ús
1.- En el cas de que per l’ utilització de qualsevol dels locals o instal·lacions,
aquestos sofreixin desperfectes o deteriorament, el subjecte passiu restarà
obligat, sense perjudici de l’abonament de la taxa, a pagar les despeses de
reparació.”
2.- No existirà cap tipus de responsabilitat municipal en la gestió de les
activitats, des del punt de vista fiscal, ni contractual.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Santa Oliva

En els dos casos i a falta de normativa municipal relativa a la protecció contra
la contaminació acústica, han de tenir en compte el que estableix l’annex 3 i
l’annex 4 del Reglament aprovat pel decret 179/2009 que desenvolupa la llei
16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.
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’exterior
60 dBA
60 dBA
50dBA
A l’interior
30 dBA
30 dBA
25dBA

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

En cas d’utilitzar el Local cultural, es dona la conformitat atenent els següents
requeriments:
- Es designarà una persona responsable, que en cas d’emergència,
donarà avís als equip d’intervenció (ambulància, policia, bombers, etc.), i
dirigirà l’evacuació dels assistents.
- Restarà restringit l’accés a l’amfiteatre, solsament es permetrà l’accés al
bany de senyores.
- Es faran responsables d’obrir i tancar correctament el Local Cultural.
- En tot moment, es garantirà que les sortides del Local, quedin lliures
d’obstacles, per a la seva correcta evacuació.
- Seran els responsables del material cedit.
- Es disposarà d’una Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’informa el següent:
El peticionari, serà el responsable del bon ús, i cura del material cedit, així com
dels espais municipals cedits.

El Tècnic Assessor Municipal
Josep Ma Ichart Colg.12233”
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la realització d’un acte a les escales del castell el dia 10 de
setembre de 2016, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, de 20h. a
23.30h., segons l’informe favorable del tècnic municipal, que es transcriu en la
part expositiva. Així mateix, la cessió del Local Cultural en cas de Pluja.
L’autorització queda condicionada al que estableix el tècnic municipal en el seu
informe i que es transcriu literalment en la part expositiva del present acord.
Segon.- Autoritzar la cessió del material sol·licitat.

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
1 de setembre de 2016.

Ajuntament de Santa Oliva
Tercer.- Fer constar que seran els responsables de la neteja i de la recollida de
la brossa que es pugi generar durant aquest esdeveniment, així com de l’estat
de les dependències i del mobiliari d’aquetes.
Quart.- Notificar aquest acord al peticionari.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Vist la memòria tècnica que diu textualment:
“MEMÓRIA VALORADA
PUOSC.2016-2017 Manteniment i Conservació
PUOSC 2016
Assumpte: Manteniment i Conservació de la piscina municipal situada en el
C/Nou s/n i dels vials
1.- Objecte de l´actuació
L’objecte de l´actuació es el manteniment i conservació de la piscina amb la
finalitat de poder ser utilitzada en la temporada d´estiu mitjançant l´adjudicació
de la concessió del servei, així com dels vials
2.- Descripció de la piscina
La piscina té unes dimensions de 36 x 16 m2 i una fondaria mitjana de 1.7 m
està situada en un complex lúdic de bany .
El complex està adapta
per poder ser utilitzat per a persones amb
discapacitats
3. Descripció de les patologíes observades en la piscina
Desprendiment parcial de la superficie de revestiment i de la burada del
vas,així com fisures en la solera i part superior de les parets del mateix
Fuita en la xarxa d´impulsió del sistema de tractament de l´aigua
Deficiències en el quadre elèctric i equip de depuració
4. Descripció de l´actuació del piscina
Ajuntament de Santa Oliva
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Vist que l’Ajuntament de Santa Oliva compleix amb els requisits per sol·licitar la
subvenció.
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Havent rebut les bases per a la concessió de subvencions durant l’any 2016 i
2017 del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya – PUOSC
manteniment i conservació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.15.- EXP. NÚM.:
443/16 SUBVENCIÓ PUOSC MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ 2016-2017.

