Santa Oliva, a vint de setembre de dos mil setze quan són les 9:00 hores, es
reuneixen a la seu d’aquest Ajuntament els regidors que a continuació
s’indiquen, sota la presidència de la Sra. Cristina Carreras Haro, Alcaldessa,
assistida pel Secretari Interventor, per tal de dur a terme la sessió ordinària de
la Junta de Govern en primera convocatòria.

Cristina Carreras Haro (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 06/10/2016
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 6/09/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- EXP. NÚM.: 23/2016 SOL·LICITUDS DELS TREBALLADORS DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA.
2.2.- EXP. NÚM.: 643/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT.
COMPRA DISTRIBUIDORS DE SENYAL DE XARXA. EMPRESA
MEGABYTE.
2.3.- EXP. NÚM.: 63/08 CERTIFICACIÓ NÚM. 12 I ÚLTIMA DE L’OBRA:
ACONDICIONAMENT ZONA ACCÉS PEDRERES FASE 2A.
2.4.- EXP. NÚM. 543/15 INFORME URBANÍSTIC NTRA. SRA. DEL PILAR,
26-28.
2.5.- EXP. NÚM. 402/16 INFORME URBANÍSTIC LEGALITZACIÓ EDIFICI
C/MONTMELL, 6
2.6.- EXP. NÚM.: 575/2016 CONTRACTE MENOR REPARACIÓ VEHICLE
4725DLG URGENT.
2.7.- EXP. NÚM.: 633/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
MATERIALS REPARACIÓ TANCA CAMP DE FUTBOL.
2.8.- EXP. NÚM.: 596/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LES
POLÍGON 5 80 i 118 – SANT GENIS.
2.9.- EXP. NÚM.: 632/2016 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL SRA. M.A.A.
2.10.- EXP. NÚM.: 558/2016 DEVOLUCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA,
CARRER NOU,127.
2.11.- EXP. NÚM.: 640/2016 DEVOLUCIÓ FIANCES LLOGUER DE LOCALS.
2.12.- EXP. NÚM.: 634/2016. SUBVENCIÓ E-CATALEG. FESTA PRIMAVERA.
ACTUACIÓ CATROCK.
2.13.- EXP. NÚM.: 642/2016 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DELS
INTERESSOS DE PRÈSTECS A DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
2.14.- EXP. NÚM.: 120/2016 BEQUES MENJADOR ESCOLAR 3ER
TRIMESTRE CURS 15/16. (EXP. NÚM.: 432/2015).
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Codi Validació: 46MQ6MLR4D33ETXYQ3MCLRRQS | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 45

SECRETARIA INTERVENTORA ACCIDENTAL
Per delegació decret 72/2012
MONTSERRAT COSIALLS SOTOS

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

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: 04/10/2016
HASH: f5096af9abec94d01299e04106668096

Ajuntament de Santa Oliva

3. ASSUMPTES GENERALS
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (6/09/2016)
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 sis de setembre 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.
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2.15.- EXP. NÚM.: 645/2016 AUTORITZAR UTILITZACIÓ SALA C.C.SANT
JORDI PER REUNIÓ VEÏNS DEL BARRI DE SANT JORDI.
2.16.- EXP. NÚM.: 648/2016 AUTORITZAR UTILITZACIÓ LOCAL CULTURAL
PER ASSAIGS DEL GRUP PETAFORT PERCUSSIÓ.
2.17.- EXP. NÚM.: 650/2016 CESSIÓ SALES CENTRE CÍVIC SANT JORDI
PER REALITZAR ACTIVITATS DIÀRIES DE SETEMBRE 2016 A JULIOL
2017- ASSOCIACIÓ VEÏNS SANT JORDI.
2.18.- EXP. NUM.: 652/206 PROGRAMACIÓ DE SETEMBRE A DESEMBRE
DE 2016 AL CENTRE CÍVIC SANT JORDI.
2.19.- EXP.NÚM. 652/2016 CONTRACTE MENOR ACTIVITAT CENTRE CÍVIC
SANT JORDI. EMPRESA ESPAI LLEURE DIVERTALIA, S.L.
2.20.- EXP. NÚM.: 664/2016 AUTORITZAR UTILITZACIÓ MONESTIR EL
DIVENDRES 23/09/2016. PSC – ERC.
2.21.- EXP. NÚM.: 647/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT 12
PAPERERES.
2.22.- EXP. NÚM.: 654/2016 DIADA NACIONAL 11 SETEMBRE 2016.
LIQUIDACIÓ DESPESES INGRESSOS.
2.23.- EXP. NÚM.: 653/2016 PROGRAMACIÓ SETEMBRE – DESEMBRE
2016, CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES.
2.24.- EXP. NÚM.: 25/2016 APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LA MILLORA
DE LA XARXA CONTRAINCENDIS DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE
SANTA OLIVA.
2.25.- EXP. NÚM.: 659/2016 COMPRA DE CAVA PER FESTES POPULARS I
PROTOCOL.
2.26.- EXP. NÚM.: 189/2016 SOL·LICITUD DE COMPTADOR SOCIAL
D’AIGUA. MH
2.27.- EXP. NÚM.: 670/16. SUBVENCIÓ ALS CENTRES DE PRIMER CICLE
D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS
2015-2016 (ESCOLA BRESSOL).
2.28.- EXP. NÚM.: 679/2016 PAGAMENT FACTURES DELS TÈCNICS I
NÒMINES. (62/2016).
2.29.- EXP. NÚM.: 680/2016 CERTIFICACIO DADES SECTOR R-5.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
2.- EXPEDIENTS
2.1.- EXP. NÚM.: 23/2016 SOL·LICITUDS DELS TREBALLADORS DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA.

Rtre. entrada Dies sol·licitats
2916
22, el 23 i 26 de setembre
2968
7, del 13 al 21 de octubre
A la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents acords:
Únic.- Comunicar als treballadors la concessió de les sol·licituds que han
presentat i detallades a l’expedient.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat
2.2.- EXP. NÚM.: 643/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT.
COMPRA DISTRIBUIDORS DE SENYAL DE XARXA. EMPRESA
MEGABYTE.

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

Vistes les següents sol·licituds presentades:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Atès la necessitat de comprar uns distribuïdors de senyal de xarxa (SWITCH)
per les oficines municipals, manifestada per la regidoria competent en
seguiment del cartipàs municipal. Servint aquest punt de la part expositiva com
providència d’inici per economia processal.
La empresa MEGABYTE, presenta pressupost Nº 06002524 per la compra de
cinc unitats de Switch, per import de 60,02€ IVA inclòs.
Fonaments de dret
En aplicació de la normativa sobre contractació del Sector Públic, la proposta
es podria adjudicar com a contracte menor, d’acord amb els articles 138, núm.
3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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Antecedents

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

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

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que d’acord amb l’art. 95 de la LCSP, la tramitació de l’expedient en els
contractes menors solament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació
al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que
estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.

Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 60,02€ IVA inclòs, a
càrrec de la partida pressupostària 1.920.22002 de “Material informàtic no
inventariable”, del pressupost vigent.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases
d’execució pressupostària.
Per tot això a la Junta de Govern es proposa, el següent:
Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor de
subministrament, la compra de 5 distribuïdors de senyal de xarxa (SWITCH), a
càrrec de la empresa MEGABYTE, per import de 60,02€ IVA inclòs.
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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
No caldrà formalització del contracte, servint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.

Quart.- Fer entrega d’un certificat del present acord a l’àrea de comptabilitat i al
registre de contractes.
Cinquè.- Notificar el present acord a la empresa MEGABYTE.

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

Tercer.A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost de
60,02€ IVA inclòs.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost, Base 21.
Norma general:
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional ( art. 83 de la Llei de contractes del
Sector Públic).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 60,02€ IVA inclòs per
atendre al pagament de l'esmentat contracte, que s’assumirà amb càrrec a la
partida pressupostària 1.920.22002 de “Material informàtic no inventariable”,
del pressupost vigent.