Ajuntament de Santa Oliva

1 x 980,00 € = 980,00 €
1 x 2.412,18 € = 2.412,18 €
1 x 415,50 € = 415,50 €
1 x 3.767,51 € = 3.767,51 €

Ut Productes pel tractament de l´aigua
I consum de propà

1 x 4.370,00 € = 4.370,00 €

Ut Botiquin i material per la prevenció
De riscos d´accident

1 x 265,24 € =

265,24 €

Ut Tikets i abonaments

1 x 194,00 € =

194,00 €

Total Pressupost
IVA 21%
Total Pressupost piscina

12.404,43 €
2.604,93 €
15.009,36 €

Vials
Ut Neteja mensual dels vials
Total Pressupost
IVA 10%
Total Pressupost vials

12 x 2.219,79 € = 26.637,48 €
26.637,48 €
2.663,75 €
29.301,23 €

Total pressupost

44.310,59 €

PUOSC 2017
Assumpte: Manteniment i Conservació de la pavimentació dels vials del
municipi.
Ajuntament de Santa Oliva
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6. Pressupost
Piscina
Ut Detecció de les fuites
Ut Materials de les reparacions
Realitzades per la Brigada municipal
Ut Reparació en el quadre elèctric
Ut Reparacions en l´equip de depuració
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5. Conservació dels vial
Neteja dels vials del municipi realitzada per la Fundació Privada Santa Teresa
del Vendrell

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Detecció de les fuites.
Actuacions realitzades amb personal de la Brigada municipal:reparacio de les
fisures amb morters especifics, substitució de les superficies de revestiments.
despreses,així com neteja i burada de la superficie del vas.
Reparacions de manteniment en el quadre elèctric i equip de depuració..
Productes pel tractament de l´aigua i consum de gas propà
Botiquin i material per la prevenció de riscos d´accident
Material per la gestió del servei:tikets i abonaments

Ajuntament de Santa Oliva

4. Descripció de l´actuació
Extracció d´arrels existents i sanejament de la base
Fresat de paviment ,anivellament de la superficie i de les tapes dels registres
dels serveis i reblert d´assentaments mitjançant aglomerat asfàltic calcari G 20
amb gruix mitjà de 6 cm.Reg inclòs
Estesa de capa de rodament de 4 cm de gruix d´aglomerat asfàtic granític
D- 12 .Reg inclòs
5. Pressupost
m2 Sanejament de la base, extracció d´arrels.Fresat del paviment,anivellament
de la superfície i de les tapes dels serveis .Estesa d´aglomerat asfàltic 6 cm
calcari G-20 i 4 cm granític D-12.Inclòs transport a l´ abocador i regs asfàltics
2.000 m2 x 18,60 €/m2 = 37.200,00 €
IVA 21%
7.812,00 €
45.012,00 €

Total Pressupost
Santa Oliva, a 6 de setembre de 2016
L’Arquitecte Municipal
Jaume Esteller Ruedas“

Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Acordar sol·licitar al Departament de Governació una subvenció per les
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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3. Descripció de les patologíes observades
Superfície molt irregular a conseqüència d¨ assentament del ferm i l
´existència localitzada d´arrels d´arbrat
Paviment d´aglomerat asfàltic fracturat
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2.- Àmbit d´actuació i descripció dels vials
L´àmbit d´actuació es una superfície d´uns 2000 m2 de vials del municipi,
equivalents a uns 320 metres lineals.
Els vials del nucli històric estan constituïts per plataforma única, adaptada a l´ús
de persones discapacitades, l´amplada mitjana dels vials esta compresa entre
5 i 6 m .En la resta del municipi els vials estan constituïts per una secció
tradicional de calçada de 6-7 m d´amplada i voreres

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.- Objecte de l´actuació
L´objecte de l´actuació es el manteniment i conservació de la pavimentació dels
vials a determinar del municipi de la població donat l´alt grau de degradació
existent

Ajuntament de Santa Oliva
anualitats de 2016 i 2017 del PUOSC manteniment i conservació.
Segon.- Adoptar el compromís de
establerta.

destinar l'import concedit a la finalitat

Tercer.- Adoptar el compromís de complir totes i cadascuna de les obligacions
establertes a les bases de la convocatòria.

La Regidoria de Joventut, des de fa temps, expressa el seu interès per conèixer
com viuen els i les joves del municipi i saber quines necessitats i
problemàtiques són les que més els afecten i, alhora, definir els objectius,
programes i actuacions a desenvolupar.
Atès que l’Ajuntament de Santa Oliva té interès en un ampli coneixement de la
realitat juvenil per a poder adequar les polítiques de joventut a les necessitats
reals dels joves en el municipi.
Atès que es vol donar resposta a aquestes necessitats, ha estat necessària
l’elaboració d’un Pla Local de Joventut que tindrà vigència des del 2016 al 2019
com a eina de treball que ens pugui permetre planificar i estructurar a curt i mig
termini les polítiques i accions de la regidoria de joventut.

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

2.16.- EXP. NÚM.: 582/2016 APROVACIÓ PLA LOCAL DE JOVENTUT
2016-2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.17.- EXP. NÚM. 584/16 SOL·LICITUD AMPLIACIÓ DE JORNADA
LABORAL.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. R.E.T., treballadora de l’escola bressol
municipal, on manifesta que actualment té una reducció de la seva jornada
laboral a 30 hores setmanals, aprovada en Junta de Govern de data 14.5.2015,
i vol tornar a jornada complerta, amb efectes a l’1 de setembre de 2016.
Fonaments de Dret
Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral del personal al servei de les Administracions Públiques de
Ajuntament de Santa Oliva
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Únic.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2016-2019

Ajuntament de Santa Oliva
Catalunya.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern es proposa,
Primer.- Concedir a la Sra. R.E.T., amb DNI núm. 47786007B, treballadora de
l’escola bressol d’aquest Ajuntament, la reincorporació a jornada complerta, és
a dir a 37’5 hores, amb efectes des de l’1 de setembre de 2016.

Segon.- Notificar la present Resolució a la interessada i a la gestoria per tal que
es realitzin els tràmits necessaris davant de la seguretat social i la corresponent
actualització de la nomina.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.18.- EXP. NÚM. 592/16 SOL·LICITUD REDUCCIÓ DE JORNADA.
PERSONAL DE L’ESCOLA BRESSOL.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. S.V.G., treballadora de l’escola bressol
municipal, en relació a reduir a 25 hores setmanals la seva jornada laboral
actual, de forma voluntària i per motius de conciliació de la vida familiar.
Fonaments de Dret

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

De dilluns a divendres de 8:45 a 15:45 hores i una tarda a la setmana fins a les
17:30 hores.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’horari passarà a ser el següent:

Atès que des de la gestoria ens informen que el sou brut, quedarà de la
següent forma i que per tant no varia la partida pressupostària, no cal formulari
II:
Tècnica Educació Infantil - Grup C2- nivell complement destí 12
Sou
403,46€
Complement destí
175,10€
Complement esp.
481,31€
Triennis
36,16€
TOTAL sou brut
1.096,03€
Per tot l’exposat, la Junta de Govern es proposa,

Ajuntament de Santa Oliva
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Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral del personal al servei de les Administracions Públiques de
Catalunya.