2.3.- EXP. NÚM.: 63/08 CERTIFICACIÓ NÚM. 12 I ÚLTIMA DE L’OBRA:
ACONDICIONAMENT ZONA ACCÉS PEDRERES FASE 2A.
Antecedents
Atès que s’han dut a terme les obres corresponents al mes de maig del 2016, i
finalització de les obres d’acondicionament de la zona d’accés a les Pedreres 2a
fase de Santa Oliva.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, la relació de la despesa a les bases d’execució
pressupostària.
Vist que la factura es correspon amb el pressupost elaborat pels tècnics redactors
del projecte amb un import de 36.242’32€ (trenta-sis mil dos-cents quaranta-dos
euros amb trenta-dos cèntims) IVA inclòs.
Ajuntament de Santa Oliva
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat

Ajuntament de Santa Oliva
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller, Arquitecte municipal col·legiat núm.
23608, contractat per l’Ajuntament de Santa Oliva, que textualment diu:

En relació a les obres d’Acondicionament de la zona d accés a Les Pedreres 2a
fase que executa l’empresa UTE BECSA-SEMI. al municipi de Santa Oliva, la
Direcció Facultativa que executa el Sr. Albert Gómez i Masdeu per encàrrec de
la Diputació de Tarragona presenta la certificació número 9 que correspon a
l’import de l´obra executada durant el mes de maig de 2016 per un import de
36.242,32 € (trenta-sis mil dos-cents quaranta-dos euros amb trenta-dos ) IVA
inclòs.
El pressupost total d´adjudicació a la UTE Urbanització Les Pedreres de Santa
Oliva ascendeix a 610.060.89€ dels que 504.182,55€ corresponen al
pressupost d´execució per contracta i 105.878,34 € a l´ IVA
En el transcurs de l´obra s´han produït alteracions en el nombre d´unitats d
´obra executades en relació a les previstes en el projecte objecte de l
´adjudicació, que han provocat un augment de 6.506,99 € en el import final ,
dels que 5.377,68 € corresponen al cost d’execució material per contracta i
1.129,31 € a l´IVA.
L´augment de l´import final representa un increment del 1,07% del import de l
´adjudicació
Les alteracions en el nombre d´unitats d´obra es conseqüència del augment en
l´amidament de les instal·lacions d´enllumenat ,telecomunicacions i de la
superfície de pavimentació
Atenent a les consideracions esmentades, l´import final de l´obres ascendeix a
616.567,88 € dels que 509.560,23 € corresponen al pressupost d´execució per
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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INFORME
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Assumpte: CERTIFICACIÓ NÚMERO 12 i final
Obra: Acondicionament de la zona d´accés a Les Pedreres 2a fase
Emplaçament: Urbanització de Les Pedreres
Promotor: Ajuntament de Santa Oliva
Contractista: UTE Becsa-Semi
Import adjudicació inicial: 610.060,89€ (IVA inclòs)
Import certificat anterior a origen: 580.325,56 € (IVA inclòs)
Import certificat a origen: 616.567,88 € ( IVA inclòs)
Import certificació 12 i final:36.242,32 € (IVA inclòs)
Import certificació que excedeix de l´adjudicació inicial: 6.506,99 € (Iva inclòs)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“INFORME DE SERVEIS TÈCNICS

Ajuntament de Santa Oliva
contracta i 107.007,65 € a l´IVA

A la Junta de Govern es proposa,
Primer.- Aprovar la certificació núm. 12 i final de les obres d’acondicionament de
la zona d’accés a Les Pedreres 2a fase de Santa Oliva, per un import 36.242,32
€ (trenta-sis mil dos-cents quaranta-dos euros amb trenta-dos ) IVA inclòs.
Segon.- Notificat aquest acord a l’empresa constructora UTE BECSA-SEMI, a
la Diputació de Tarragona i a Governació de Tarragona.
Tercer.- Ordenar la despesa d’un import total de 36.242.’32€ (IVA inclòs) a les
partides següents:
5.330.62763 Disposició entrada Les Pedreres 2a Fase
2.337.62701 Disposició complement Les Pedreres 2a Fase
50.1532.62764 Regularització IVA Obra accés a Les Pedreres.

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

CONCLUSIÓ
Comprovada l’obra executada del mes corrent, s’informa favorablement
respecte de la certificació presentada per la Direcció facultativa i acceptada per
l’empresa constructora UTE BECSA-SEMI.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segons el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic article 234 s´ha
de procedir a la Modificació del Contracte d´Obres però sense necessitat d
´aprovació prèvia de l´expedient per l´òrgan de contractació ja que l´increment
de despesa es inferior al 10% del preu primitiu del contracte i l´increment d
´amidament es sobre les unitats d´obra contemplades en el projecte.

2.4.- EXP. NÚM. 543/15 INFORME URBANÍSTIC NTRA. SRA. DEL PILAR,
26-28.
Antecedents
Atès l’escrit rebut amb data 19.08.2016, registrat d’entrada amb el núm. 2709,
de l’empresa Buildingcenter SAU, sobre la valoració de l’enderroc de l’edifici
ubicat al l’Avda. Ntra. Sra. Del Pilar, 26-28
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller, tècnic municipal contractat per
aquesta corporació, arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“ INFORME DE L’ARQUITECTE
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 19.08.15 Número 2.709
Ajuntament de Santa Oliva
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva

2.- INFORME
En relació a l´enderroc de referència es sol·licita el següent:
Normativa especifica de l´enderroc segons el POUM: L´enderroc es considera
obra major, no hi ha condicions especifiques.
L´existència d´elements protegits o catalogats en l´edificació existent: No n´hi ha
Viabilitat de l´enderroc sense previsió de nova edificació: Es viable, no hi ha cap
tipus de condicionant per la previsió de nova edificació.
Tipologia del tancament del solar: La tanca exterior a de complir l´art 146.8 del
POUM
Article 146.8
Les tanques a carrer i a veïns han de tenir una alçada màxima de 2 metres,
repartits en un primer tram inferior d’1 metre, com a màxim, de material opac, i la
resta fins completar l’alçada permesa, ha de ser de material calat, gelosia o
vegetal. La tanca de vegetació es considera preferent. “
A la Junta de Govern, es proposa :
Únic.- Notificar el present informe a l’empresa BuildingCenter SAU, indicant que
previ a cap actuació hauran de demanar llicència d’obres municipals.

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

Expedient: núm.543/2016
Sol·licitant: Buildingcenter Sau
Objecte: Enderroc habitatge unifamiliar aïllat Avda Ntra Sra del Pilar 26-28
Situació: Avda Ntra Sra del Pilar 26-28
Documentació :Instància

ACTA DE JUNTA DE GOVERN







2.5.- EXP. NÚM. 402/16 INFORME URBANÍSTIC LEGALITZACIÓ EDIFICI
C/MONTMELL, 6.
Antecedents
Atès l’escrit rebut de l’empresa Inmo-Arnedo SL de data 01.07.16, registrat
d’entrada amb el número2187 on demana la legalització de les obres
executades a l’edifici (menjador, oficines) i altres modificacions a la nau.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller, tècnic municipal contractat per
aquesta corporació, arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“INFORME DE L’ARQUITECTE - LEGALITZACIÓ 1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 01.07.16; Número, 2187
Ajuntament de Santa Oliva
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat

Ajuntament de Santa Oliva

L´edifici del menjador es va construir sense llicència d´obres i no es precisa l
´antiguitat de la construcció. Disposa d´una superfície construïda de 653 m2
organitzada en planta baixa. El pressupost d´execució material ascendeix a
215.901,88 €
L´edifici d´oficines es va construir amb la llicència d´obres.de la Base de
distribució de productes alimentaris SodeMerca SA, però en el procés de
construcció es va modificar la morfologia de l’edifici. Es presenten les
modificacions realitzades amb l´objecte de ser legalitzades.
Les altres modificacions introduïdes comprenen el mur oest de la nau per l
´entrada de vehicles, canvis en la distribució interior així com tancament parcial
del porxo
3.- PROPOSTA
Per poder legalitzar les actuacions sol·licitades s´ha de presentar el següent:
 Justificació dels paràmetre urbanístics afectats per les legalitzacions.
Concreció gràfica, estat inicial i estat final, de les modificacions del mur oest de la
nau, dels canvis en la distribució interior y del tancament parcial del porxo, així
com el pressupost de cada modificació.
A la Junta de Govern, es proposa :
Primer.- Notificar el present informe a Inmo-Armedo SL, als efectes oportuns.
Segon.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat

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

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

2.- INFORME TÈCNIC
El sol·licita la legalització dels edificis del menjador i de les oficines així com
altre modificacions introduïdes en el complex Inmo – Arnedo Sl.
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Expedient: núm. 402/2016
Sol·licitant: Francisco Javier Arnedo Rubio
Ubicació: Avda. del Montmell,6 L´Albornar
Objecte: Legalització dels edificis del menjador i les oficines així com altres
modificacions introduïdes en el complex Inmo-Arnedo Sl
Documentació presentada: Projecte tècnic redactat per l´enginyer tècnic
:Albert Torres López

ACTA DE JUNTA DE GOVERN






Ajuntament de Santa Oliva
2.6.- EXP. NÚM.: 575/2016 CONTRACTE MENOR REPARACIÓ VEHICLE
4725DLG URGENT.
Antecedents
Atès que un camió de la brigada se li va trencar el radiador l’embragament i es
considera urgent reparar-la.

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 : 2016-0011 Data : 04/10/2016

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que el pressupost per realitzar la reparació a l’empresa TSV Equipaments
ascendeix a 931,92 €.

-

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 de l’embragament del
camió 4725DLG amb caràcter d’urgència per no menyscabar el normal
funcionament de l’administració, mitjançant el procediment del contracte menor,
amb l’empresa TSV Equipaments per import de 931,92 €.
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
No caldrà formalització del contracte, servint 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 del vehicle 4725DLG.

Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat
2.7.- EXP. NÚM.: 633/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
MATERIALS REPARACIÓ TANCA CAMP DE FUTBOL.
Antecedents
Atès que es creu necessari reparar la tanca del camp de futbol.
Atès que el pressupost per comprar els materials que necessita la brigada per
reparar la tanca a l’empresa Ferreteria Jaume ascendeix a 133,77 €.
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
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari.
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B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost vigent Base 21.
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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 931,92 € iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.