Ajuntament de Santa Oliva
Primer.- Concedir a la Sra. S.V.G., amb DNI núm. 38076655-V, treballadora de
l’escola bressol d’aquest Ajuntament, la reducció voluntària de la seva jornada
laboral a 25 hores setmanals, amb efectes de l’1 de setembre de 2016.
L’horari quedarà repartit de la següent forma, situació que pot variar segons
necessitats del servei i amb coordinació amb la direcció de l’escola bressol:

Idèntica reducció es practicarà sobre les pagues extraordinàries en el cas que
els funcionaris gaudissin una jornada de treball reduïda el dia 1 dels mesos de
juny i/o desembre, data d’efecte de les esmentades pagues.
El detall del sou resultant és el que consta a la part expositiva.
Tercer.- Notificar la present Resolució a la interessada i a la gestoria per tal que
es realitzin els tràmits necessaris.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.19.- EXP. NÚM.: 92/2016 CONSULTES AGRUPACIÓ POLÍTICA MUNICIPAL
CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA (LEGISLATURA
2015-2019) (EXP. NÚM.: 324/2015).

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

Segon.- Informar a la Sra. S.V.G. que el sou es redueix de forma proporcional
sobre la totalitat de les retribucions corresponents a la jornada completa, tant
bàsiques com complementàries.
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De dilluns a divendres de 7:45 A 12:45 hores.

El Sr. Joan Miquel Vera i Oller de l’agrupació municipal Convergència
Democràtica de Catalunya, ha sol·licitat:
1.- Instància amb número de registre d’entrada 730 de data 29/02/2016,
fotocòpia dels últims informes fets pels serveis tècnics, jurídics i econòmics de
l’últim trimestre de l’any 2015 i dels primers dos mesos de l’any 2016.
Atès que el regidor de les agrupacions polítiques municipal, com a tal, pot
exercir un dret a la informació, el qual es troba regulat legalment a l’article 77
de la llei reguladora de bases de règim local i reglamentàriament als articles 14,
15, 16 del Reial Decret 2568/1986 pel que s’aprova el reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.
Per facilitar les fotocòpies dels informes sol·licitats cal que estiguin inclosos en
el que estableix l’article 15 esmentat:
“a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que
ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión, a la información propia
Ajuntament de Santa Oliva
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Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva
de las mismas.
b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la
información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser
tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las
resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.

2.- Instància amb número de registre d’entrada 731 de data 29/02/2016,
consultar l’expedient del mercat municipal, del bus municipal i dels
hidrants/polígons municipals.
- Exp. núm.: 986/2016, relatiu als polígons-hidrants.
- Exp. núm.: 476/2016, relatiu al bus municipal.
- Exp. núm.: 545/2015, relatiu al expedient de la rescissió del mercat.
Aquests expedients estan actualment en tràmit, tot i que posem a la seva
disposició la documentació que hi ha a data d’avui per tal que faci les consultes
oportunes.
3.- Instància amb número de registre d’entrada 732 de data 29/02/2016,
consultar els expedients de sol·licituds d’empadronaments de veïns, en situació
d’ocupació il·legal del municipi.
La informació sol·licitada es troba en l’expedient municipal número 228/2015 on
consten les sol·licituds d’empadronament de les persones en situació
d’ocupació il·legal, així com els informes favorables de la Treballadora Social i
en els casos on existeixi informe favorable l’alta en el padró.
4.- Instància amb número de registre d’entrada 733 de data 29/02/2016,
consultar els expedients de sol·licitud d’obres empresa Caldecoinox del Polígon
Molí d’En Serra i l’expedient del Pàdel Indor instal·lat al Polígon Molí d’En
Serra.
De la empresa Caldecoinox: consta l’expedient 414/15 de “Modificació puntual
del POUM sol·licitada per caldecoinox” i l’expedient 90/16 de “Llicència
d’obres”.
De la empresa Pàdel Indor: consta l’expedient 12/2016 de “Llicència
Ajuntament de Santa Oliva
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Fer constar que la obligatorietat d’informar per part del Secretari es subscriu
únicament segons el que estableix l’article 173 del ROF i l’article 179 de la Llei
Municipal de Règim Local.
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Així mateix, fer constar que els informes dels tècnics municipals, formen part
dels diferents expedients, que consten en les Juntes de Govern Locals, les
quals li són trameses per via telemàtica i se li deixa una còpia en la calaixera
que té a l’ajuntament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la
información o documentación de la entidad local que sean de libre acceso para
los ciudadanos.”