Ajuntament de Santa Oliva
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.
Fonaments de dret

Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la contractació del subministrament del material necessari per
reparar la tanca del camp de futbol mitjançant el procediment del contracte
menor, amb l’empresa Ferreteria Jaume per import de 133,77 €.
No caldrà formalització del contracte, sent aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del subministrament anteriorment detallat a càrrec de la partida 4.340.22612
Activitats esportives del pressupost 2016.
Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 133,77 € iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost vigent Base 21.
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

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

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

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.
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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

Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.

Ajuntament de Santa Oliva
Quart.- Notificar la resolució a l’adjudicatari.
Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat

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.
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.

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

1.- Atès que les parcel·les situades al Polígon 5 Parcel·les 80 i 118 – Sant
Genis es troben en mal estat: plenes d’herbes que provoca problemes amb
rates i perill d’incendi a més a més que s’estan acumulant residus de runa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.8.- EXP. NÚM.: 596/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LES
POLÍGON 5 80 i 118 – SANT GENIS.

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
2.9.- EXP. NÚM.: 632/2016 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL SRA. M.A.A.
Antecedents
Atès que en data 05.09.2016 i registre d’entrada número 2839 la Sra. M.A.A
presenta reclamació patrimonial per una caiguda degut, segons declara la
interessada, per un forat ubicat davant del bar del mercat municipal,
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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3.- A la Junta de Govern es proposa l'adopció dels següents acords:

Ajuntament de Santa Oliva
ocorreguda el passat 23 d’agost de 2016.
Amb la sol·licitud de reclamació patrimonial no sol·licita cap indemnització i
presenta únicament un informe d’atenció mèdica d’urgències.
Fonaments de dret

“Article 6 Iniciació per reclamació de l'interessat
1. Quan el procediment s'iniciï a instàncies de l'interessat, la reclamació es
dirigirà a l'òrgan competent i haurà d'ajustar-se al previst en l'article 70 de la
Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
En la reclamació s'hauran d'especificar les lesions produïdes, la presumpta
relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic,
l'avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si fos possible, i el
moment en què la lesió efectivament es va produir, i anirà acompanyada de
quantes al·legacions, documents i informacions s'estimin oportuns i de la
proposició de prova, concretant els mitjans que pretengui valer-se el reclamant.
2. Si s'admet la reclamació per l'òrgan competent, el procediment s'impulsarà
d'ofici en tots els seus tràmits i es podrà acordar l'acumulació de la reclamació
a un altre procediment amb el qual guardi identitat substancial o íntima
connexió. Contra l'acord d'acumulació no procedeix recurs algun.”
Atès el que determina la Llei 30/1992:
“Article 71 Esmena i millora de la sol·licitud
1. Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits que assenyala l'article
anterior i els exigits, si escau, per la legislació específica aplicable, es requerirà
a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmeni la falta o acompanyi els
documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fes, se li tindrà per
desistit de la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els
termes previstos en l'article 42.
2. Sempre que no es tracti de procediments selectius o de concurrència
competitiva, aquest termini podrà ser ampliat prudencialment, fins a cinc dies, a
petició de l'interessat o iniciativa de l'òrgan, quan l'aportació dels documents
requerits present dificultats especials.
3. En els procediments iniciats a sol·licitud dels interessats, l'òrgan competent
Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

Atès el que determina el RD 429/1993:
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Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel que s’aprova el Reglament dels
Procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.

Ajuntament de Santa Oliva
podrà recaptar del sol·licitant la modificació o millora voluntàries dels termes
d'aquella. D'això s'estendrà acta succinta, que s'incorporarà al procediment.”
Atès que la reclamació de l’interessat no aporta la valoració econòmica ni es
justifica la relació de causalitat.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat
2.10.- EXP. NÚM.: 558/2016 DEVOLUCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA,
CARRER NOU,127.
Antecedents
S’ha rebut reclamació presentada per la Sra. M. A. Ll. Amb nif. núm.:
38.748.041X en la que demana la devolució de l’import de 263,43.- €, liquidats
en data
5.10.2015
corresponents a una liquidació de Plusvàlua de
l’immoble ubicat al C/ Nou 127 procedent de la transmissió de domini de
l’acceptació de l’herència de la seva mare, finca que finalment no va formar part
de l’esmentada herència donat que prèviament la seva mare havia fet la
donació de la mateixa als seus germans els Srs. S.A.Ll, i J.M.A.Ll.
D’altra banda manifesta , que els seus germans ja van procedir a liquidar el
corresponent impost de Plusvàlua en el moment d’inscriure la donació
efectuada per la seva mare.
Fonaments Jurídics
Vistes les bases de dades obrants en aquestes dependències municipals que
acrediten que els Srs. S.A.Ll, i J.M.A.Ll han liquidat la plusvàlua per
transmissió en donació efectuada per la seva mare, del immoble ubicat al c/
nou 127.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció que literalment es transcriu:

Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

Segon.- Notificar el present acord a la Sra. M.A.A.
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Primer.- Requerir a la interessada a que en un termini de deu (10) dies a que
esmeni la instancia presentada en data 05.09.2016 i registre d’entrada 2839
adjuntant la documentació necessària justificativa de la relació de causalitat així
com l’avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això exposat, a la junta de govern local es proposa l’adopció dels
següents acords:

Ajuntament de Santa Oliva
“Montserrat Cosialls Sotos Secretaria -Interventora accidental, per delegació
decret 72/2012, de conformitat amb l’article 214 del Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel R D Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, emet el següent
INFORME

Els articles 32 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
L’article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L’article 21.1.s) i 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
2.- En virtut de l’article 15 del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament General de Desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, en Matèria de Revisió en Via Administrativa,
el dret a obtenir la devolució d’ingressos indeguts es podrà reconèixer en
diversos procediments, entre els quals està el procediment regulat en la Secció
II del Capítol V de l’esmentat Reial Decret, que serà d’aplicació per als supòsits
previstos en l’article 221.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
3.- De conformitat amb l’article 221.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, el procediment per al reconeixement del dret a la devolució
d’ingressos indeguts, s’iniciarà d’ofici, o a instància de l’interessat, en els
supòsits següents:
a) Quan es produeixi una duplicitat en el pagament de deutes tributaris o
sancions.
b) Quan la quantitat pagada sigui superior a l’import a ingressar resultant d’un
acte administratiu o d’una autoliquidació.
c) Quan s’ingressin quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries
després de que hagin transcorregut els terminis de prescripció.
d) Quan així ho estableixi la normativa tributària.
4.- Tindran dret a sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts les persones o
entitats següents:
Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

Els articles 131 i 132 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament General de les Actuacions i els Procediments de Gestió
i Inspecció Tributària i de Desenvolupament de les Normes Comuns dels
Procediments d’Aplicació dels Tributs.
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Els articles 14 a 20 del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament General de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, en matèria de Revisió en Via Administrativa.
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1.- La Legislació aplicable és la següent:

Ajuntament de Santa Oliva

En aquest cas, sobre l’import de la devolució que sigui objecte de
compensació, l’interès de demora a favor de l’obligat tributari es meritarà fins a
la data en què es produeixi l’extinció del crèdit com a conseqüència de la
compensació.
7.- De conformitat amb els articles 66 i 67 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, el dret a obtenir la devolució d’ingressos
indeguts prescriurà als quatre anys des del dia següent a la data de notificació
de l’acord on es reconegui el dret a percebre la devolució.
8.- Se seguirà el procediment següent:
a) Quan el procediment s’iniciï a instància de l’interessat, la sol·licitud
s’adreçarà a l’òrgan competent per a resoldre i contindrà les dades següents:
Justificació de l’ingrés indegut. Junt amb la sol·licitud s’adjuntaran els
documents que acreditin el dret a la devolució, així com quants elements de
prova consideri oportuns a tal efecte. Els justificants d’ingrés es podran
substituir per la menció exacta de les dades identificatives de l’ingrés realitzat,
entre ells, la data i el lloc de l’ingrés i l’import.
Declaració expressa del mitjà elegit pel qual s’ha de realitzar la devolució,
d’entre els assenyalats per l’Administració competent. Si l’Administració
competent no ha assenyalat mitjans per efectuar la devolució, el beneficiari
podrà optar per:
Ajuntament de Santa Oliva
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6.- Una vegada reconegut el dret a la devolució, es podrà procedir a la seva
compensació a petició de l’obligat d’ofici d’acord amb el procediment i terminis
establerts en el Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret
939/2005, de 29 de juliol, i normativa de desenvolupament.
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5.- Amb la devolució d’ingressos indeguts l’Administració tributària abonarà
l’interès de demora regulat en l’article 26 de la Llei General Tributària, sense
necessitat de que l’obligat tributari ho sol·liciti. A aquests efectes, l’interès de
demora es meritarà des de la data en què s’hagi realitzat l’ingrés indegut fins a
la data en què s’ordeni el pagament de la devolució. Les dilacions en el
procediment per causa imputable a l’interessat no es tindran en compte a
efectes del còmput del període a què es refereix el paràgraf anterior.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) Els obligats tributaris i els subjectes infractors que hagin realitzat ingressos
indeguts en el Tresor Públic amb ocasió del compliment de les seves
obligacions tributàries o del pagament de sancions, així com els successors
d’uns i altres.
b) La persona o entitat que hagi suportat la retenció o l’ingrés a compte
repercutit quan considerin que la retenció suportada o l’ingrés repercutit ho han
estat indegudament.
c) Quan l’ingrés indegut es refereixi a tributs per als quals existeix una obligació
legal de repercussió, a més de les persones o entitats a què es refereix el
paràgraf a), la persona o entitat que hagi suportat la repercussió.

Ajuntament de Santa Oliva
1.-Transferència bancària, amb indicació del número de codi de compte i les
dades identificatives de l’entitat de crèdit.
2.- Xec creuat o nominatiu.

c). Amb caràcter previ a la resolució, en virtut de l’article 18.3 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, caldrà notificar a l’obligat tributari la proposta de
resolució perquè en un termini de 10 dies, a comptar a partir del dia següent al
de la notificació, presenti les al·legacions i els documents i justificants que
consideri convenients.
d). Finalitzades les actuacions, l’òrgan competent per a la tramitació elevarà a
la Junta de Govern la proposta de resolució, en virtut de l’article 21.1.f) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, dictarà una
resolució motivada en la qual, si és procedent, s’acordarà el dret a la devolució,
es determinarà el titular del dret i l’import de la devolució.
e) Una vegada reconegut el dret a la devolució, es procedirà a l’execució
immediata d’aquesta (en el supòsit de que no s’hagi acordat la compensació).
La quantitat a retornar com a conseqüència d’un ingrés indegut estarà
constituïda per la suma de les quantitats següents:
— L’import de l’ingrés indegudament efectuat.
— Les costes satisfetes quan l’ingrés indegut s’hagi realitzat durant el
procediment de constrenyiment.
— L’interès de demora vigent al llarg del període en què resulti exigible, sobre
les quantitats indegudament ingressades, sense necessitat de que l’obligat
tributari ho sol·liciti.
9.- Quan en l’execució de les devolucions s’hagi produït algun error material,
de fet o aritmètic, l’entitat de crèdit retrocedirà, si s’escau, l’import procedent a
l’Administració tributària ordenant o bé s’exigirà directament al perceptor el
reintegrament, segons disposa l’article 132.3 del Reial Decret 1065/2007, de 27
Signat digitalment al marge
Secretaria-interventora accidental
Per delegació decret 72/2012”

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

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

L’òrgan competent per a la tramitació podrà sol·licitar els informes que
consideri necessaris.
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b) L’òrgan competent per a la tramitació comprovarà les circumstàncies que, si
s’escau, determinin el dret a la devolució, la realitat de l’ingrés i la no devolució
posterior, així com la titularitat del dret i la quantia de la devolució, i podrà
sol·licitar els informes que consideri necessaris.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3.-Si s’escau, una sol·licitud de compensació, en els termes previstos en el
Reglament General de Recaptació.

Ajuntament de Santa Oliva
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- ESTIMAR la petició i procedir a la devolució de l’import de 263,43.-€
de principal , a la Sra. M.A.Ll. de conformitat amb la normativa aplicable 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
(05.10.2015 ) fins l’ordenació del pagament.

En data 15.09.2016 , amb registre d’entrada núm.: 2964, el Sr. A.S.C. amb
dni. Núm. 39.676.751-A,
ha sol.licitat la devolució de la fiança, dipositada
per l’ utilització del Monestir el dia 3 de Setembre de 2016 , tal i com
determina l’ordenança municipal.
Atès el que determina l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’utilització de
locals i instal.lacions municipals, aprovada pel ple de la Corporació en sessió
de data 24.12.2013 i publicada en el Butlletí oficial de la Província de data
31.12.2013.
Efectuada inspecció ocular per l’Agutzil municipal, s’ha comprovat que les
instal·lacions del Monestir es troben en estat correcte, acta que obra a
l’expedient.
D’acord amb l’ exposat , a La Junta de Govern es proposa :
Primer.- Aprovar la devolució de l’import de 20.-€ en concepte de fiança per l’ ús
del Monestir, el dia 3 de setembre de 2016.
Segon.- Comunicar a l’àrea de comptabilitat per tal que efectuí la transferència
als interessats en el núm. De compte facilitat a l’efecte .
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat
2.12.- EXP. NÚM.: 634/2016. SUBVENCIÓ E-CATALEG. FESTA PRIMAVERA.
ACTUACIÓ CATROCK.
Des de la Regidoria de Festes, es proposa sol·licitar a través de “l’e-cataleg per
a programacions culturals dels ajuntaments”, de la Diputació de Tarragona,
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

2.11.- EXP. NÚM.: 640/2016 DEVOLUCIÓ FIANCES LLOGUER DE LOCALS.
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’àrea d’intervenció per que
efectuí la transferència.

Ajuntament de Santa Oliva
subvenció per l’actuació del conjunt CATROCK que va tenir lloc en l’edició de la
Festa de la Primavera 2016.

Primer.- AUTORITZAR la petició d’una subvenció dins del marc de l’e-cataleg
de la Diputació de Tarragona, per l’actuació durant la Festa de la Primavera
2016 detallada a la part expositiva.
Segon.- Acordar el compromís de destinar l’import de la subvenció a la finalitat
establerta.
Tercer.- Adoptar el compromís de complir totes i cadascuna de les obligacions
establertes a les bases de la convocatòria i acceptar que, en cas
d’incompliment, aquesta circumstància doni lloc al reintegrament i en el seu cas
a la compensació automàtica a la Diputació de Tarragona amb càrrec als tributs
de la Corporació.
Segon.- Cursar la petició de subvenció d’acord amb les bases establertes en la
convocatòria per la concessió de subvencions per a la contractació de les
activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments,
l’any 2016, de la Diputació de Tarragona.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat
2.13.- EXP. NÚM.: 642/2016 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
INTERESSOS DE PRÈSTECS A DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

DELS

L’Ajuntament de Santa Oliva té concertats diversos crèdits amb entitats
financeres.
En data 26 d’abril de 2016, en el BOPT número 79, la Diputació de Tarragona
va publicar l’anunci de les bases per a la concessió de subvencions per a
interessos de préstecs concertats pels ajuntaments de la província de
Tarragona.

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

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
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El cost de l’actuació a l’e-cataleg del grup “Cat Rock” és de 3000€, tenint en
compte que la població de Santa Oliva és, aproximadament, de 3.300
habitants, ens subvencionarien el 12% d’aquest cost. La subvenció que ens
concedirien, segons les bases detallades anteriorment seria de 360€.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ates la convocatòria les bases de les subvencions als ajuntaments per a la
contractació de les activitats incloses en el catàleg per a la programacions
culturals dels ajuntaments any 2016.

Ajuntament de Santa Oliva
En data 1 de juny de 2016, en el BOPT número 104, la Diputació de Tarragona
va publicar la convocatòria de subvenció per als interessos de préstecs
concertats pels ajuntaments de la província.
Ates que l’Ajuntament de Santa Oliva reuneix els requisits establerts a les
bases de subvenció esmentades

2.14.- EXP. NÚM.: 120/2016 BEQUES MENJADOR ESCOLAR 3ER
TRIMESTRE CURS 15/16. (EXP. NÚM.: 432/2015).
Atès que la Junta de Govern de data vuit d’octubre de dos mil quinze, va
acordar “aprovar individualment les bases generals per a l’atorgament d’ajuts
individualitzats a famílies en situació socioeconòmica desfavorida pel transport
escolar de primària, menjador escolar de primària i, adquisició llibres de text de
primària i ESO”.
Atès que el Ple de l’ajuntament en sessió extraordinària de data 29 d’octubre
del 2015, va aprovar la ratificació de l’aprovació de les bases esmentades.
Atès que les bases es van publicar en el BOP núm. 265 de data 16 de
novembre de 2015 i en la web municipal, sense que es produís al·legacions.
Atès la comissió de subvencions escolars realitzada el 21 de desembre de
2015 que resol de forma individualitzada cada sol·licitud i els informes
corresponents de l’àrea de serveis socials del Consell Comarcal del Baix
Penedès, referent a les sol·licituds dels ajuts individualitzats de menjador
escolar segons les bases d’atorgament, documentació que consta en
l’expedient 432/2015.
La despesa total en concepte de beques de menjador escolar del 3er trimestre
del curs 2015/2016 ascendeix a 659,10€ IVA inclòs, a favor de la empresa 7 i
TRIA, SA, què és la empresa que s’encarrega del menjador escolar en l’Escola
La Parellada, a càrrec de la partida pressupostària 4.231.48300 de “Beques
menjador”.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat
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Únic.- Trametre la documentació necessària establerta a les bases per tal de
sol·licitar una subvenció corresponent als interessos liquidats per l’Ajuntament
de Santa Oliva en l’exercici 2015 corresponents als crèdits concertats que
s’estipulen a les bases.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases
d’execució pressupostària.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat
2.15.- EXP. NÚM.: 645/2016 AUTORITZAR UTILITZACIÓ SALA C.C.SANT
JORDI PER REUNIÓ VEÏNS DEL BARRI DE SANT JORDI.
Antecedents
Vista la instància de data 19/09/2016 amb número de registre d’entrada 2990,
presentada pel Sr. JFV, en representació d’un grup de veïns de barri de Sant
Jordi, on sol·licita poder utilitzar la Sala dels Ordinadors del Centre Cívic per
realitzar una reunió de veïns el dilluns 26 de setembre de 2016, de 18h. a 20h.
Fonaments jurídics