Ajuntament de Santa Oliva
d’activitats” i l’expedient 457/15 de “Llicencia d’obres”.
Aquests expedients estan actualment en tràmit tot i que posem a la seva
disposició els mateixos amb la documentació existent a data d’avui per tal que
faci les consultes oportunes.
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6.- Instància amb número de registre d’entrada 1184 de data 11/04/2015, on
adjunta escrit amb varies sol·licituds:
- Tramitacions fetes cronològicament amb l’empresa Caldecoinox, fins a dia
d’avui, adjuntar registres d’entrada de sol·licituds de la empresa, adjuntar
informes dels tècnics municipals, i si s’escau del serveis jurídics relacionats
amb aquest expedient i la mateixa documentació sobre el Pàdel Indor instal·lat
al mateix polígon: la informació sol·licitada consta dins dels expedients, dels
quals podrà consultar la documentació, tal qual l’informem en el punt 4.
- Protocol d’avis d’obres del municipi, i de notificacions de les actuacions
relatives als decrets d’alcaldia 3 i 4 de l’any 2016: no existeix cap protocol al
respecte però cal procedir davant de la eventual il·legalitat d’obres sense
llicència segons el que estableix l’article 199 i següents del Decret Llei 1/2010,
del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Per més
informació sobre el contingut cal consultar el títol setè denominat “de la
protecció de la legalitat urbanística” i els Capítols I, II i III. Indicar finalment, la
dificultat per part d’aquest ajuntament per procedir a la restauració de la realitat
física alterada en determinats casos per manca de mitjans adequats.
- Fotocopia del document de registre d’entrada de la sol·licitud de la demanda
d’algun veí del primer trimestre de l’any 2016, demanant eines: no consta cap
registre d’entrada amb aquest tipus de sol·licitud.
- Fotocopia del document del cost de les xapes i la seva instal·lació, fotocopia
de l’acord de Junta de Govern reconeixent la depesa i el seu posterior càrrec al
propietari de l’immoble: No es disposa de la informació adequada per poder
resoldre la qüestió, l’instem a que ens doni més informació.
- Grupo Arnedo, les ofertes de feina que demanden on es publiquen? Hi ha
familiars directes dels regidors de l’equip de govern estan treballant a la
empresa?. La Bossa de treball municipal treballa de la següent forma: les
empreses o ETT/s es posen en contacte amb nosaltres i ens requereixen uns
perfils determinats. Des de l’ajuntament es busca a la base de dades els
currículums que s’adapten a aquestes necessitats i s’envien a l’empresa. Amb
la reactivació de la borsa de treball, les ofertes es publiquen a la web municipal,
Facebook, zona habilitada a l’Ajuntament i als Centres Cívics.
- Sol·liciten que des de la regidoria de serveis se’ls faciliti un informe de les
vegades que han estat netejats i desinfectats els contenidors del municipi: La
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Fer constar que es pren nota de les propostes realitzades.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5.- Instància amb número de registre d’entrada 1183 de data 11/04/2015, on
adjunta un llistat de propostes de feines a fer (llistat que es pot consultar a
l’expedient).