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

Únic.- Aprovar, autoritzar i disposar la despesa i el pagament de 659,10€ IVA
inclòs en concepte de beques de menjador escolar del 3er trimestre del curs
15/16, a favor de la empresa 7 i TRIA, SA, què és la que s’encarrega del servei
de menjador escolar, a càrrec de la partida pressupostària 4.231.48300 de
“Beques menjador escolar”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

“Article 7. Exempcions i bonificacions:
(...)
Quedaran exonerades de forma puntual, a criteri de l’equip de govern, aquelles
actuacions o activitats que representin cohesió social y cultural del municipi,
interès general per fomentar la cultura o les singularitats intrínseques del nostre
municipi, o aquells esdeveniments que no suposin un negoci particular o ànim
de lucre.
Article 9. Responsabilitat d’ús
1.- En el cas de que per l’ utilització de qualsevol dels locals o instal·lacions,
aquestos sofreixin desperfectes o deteriorament, el subjecte passiu restarà
obligat, sense perjudici de l’abonament de la taxa, a pagar les despeses de
reparació.”
2.- No existirà cap tipus de responsabilitat municipal en la gestió de les
activitats, des del punt de vista fiscal, ni contractual.”
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Atès el que estableixen els articles 7 i 9 de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per l’utilització de locals i instal·lacions municipals, de les Ordenances
Fiscals aprovades en el Ple Ordinari realitzat en data 24 de desembre de 2013:

Ajuntament de Santa Oliva
INFORME TÈCNIC MUNICIPAL

Antecedents
Vista la sol·licitud del Sr. JFV, en representació d’un grup de veïns del barri de
Sant Jordi, on sol·licita mitjançant instància de data 19/09/2016 amb número de
registre d’entrada 002990, la utilització d’una sala del Centre Cívic Sant Jordi
per realitzar una reunió de veïns.
Informe
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments:
 L’Entitat peticionaria tindrà cura del material/mobiliari municipal.
 Previ inici de la reunió, es garantirà que totes les sortides d’emergència
del local a l’exterior, estan operatives.
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
19 de setembre de 2016.
El Tècnic Municipal
Josep Mª Ichart.

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

Peticionari:
Emplaçament:

Cessió Sala del Centre Cívic Sant Jordi per realitzar reunió
de veïns.
Sr. JFV
Sant Jordi.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Assumpte:

Primer.- Autoritzar la utilització de la Sala d’ordinadors del Centre Cívic de Sant
Jordi el dilluns 26 de setembre de 2016, de 18h. a 20h., al Sr. JFV en
representació d’un grup de veïns del barri de Sant Jordi, per realitzar una
reunió de veïns, condicionada al que especifica el tècnic municipal en el seu
informe que es detalla literalment en la part expositiva del present acord.
Segon.- Informar al peticionari que les instàncies es tindran que registrar amb
una data de com a mínim 15 dies, dels esdeveniments, actuacions o
resolucions que especifiquen data d’execució en la pròpia petició.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la responsable del Centre Cívic
Sant Jordi, pel seu coneixement i per les gestions logístiques que es puguin
despendre de l’adopció del present acord.
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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Per tot això a la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
2.16.- EXP. NÚM.: 648/2016 AUTORITZAR UTILITZACIÓ LOCAL CULTURAL
PER ASSAIGS DEL GRUP PETAFORT PERCUSSIÓ.
Antecedents

“Article 7. Exempcions i bonificacions:
(...)
Quedaran exonerades de forma puntual, a criteri de l’equip de govern, aquelles
actuacions o activitats que representin cohesió social y cultural del municipi,
interès general per fomentar la cultura o les singularitats intrínseques del nostre
municipi, o aquells esdeveniments que no suposin un negoci particular o ànim
de lucre.
Article 9. Responsabilitat d’ús
1.- En el cas de que per l’ utilització de qualsevol dels locals o instal·lacions,
aquestos sofreixin desperfectes o deteriorament, el subjecte passiu restarà
obligat, sense perjudici de l’abonament de la taxa, a pagar les despeses de
reparació.”
2.- No existirà cap tipus de responsabilitat municipal en la gestió de les
activitats, des del punt de vista fiscal, ni contractual.”
2.- Atès el que estableix l’article 233 del Real decret 2568-1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el ROF, respecte l’ús de les instal·lacions per part
de les associacions.
3.- Atès el que estableix l’article 72 i 75.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, respecte l’ús dels
béns patrimonials.
4.- 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
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

1.- Atès el que estableixen els articles 7 i 9 de l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa per l’utilització de locals i instal·lacions municipals, de les Ordenances
Fiscals aprovades en el Ple Ordinari realitzat en data 24 de desembre de 2013:
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Fonaments jurídics

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la instància de data 8/09/2016 amb número de registre d’entrada 2874, on
el Grup Petafort Percussió sol·licita poder utilitzar el Local Cultural per realitzar
els assaigs del grup, els dimarts, dijous i dissabtes de 19h. a 20h.

Ajuntament de Santa Oliva
Vist l’informe del tècnic municipal:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL

Informe
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments.
 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 de l’utilització del Local, 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..
 Restarà restringit l’accés a l’amfiteatre. Solsament es permetrà l’accés al
bany de senyores.
 L’Entitat 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.
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
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
19 de setembre de 2016.
El Tècnic Municipal
Josep Mª Ichart.”
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Antecedents
Vista la sol·licitud del Grup Petafort Percussió, on sol·licita mitjançant instància
de data 08/09/2016 amb número de registre d’entrada 2990, la utilització del
Local Cultural per realitzar els assaigs del grup.

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

Utilitzar Local Cultural per realitzar assaigs.
Grup Petafort Percussió
Santa Oliva nucli.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Assumpte:
Peticionari:
Emplaçament:

Ajuntament de Santa Oliva

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat
2.17.- EXP. NÚM.: 650/2016 CESSIÓ SALES CENTRE CÍVIC SANT JORDI
PER REALITZAR ACTIVITATS DIÀRIES DE SETEMBRE 2016 A JULIOL
2017- ASSOCIACIÓ VEÏNS SANT JORDI.
Antecedents
L’Associació de Veïns Sant Jordi, ha sol·licitat mitjançant instància de data
5/09/2016 amb número de registre d’entrada 2832, 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

Manualitats i
pintura

Sala ordinadors: dimarts

de 16h. a 18h.

Punt de mitja i
Password

Sala ordinadors: dijous

de 17.30h. a 19.30h.

Ioga

Sala gran: divendres

de 18.45h. a 19.45h.

Ball Lineal

Sala gran: divendres

de 16.15h. a 18.15h.

Sevillanes
bàsiques

Sala gran: divendres

de 18.30h. a 19.30h.

Fonaments de dret
1.- Atès el que estableixen els articles 7 i 9 de l’ordenança fiscal reguladora de
Ajuntament de Santa Oliva
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Segon.- Notificar aquest acord al Grup Petafort Percussió.
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Primer.- Acordar la cessió del Local Cultural al Grup Petafort Percussió per
realitzar els assaigs de l’entitat els dimarts, dijous i dissabtes de 19h. a 20h.,
sense perjudici de que l’Ajuntament puntualment necessiti disposar del Local,
informant prèviament a l’entitat.
Aquesta cessió es pel període de la legislatura actual, finalitzada aquesta
legislatura es tindrà de tornar a sol·licitar la cessió de l’espai.
Fer constar, que l’autorització queda condicionada al que estableix el tècnic
municipal en el seu informe i que es detalla literalment en la part expositiva del
present acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això a la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
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:

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

“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
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”.

Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment diu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte: Cessió C. Cívic de Sant Jordi per realitzar diverses activitats.
Peticionari: Associació de Veïns Sant Jordi
Emplaçament: Sant Jordi.
Antecedents
Vista la instància de l’Associació de Veïns Sant Jordi, on sol·liciten mitjançant
instància de data 5/09/2016 amb número de registre d’entrada 2832, 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.
 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
19 de setembre de 2016.
El Tècnic Municipal
Josep Mª Ichart.”
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Santa Oliva
Vist els estatuts de l’entitat cal dir que consta com una de les seves finalitats
les Activitats Culturals.

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.- Significar que la cessió que es realitza de les sales a l’Associació 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.
Cinquè.- Fer constar que l’Associació de Veïns Sant Jordi, seran els
responsables de l’estat de les dependències i del mobiliari d’aquestes, durant la
cessió de l’espai.
Sisè.-Notificar aquest acord a l’Associació de Veïns Sant Jordi i informar a la
Ajuntament de Santa Oliva
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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’Associació pel seu coneixement.
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Primer.- Autoritzar la cessió de les sales del Centre Cívic de Sant Jordi a
l’Associació de Veïns Sant Jordi, des de la data d’aprovació d’aquest acord 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això a la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
responsable del C. Cívic Sant Jordi pel seu coneixement.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat

Les activitats previstes pels mesos de setembre a desembre de 2016, es
detallades a continuació:
1. TALLER DE TATUATGES:
Dia: Divendres 30 de setembre a les 17.30h.
Cost: 120€+10% IVA per poder realitzar aquet taller de tatuatges a través de la
empresa ESPAI LLEURE DIVERTALIA S. L amb CIF B 65571937, a càrrec de
la partida pressupostària 3.334.22614 de “ Centre Cívic de Sant Jordi” .
2- TALLER FEM PANELLETS:
Dia: Dimecres 26 i dijous 27 d’octubre a les 17h .
Cost: 50€ per poder comprar el material necessari i realitzar aquet taller, a
càrrec de la partida pressupostària 3.334.22614 de “ Centre Cívic Sant Jordi”.
3- CELEBREM LA CASTANYADA:
Dia: Divendres 28 d’octubre a les 18h.
Cost: 70€ per poder realitzar la castanyada a càrrec de la partida
pressupostària 3.334.22614 de “Centre Cívic del Sant Jordi”.
4- TARDA DE CINEMA INFANTIL:
Dia: Dilluns 21 de novembre a les 17.15h.
Cost: 30€ per poder comprar crispetes i refrigeris per la canalla, a càrrec de
la partida pressupostària 3.334.22614 de “Centre Cívic Sant Jordi”.
5- JOCS DE NADAL PER CANALLA:
Dia: Dijous 22 de desembre a les 18h.
Cost: 60€ per poder comprar el material necessari per fer jocs de Nadal per la
canalla, a càrrec de la partida pressupostària 3.334.22614 de “Centre Cívic
Sant Jordi”.

Ajuntament de Santa Oliva
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El propòsit és oferir una programació variada per a tots els públic que
consolidin la vida activa que actualment es realitza al Centre Cívic Sant Jordi.
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La necessitat de continuar oferint una programació sòlida i variada apta per tots
els públics al Centre Cívic Sant Jordi adreçada especialment a la població de
Sant Jordi i el Camí dels molins i en general a tota la població de Santa Oliva, a
fet que s’organitzin cada trimestre un seguit d’activitats fixes i d’activitats
puntuals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.18.- EXP. NUM.: 652/206 PROGRAMACIÓ DE SETEMBRE A DESEMBRE
DE 2016 AL CENTRE CÍVIC SANT JORDI.

Ajuntament de Santa Oliva
6-JOCS DE NADAL PER ADULTS:
Dia: Dijous 22 de desembre a les 19h.
Cost: 100€ per poder comprar el material necessari per fer aquet taller de
Nadal a càrrec de la partida pressupostària 3.334.322614 de “Centre Cívic del
Sant Jordi”.

Per tot això exposat a la Junta de Govern, es proposa:
Primer.- Aprovar la proposta d’activitats que es detallen en la part expositiva del
present acord pels de setembre a desembre de 2016.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 512€ amb IVA inclòs,
per realitzar les activitats que es detallen en la part expositiva del presenta
acord, a càrrec de la partida pressupostaria 3.334.22614 de “Centre Cívic Sant
Jordi”, sense perjudici de formalitzar cadascuna de les despeses via contracte
menor de serveis, si fos necessari.

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

Ates de l’existència dels Formularis II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases
d’execució pressupostària .

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

7- CAGA TIÓ :
Dia: Divendres 23 de desembre a les 18h.
Cost: 70€ per poder comprar llaminadures per la canalla a càrrec de la partida
pressupostària 3.334.22614 de “ Centre Cívic Sant Jordi”.

2.19.- EXP.NÚM. 652/2016 CONTRACTE MENOR ACTIVITAT CENTRE CÍVIC
SANT JORDI. EMPRESA ESPAI LLEURE DIVERTALIA, S.L.
Antecedents
En aquesta mateixa Junta de Govern, de data 20/09/2016, s’aprova la despesa
relativa a les activitats que realitzaran durant els mesos de setembre –
desembre 2016 al Centre Cívic Sant Jordi. Cal formalitzar la despesa de
l’activat que es realitzarà el divendres 30 de setembre de 2016 relativa a un
Taller de Tatuatges, per un import total de 132€ IVA del 10% inclòs.
Vist que l’autorització, disposició i reconeixement de la despesa d’aquest import
consta en el punt anterior d’aquesta mateixa Junta de Govern, de data
20/09/2016, amb el corresponent Formulari II.
Fonaments de dret
Ajuntament de Santa Oliva
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat

Ajuntament de Santa Oliva
Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 132€ impostos inclòs, a
càrrec de la partida pressupostària 3.334.22614 de “Centre Cívic Sant Jordi”.

Atès que d’acord amb l’art. 95 de la LCSP, la tramitació de l’expedient en els
contractes menors solament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació
al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que
estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.
Atès l’article 76 de la LCSP, segon el qual l’import màxim de contracte menor
per realització d’obra és de 49.999,00 € (exempt d’IVA) i per servei o
subministrament el preu màxim, sota modalitat de contracte menor, és de
17.999,00 € (exempt d’IVA).
Atès el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP en què és
competència de l’alcalde la contractació de serveis quan el seu import no superi
el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis
milions d’euros. Tanmateix, en virtut del ple d’organització de data 16/07/2015
que va delegar les competències que li corresponen, a la Junta de Govern
Local.
Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Atès que a la partida 3.334.22614 de “Centre Cívic Sant Jordi” del pressupost
vigent, existeix consignació pressupostària per fer front a la despesa.
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Atès que l’empresa ESPAI LLEURE DIVERTALIA, S.L, disposa de la capacitat
d’obrar i l’habilitació professional necessària per la prestació del servei, d’acord
amb el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la
Llei de Contractes del sector públic, aquesta té la obligació de presentar la
documentació corresponent per tal d’acreditar el que estableix la llei.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En aplicació de la normativa sobre contractació del Sector Públic, la proposta
es podria adjudicar com a contracte menor, d’acord amb els articles 138, núm.
3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Ajuntament de Santa Oliva
d’execució pressupostària.
A la Junta de Govern es proposa:

Segon.A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost total
de 132€ IVA inclòs.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost, Base 21.
Norma general:
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional ( art. 83 de la Llei de contractes del
Sector Públic).
Tercer.Notificar el present acord a l’empresa ESPAI DE LLEURE
DIVERTALIA, S.L (CIF.: B65571937), C/ de la Vídua Almirall, 2, de Vilafranca
del Penedès (08720), a l’àrea de comptabilitat i al registre de contractes
municipals.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat
2.20.- EXP. NÚM.: 664/2016 AUTORITZAR UTILITZACIÓ MONESTIR EL
DIVENDRES 23/09/2016. PSC – ERC.
Antecedents
Vista la instància de data 19/09/2016 amb número de registre d’entrada 2997,
on el Secretari de l’agrupació municipal del PSC, Sr. CMR, sol·licita poder
utilitzar el Monestir, el divendres 23 de setembre de 2016, per realitzar a les
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No caldrà formalització del contracte, servint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
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Fer constar que l’autorització, disposició i reconeixement de la despesa de
132€ s’ha aprovat en aquesta mateixa Junta de Govern, de data 20/09/2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar la contractació per via de contracte menor de serveis la
realització d’un Taller de Tatuatges pel divendres 30 de setembre de 2016, per
import de 132€ IVA del 10% inclòs, a càrrec de la empresa ESPAI DE LLEURE
DIVERTALIA, SL.

Ajuntament de Santa Oliva
20.30h. l’acte de presentació del pacte de govern entre les formacions
polítiques del PSC I ERC.
Fonaments jurídics

2.- Atès el que estableix l’article 233 del Real decret 2568-1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el ROF, respecte l’ús de les instal·lacions per part
de les associacions.
3.- Atès el que estableix l’article 72 i 75.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, respecte l’ús dels
béns patrimonials.
Vist l’informe del tècnic municipal:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Cessió Monestir.
Peticionari:
Grup municipal del PSC.
Emplaçament:
Santa Oliva nucli.
Antecedents
Vista la sol·licitud del Sr. CMR, on sol·liciten mitjançant instància de data
19/09/2016 amb número de registre d’entrada 2997, la utilització del Monestir
el divendres 23/09/2016 per realitzar un acte de presentació del pacte de
govern entre les formacions polítiques del PSC i ERC.
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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,
aquestes sofreixin desperfectes o deteriorament, el subjecte passiu restarà
obligat, sense perjudici de l’abonament de la taxa, a pagar les despeses de
reparació.”
2.- No existirà cap tipus de responsabilitat municipal en la gestió de les
activitats, des del punt de vista fiscal, ni contractual.”
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“Article 7. Exempcions i bonificacions:
(...)
Quedaran exonerades de forma puntual, a criteri de l’equip de govern, aquelles
actuacions o activitats que representin cohesió social y cultural del municipi,
interès general per fomentar la cultura o les singularitats intrínseques del nostre
municipi, o aquells esdeveniments que no suposin un negoci particular o ànim
de lucre.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.- Atès el que estableixen els articles 7 i 9 de l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa per l’utilització de locals i instal·lacions municipals, de les Ordenances
Fiscals aprovades en el Ple Ordinari realitzat en data 24 de desembre de 2013:

Ajuntament de Santa Oliva

El Tècnic Municipal
Josep Mª Ichart.”
Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la utilització del Monestir el divendres 23/09/2016, a partir de
les 20.30h. per realitzar l’acte de presentació del pacte de govern entre les
formacions polítiques del PSC i ERC, condicionada expressament a les
clàusules que determina l’informe tècnic, detallat en la part expositiva del
present acord.
Segon.- El peticionari serà el responsable del material cedit i de la recollida de
la brossa que es pugui generar durant aquest esdeveniment, si fos el cas.