L’expedient dels polígons – hidrants, és el número 956/2006.
L’expedient del bus municipal, és el número 476/2016
Aquests dos expedients estan actualment en tràmit, tot i que posem a la seva
disposició la documentació que consta a data d’avui per tal que faci les
consultes oportunes.
De la relació de llocs de treball no existeix un expedient concret no obstant
consta en la documentació que ja se li va entregar relativa al pressupost
municipal.
Cal remarcar que el motiu de no contestar en temps i forma per facilitar tota la
informació, es per nombre d’expedients en tràmit i l’acumulació de tasques del
servei administratiu, donat que paral·lelament al volum d’expedients que
s’eleven a la Junta de Govern Local per al seu debat i aprovació, i atès les
funcions pròpies dels diferents departaments, s’han de gestionar altres
expedients, la complexitat dels quals requereixen una especial atenció i
dedicació en el seu estudi i tramitació.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

7.- Instància amb número de registre d’entrada 1185 de data 11/04/2015, on
sol·licita poder consular els expedients de la empresa Caldecoinox, del Pàdel
Indor, dels polígons, del bus municipal i de la Relació de Llocs de treball.
Respecte els expedients del Pàdel Indor i de la empresa Caldecoinox, se li
dona resposta al punt 4 de la part expositiva.
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neteja dels contenidors es realitza, des de la signatura del contracte, amb la
periodicitat establerta en el mateix, no hi ha hagut cap tipus de modificació en
el contracte.
- Fotocopia de la sol·licitud del tancament d’un terreny a l’entrada del poble,
tocant a la carretera tpv-2125, i fotocopia de l’informe de l’arquitecte municipal.
Respecte la documentació sol·licitada l’instem a consultar l’expedient
Nº264/2016 “Tancament metàl·lic polígon 2 parcel·la 76”, respecte la entrega de
fotocopies es seguirà el que estableixen els articles 14, 15, 16 del Reial Decret
2568/1986.
- S’ha empadronat alguna persona a edificis de titularitat municipal? S’ha donat
per vàlid algun empadronament sense verificar propietat del domicili, o
presentació d’algun contracte de lloguer?
No s’ha empadronat a cap persona en un edifici de titularitat municipal ni s’ha
donat per vàlid cap empadronament sense verificar la propietat del domicili o
sense la presentació d’algun contracte de lloguer, a excepció dels
empadronaments on consten els informes favorables de la treballadora social,
en seguiment de la resolució de 30 de general del 2015 de l’INE.
- Ha hagut algun canvi en les juntes directives d’alguna entitat del poble, o son
valides les presentades en la legislatura anterior? En cas contrari facilitar una
copia de les juntes actuals amb els càrrecs corresponents amb les actes
corresponents de traspàs: Aquest Ajuntament no té constància del que
demana.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN
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Ajuntament de Santa Oliva
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:

-

Expedient 228/2015 “sol·licituds d’empadronament de les persones en
situació d’ocupació il·legal”.
Respecte la empresa Caldecoinox: expedient 414/15 de “Modificació
puntual del POUM sol·licitada per caldecoinox” i l’expedient 90/16 de
“Llicència d’obres”.
Respecte la empresa Pàdel Indor: expedient 12/2016 de “Llicència
d’activitats” i l’expedient 457/15 de “Llicencia d’obres”.
Expedient 956/2006 relatiu als polígons – hidrants.
Expedient 476/2016 relatiu al bus municipal.
Expedient 264/2016 “Tancament metàl·lic polígon 2 parcel·la 76”.

Haurà de posar-se en contacte amb les oficines municipals per tal de concretar
el dijous que vindrà i poder tenir a la seva disponibilitat la documentació a
consultar.

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Sr. Joan Miquel Vera i Oller de
l’agrupació política municipal de Convergència Democràtica de Catalunya en
resposta a les diverses instàncies detallades en la part expositiva del present
acord on es dona resposta a les mateixes.

Número : 2016-0010 Data : 03/10/2016

-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Acordar que els dijous a la tarda a partir de les 18.00h (tenint en
compte que l’horari de les oficines municipals finalitza a les 20.00h) en el
despatx del Secretari Interventor o en la Sala de Plens, podrà consultar els
expedients següents:

3. ASSUMPTES GENERALS
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les 10.30 hores, cosa que certifico.
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