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Informe
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments:
- En tot moment, es garantirà que les sortides del Monestir, quedin lliures
d’obstacles, per a la seva correcta evacuació.
- Designaran una persona responsable, per tal, que en cas d’emergència,
doni avís als equips d’intervenció (ambulància, policia, bombers, etc.).
- Queda totalment prohibit, qualsevol tipus d’acte i/o espectacle de
pirotècnia o similar.

Cinquè.- Notificar aquest acord al sol·licitant.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.21.- EXP. NÚM.: 647/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT 12
PAPERERES.
Antecedents
Atès que es creu necessari la compra de 12 papereres.
Atès que el pressupost per comprar les 12 papereres a l’empresa HappyLudic
ascendeix a 506,99 €.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient on consta la denominació de
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Quart.- Informar a l’àrea de serveis per tal que s’encarregui de les tasques de
logística necessàries que es puguin despendre del present acord.

Ajuntament de Santa Oliva
la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer front a la
despesa i la relació de la despesa a les bases d’execució pressupostària.

Fonaments de Dret
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.

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Primer.- Aprovar la contractació del subministrament de 12 papereres
mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa HappyLudic per
import de 506,99 €.
No caldrà formalització del contracte, servint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del subministrament anteriorment detallat a càrrec de la partida 2.1533.21000
del pressupost 2016.
Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 506,99 € iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
Ajuntament de Santa Oliva
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Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:

Ajuntament de Santa Oliva
d’execució del pressupost vigent Base 21.
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

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.22.- EXP. NÚM.: 654/2016 DIADA NACIONAL 11 SETEMBRE 2016.
LIQUIDACIÓ DESPESES INGRESSOS.
Amb motiu de la Diada Nacional de l’11 de setembre de 2016, des de
l’Ajuntament es va organitzar un esmorzar popular.
Es dóna compte a la Junta de Govern dels ingressos i les despeses
corresponents als preparatius de l’acte:
LIQUIDACIÓ DIADA 11 SETEMBRE 2016

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- Notificar la resolució a l’adjudicatari.

CARBONS
RIPOLL

Tomacons (5,650 gr.)

8,48€

Alls

0,95€

1 Sacs carbó

11€

6 Garrafes de vi

24€

FORN DE PA 3 Barres de 2Kg
SANTA
6 Barres de Kg
OLIVA

27,52€

71,95€

INGRESSOS:
Venda de tiquets a 3€ x
33
LIQUIDACIÓ:

99,00€
Benefici

27,05€

Ajuntament de Santa Oliva
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DESPESES:

Ajuntament de Santa Oliva
Pel que fa a les factures corresponents a les despeses ja estan en mans de
l’àrea de comptabilitat i ja s’ha efectuat l’ingrés bancari corresponent a la venda
de tiquets.
Un cop revisat les despeses i els ingressos ha donat un resultat de 27,05€ de
superàvit, pel que es dóna compte a la Junta de govern que l’activitat s’ha
autofinançat.

1.- Club de la feina: tots els dilluns de 16h a 18h. Activitat que durà a terme la responsable del
Centre Cívic de Les Pedreres (l’únic cost es el proporcional derivat de la utilització dels
subministres corresponents a l’activitat diària del Centre Cívic).

2.- Taller de lectoescriptura: tots els dijous de 17h a 18h. Una persona
voluntària conjuntament coordinada amb la responsable del Centre Cívic
realitzarà aquesta activitat de forma gratuïta pels usuaris i sense cost per
l’ajuntament (l’únic cost es el proporcional derivat de la utilització dels
subministres corresponents a l’activitat diària del Centre Cívic).
3.- Taller de pintura: 7 i 14 d’octubre de 17.15h a 18.15h.
Cost: 96.80€ (I.V.A. inclòs) (màxim de 10 inscrits) a càrrec de la partida
pressupost 3.334.22615 de “Centre Cívic de Les Pedreres”.
A càrrec de l’empresa: Artesania Sol-Mar, S.L. CIF: B-43576719
4.- Compra de material per activitats diverses en el Centre Cívic:
Cost: 500€ (I.V.A. inclòs) per la compra de material divers, a càrrec de la
partida pressupost 3.334.22615 de “Centre Cívic de Les Pedreres”.
5.- Bingo solidari: 2 de desembre de 17.30h a 19.30h.
Cost: 120€ (I.V.A. inclòs) per a que la responsable del Centre Cívic compri
lots de Nadal a càrrec de la partida pressupost 3.334.22615 de “Centre Cívic de
Les Pedreres”.
6.- Conta-contes Nadalenc: 16 de desembre de 17.45h a 18.30h. Una persona
voluntària conjuntament coordinada amb la responsable del Centre Cívic
realitzarà aquesta activitat de forma gratuïta pels usuaris.
Ajuntament de Santa Oliva
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La necessitat d’estructurar una programació puntual al Centre Cívic de Les
Pedreres adreçada a la població del nucli de Les Pedreres i oberta a tota la
població de Santa Oliva, ens fa organitzar les activitats que a continuació es
detallen:
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2.23.- EXP. NÚM.: 653/2016 PROGRAMACIÓ SETEMBRE – DESEMBRE
2016, CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern es dóna per assabentada.

Ajuntament de Santa Oliva
Cost: 40€ (I.V.A. inclòs) per a que la responsable del Centre Cívic compri
decoració i disfresses de Nadal a càrrec de la partida pressupost 3.334.22615
de “Centre Cívic de Les Pedreres”.
7.- Caga-tió: 21 de desembre de 18.30h a 19.30h. Activitat que durà a terme la
responsable del Centre Cívic de Les Pedreres.

Primer.- Aprovar la proposta d’activitats que es detallen en la part expositiva del
present acord pels mesos de setembre a desembre de 2016.
Tercer.- Autoritzar, disposar i reconèixer les següents despeses:
96.80€ IVA inclòs per realitzar l’activitat “Taller de pintura”.
500€ IVA inclòs per realitzar un “Passatge del terror”.
160€ IVA inclòs per realitzar l’activitat “Bingo solidari”.
40€ IVA inclòs per realitzar l’activitat “Conta-contes Nadalenc”.
Per una despesa total de 756.80€ IVA inclòs a càrrec de la partida pressupost
3.334.22615 de “Centre Cívic de Les Pedreres”.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.24.- EXP. NÚM.: 25/2016 APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LA MILLORA
DE LA XARXA CONTRAINCENDIS DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE
SANTA OLIVA.
Atès que pels serveis tècnics municipals es detecta la necessitat de realitzar les
obres de la millora de la xarxa de contra incendis dels polígons industrials de
Santa Oliva.
Atès que per decret d’Alcaldia número 44/2016, de data 3/05/2016, es va
aprovar l’encàrrec de la elaboració del projecte de millora de la xarxa contra
incendis dels polígons industrial se Santa Oliva, a la empresa CASSA, que
inclou:
- Direcció d’obra en execució.
Ajuntament de Santa Oliva
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Per tot això exposat a la Junta de Govern, es proposa:
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Atès de l’existència dels Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases
d’execució pressupostària.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La responsable del Centre Cívic Les Pedreres s’encarregarà de coordinar i
gestionar totes les activitats.

Ajuntament de Santa Oliva
-

Coordinació seguretat i salut
Redacció i visat del projecte.

Atès que a través de Registre d’Entrada número 1910 de data 7/06/16 la
empresa CASSA presenta el projecte executiu.
Atès l’informe de secretaria de data 15/09/2016 que consta en l’expedient.

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres de la millora de la xarxa de
contra incendis dels polígons industrials de Santa Oliva.
Segon.- Sotmetre, si s’escau, el projecte d’obres a informació publica pel
període de 30 dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.
Tercer.- Notificar individualitzadament als propietaris i titulars dels béns i drets
necessaris per a executar el projecte d’obres locals.
Quart.- Acordar que restarà pendent la tramitació en el cas de no aprovar-se la
corresponent font de financiació i licitació subsegüent.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.25.- EXP. NÚM.: 659/2016 COMPRA DE CAVA PER FESTES POPULARS I
PROTOCOL.
L’Ajuntament realitza un seguit de celebracions anuals molts significatives per
els Santaolivencs i Santaolivenques així com a celebracions institucionals
puntuals.
Per altra banda, en el nostre municipi tenim establerta una empresa cellerista
que elabora vins i caves.
L’Ajuntament ha rebut la donació per part del Celler Mas Perdut de trenta
ampolles de cava per a la celebració del pregó de la Festa Major 2016,
Per això, per atendre aquests esdeveniments i per contribuir a la promoció
econòmica del municipi, es creu oportú fer difusió i consum dels productes
Ajuntament de Santa Oliva
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Per tot això a la Junta de Govern Local es proposa el següent:
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Atès l’informe de l’enginyer municipal de data 15/09/2016 relatiu a l’adequació
del projecte respecte la necessitat municipal

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’informe d’intervenció de data 15/09/2016 relatiu a la consignació
pressupostària.

Ajuntament de Santa Oliva
elaborats a Santa Oliva en ocasions especials.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, la relació de la despesa a les bases d’execució
pressupostària.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.26.- EXP. 189/2016 SOL·LICITUD DE COMPTADOR SOCIAL D’AIGUA. MH
En data 31 de maig de 2016 amb el registre d’entrada núm. 1057 el senyor MH
(família 12) informa a aquest Ajuntament que resideix a un immoble ubicat al C/
M, 13 3º2º.
Aquesta família són usuaris dels serveis socials, els quals han emès informe al
respecte corroborant la situació plantejada pel senyor MH i que literalment diu:
“L'Equip del Servei Bàsic d'Atenció Social del Consell Comarcal del Baix
Penedès que presta els seus serveis al municipi de Santa Oliva, un cop
revisada la documentació aportada per la persona sol·licitant, i analitzada la
seva sol·licitud, acredita que:
(x ) Els ingressos ponderats de la unitat familiar o convivencial no supera els
límits establerts a l'article 5.10.
( x) A la llar afectada hi viu una persona afectada per dependència energètica,
d'acord amb l'establert a l'article 5.13
( ) No compleixen els requisits per acollir-se a les mesures previstes en aquesta
Llei
( ) Un cop fet el requeriment pertinent a la persona interessada aquest Equip no
pot acreditar que es trobi en situació de risc d'exclusió residencial.
Santa Oliva, 14 de setembre de 2016. L'Equip del Servei Bàsic d'Atenció
Social”
Atès que la Junta de Govern de data 28/01/2016 va acordar renovar per aquest
any 2016 el conveni de col·laboració, amb els nous pactes, amb l’empresa
Cassa Aigües i Depuració, SLU

Ajuntament de Santa Oliva
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Segon.- Donar compte al departament de comptabilitat pels tràmits que
corresponguin.
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Primer.- Adquirir cinc caixes de cava dels Cellers Mas Perdut per un import de
120,03 euros iva inclòs.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la Junta de Govern es proposa,

Ajuntament de Santa Oliva

En exercici de les competències que tinc atribuïdes d’acord amb l’article 53,
núm. 1 g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
A la Junta de govern proposo:
Primer.- Instar a l’empresa CASSA Aigües i Depuració SLU a procedir a la
condonació de la despesa de la connexió del subministrament d’aigua de la
Família 12, C/ M,13 3º2º per import de 528,06€.
Segon.- Bonificar les taxes municipals de connexió a la xarxa d’aigua i de
clavegueram per un import total de 548,59€.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’empresa CASSA Aigües i Depuració
SLU i, a la família interessada per tal de què aporti el núm. de compte bancari
pel pagament del consum trimestral.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
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Atenent al que estipula l’art. 6 de la llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica.
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Des de la Regidoria d’Atenció a les Persones es proposa instar a CASSA a que
procedeixi a la condonació del cost de la connexió del subministrament d’aigua
de la sol·licitant amb RE1057, per import de 528,06€, fent ús de la clàusula
tercera, de
l’esmentat conveni.
Atès que el saldo restant a dia d’avui al fons social es de 2.259,04€ una vegada
restat l’import de la família 12 serà de1.731,98€.
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Atès que el cost de la connexió d’aigua, segons les dades facilitades per la
empresa CASSA, subministradora del servei, és el que es detalla a continuació:
Drets connexió: 426,48€
Drets connexió a xarxa aigua: 226,69€
Drets connexió a xarxa clavegueram: 226,69€
IVA: 184,77€
TOTAL: 1.076,65€

Ajuntament de Santa Oliva
2.27.- EXP. NÚM. 670/16. SUBVENCIÓ ALS CENTRES DE PRIMER CICLE
D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS
2015-2016 (ESCOLA BRESSOL).

El crèdit assignat es distribuirà en funció del nombre d’alumnes de tots els
centres legalment autoritzats segons el criteris següents:
- El càlcul de l’ajut a atorgar es realitzarà en funció de les dades de
matriculació als centres facilitades pel propi ens local en la formulació de
la sol·licitud, en la que s’haurà d’especificar el nombre d’alumnes
matriculats cada mes i les hores de permanència al centre, diferenciat
els alumnes que estan 5 hores/dia (considerats com alumnes a jornada
completa) dels que estan menys que podran ser 3 o 2 hores/dia.
- Els beneficiaris rebran per a cada alumne matriculat 10 mesos (de
setembre a juny) jornada completa, l’import màxim determinat a la
convocatòria.
- Els beneficiaris rebran per a cada alumne a jornada parcial matriculat 10
mesos (3 hores/dia o 2 hores/dia), la part proporcional del mateix import,
que es calcularà multiplicant el número d’hores setmanals per l’import
màxim que determini la convocatòria dividit per 25.
- En el cas que el alumne no assisteixi tots els meso, l’import a atorgar es
reduirà i només s’imputaran els que l’alumne consta matriculat.
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció procedent de la Diputació de
Tarragona.
Segon.- Elaborar tota la documentació exigida per tal d’obtenir la subvenció per
la Llar d’infants “Les Orenetes” per un import total de 28.000€ (vint-i-vuits mil
euros)
Ajuntament de Santa Oliva
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Les quantitats a percebre pels ens beneficiaris, serà el resultat d’aplicar el
criteri de la base cinquena i en qualsevol cas com a màxim, el mòdul de 875€
per alumne.
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Per tal de poder sol·licitar la subvenció l’ajuntament haurà de trametre a la
Diputació de Tarragona, via telemàtica, la documentació següent:
- Certificat del Secretari Interventor de dades del Centre (certificat
estàndard que aporta la diputació i que s’ha de signar via telemàtica).
- Model de sol·licitud de subvenció on consta la declaració de que no es
rep cap altra subvenció pel mateix concepte.
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La Diputació de Tarragona ens ha informat que el seu Ple, ha aprovat una nova
línia d’ajuts corresponent al “Programa extraordinari de suport als centres de
primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal”, que s’aplicarà per
atendre despeses de funcionament corresponents al curs escolar 2015-2016.

Ajuntament de Santa Oliva
Tercer.- Autoritzar a l’administrativa pertinent a que realitzi tots els tràmits
telemàtic necessaris, per tal de demanar aquesta subvenció.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Així mateix, es presenta per a la seva aprovació la relació de nòmines dels
treballadors corresponent al mes de Setembre que ascendeix a 38.496,63 €
(TRENTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO)
A la Junta de Govern es proposa l’adopció del següent acord,
Primer.- Aprovar la relació de pagaments número 39
Segon.- Aprovar el pagament de les nòmines dels treballadors del mes de
Setembre de 2016.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

Es presenta per a la seva aprovació la relació de pagaments número 39 que
ascendeix a la quantitat de 3.129,21€ (TRES MIL CENT VINT-I-NOU EUROS
AMB VINT-I-UN CENTIMS D’EURO)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.28.- EXP. NÚM.: 679 /2016 PAGAMENT FACTURES DELS TÈCNICS I
NÒMINES. (62/2016).

Antecedents
Atès que en data 14/09/2016 amb núm.de registre d’entrada 2945 l’empresa
Oficina Tècnica i promocions Penedès SL, ha demanat informació sobre els
costos del projecte d’Urbanització i el deute pendent existent en les finques
afectades per el Sector R-5, i el càlcul aproximat de l’impost de Plusvàlua, que
resultaria en el cas de vendre les esmentades finques.
Vist l’informe emès pel Tècnic municipal, que literalment diu:
“ INFORME DE L’ARQUITECTE
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Expedient :
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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2.29.- EXP. NÚM.: 680/2016 CERTIFICACIO DADES SECTOR R-5.

Ajuntament de Santa Oliva





Sol·licitant: Oficina Tècnica i Promociones Penedès SL
Ubicació: Sector R5
Objecte: Afecció del cost d´urbanització a les parcel·les resultants del
sol·licitant en el Sector R5
Documentació presentada: instància.

Vista la informació presentada per Base-Gestió d’ingressos organisme de
recaptació, que obra a l’expedient, en relació al deute pendent a nom d’
Oficina Tècnica i promocions Penedès SL, en data d’avui importa la quantitat
de CENT QUARANTA -ÚN MIL CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB
NORANTA -CINC CÈNTIMS (141.145,95.-€), pel concepte dels costos de les
liquidacions de QUOTES DE RESCABALAMENT A COMPTE DE LES QUOTES
URBANÍSTIQUES SECTOR R-5 ELS COLLS . No s’inclou en aquest import el
deute dels rebuts d ‘IBI, donat que la Gerència Territorial del Cadastre està
procedint a la valoració de l’última reparcel·lació presentada.
De conformitat amb l’exposat, a la Junta de Govern, es proposa :
Únic.- Donar trasllat a l’ l’empresa Oficina Tècnica i promocions Penedès SL,
de la informació detallada en la part expositiva del present acord.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat”
3. ASSUMPTES GENERALS
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les 10.00 hores, cosa que certifico.

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

Número : 2016-0011 Data : 04/10/2016

Santa Oliva, a 15 de setembre de 2016
Jaume Esteller
Arquitecte Municipal “

Codi Validació: 46MQ6MLR4D33ETXYQ3MCLRRQS | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 45 de 45

L´afecció del cost d´urbanització de les parcel·les resultants adjudicades al
sol·licitant en el Sector R5, es el comptabilitzat en el Compte Provisional del
Projecte de Reparcel·lació de febrer de 2010, del Pla Parcial Urbanístic del
Sector R5, que ascendeix a 1.296.625,61 €
Adjunt:
 El Compte de Liquidació Provisional.
 Justificació en el compte de liquidació provisional del deute que resulta
per a cada propietari que afecta a les parcel·les resultants.
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2.- INFORMO :

