Santa Oliva, a quatre d’octubre de dos mil setze quan són les 10:00 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 per la Secretaria Interventora accidental, 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: 20/10/2016
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 20/09/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- EXP.NÚM.: 672/2016 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT.
COMPRA PAPER EMPRESA IMPRESOS PENEDÈS.
2.2.- EXP.NÚM.: 675/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT.
COMPRA SOBRES EMPRESA SUGRAÑES EDITORS, SL.
2.3.- EXP. NÚM.: 583/16 CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
POL. IND. TORRENT DEL LLUCH.
2.4.- EXP. NÚM.: 588/16 LLICÈNCIA PER COMUNICACIÓ PRÈVIA C/NOU, 6.
2.5.- EXP. NÚM.: 605/16 LLICÈNCIA PER COMUNICACIÓ PRÈVIA AVDA. STA.
OLIVA, 1-13
2.6.- EXP. NÚM.: 610/16 LLICÈNCIA PER COMUNICACIÓ PRÈVIA PL.
MAJOR, 5.
2.7.- EXP. NÚM.: 612/16 LLICÈNCIA PER COMUNICACIÓ PRÈVIA C/SANTA
JOANA, 24.
2.8.- EXP. NÚM.: 635/16 LLICÈNCIA PER COMUNICACIÓ PRÈVIA POL. 3
PARC. 44.
2.9.- EXP. NÚM.: 622/16 INFORME URBANÍSTIC REGISTRE DE LA
PROPIETAT-2 EL VENDRELL.
2.10.- EXP. NÚM.: 483/16 LLICÈNCIA ACTIVITATS COMUNICACIÓ PRÈVIA –
EDAR RIERA DE LA BISBAL.
2.11.- EXP. NÚM.: 164/2016 REGULARITZACIÓ CONTRACTES MENORS
MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL.
2.12.- EXP. NÚM.: 164/2016 RETORN AVAL PROVISIONAL I AVAL
DEFINITIU PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA BAR UBICAT A LA PISCINA MUNICIPAL.
2.13.- EXP. NÚM.: 661/2016 CONTRACTE MENOR TRACTAMENT CONTRA
LA PROCESSIONARIA DELS PINS.
2.14.- EXP. NÚM.: 676/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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SECRETARIA INTERVENTORA ACCIDENTAL
Per decret d’alcaldia 93/2016
MONTSERRAT COSIALLS SOTOS

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

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: 20/10/2016
HASH: f5096af9abec94d01299e04106668096

Ajuntament de Santa Oliva

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

TIQUETS BUS MUNICIPAL.
2.15.- EXP. NÚM.: 681/2016 CONTRACTE MENOR SERVEI CANVI OLI BUS
MUNICIPAL.
2.16.- EXP. NÚM.: 697/2016 CONTRACTE MENOR SERVEI DE
MANTENIMENT CALDERES ESCOLES I CENTRE CÍVIC SANT JORDI.
2.17.- EXP. NÚM.: 685/16 LLICÈNCIA GOS PERILLÓS SRA. D.M.M.
2.18.- EXP. NÚM.: 689/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER SANT FLORENCI 11.
2.19.- EXP. NÚM.: 626/2016 REGULARITZACIÓ CONTRACTE MENOR
REPARACIÓ VEHICLE T-44227-VE.
2.20.- EXP. NÚM.: 677/2016 DERIVACIÓ REBUTS D’ESCOMBRARIES C/
ANGEL GUIMERÀ, 4.
2.21.- EXP. NÚM.: 691/2016 PADRONS ESCOMBRARIES ANY 2016.
2.22.- EXP.NÚM.: 712/2016 FRACCIONAMENT EXPEDIENT EXECUTIU
2016/022704.
2.23.- EXP. NÚM.: PADRONS LLAR D’INFANTS CURS 2016/2017
2.24.- EXP.NÚM.: 652 /2016 CONTRACTE MENOR BALL DE CASTANYADA
CENTRE CÍVIC SANT JORDI.
2.25.- EXP.NÚM. 653/2016 CONTRACTE MENOR ACTIVITAT CENTRE CÍVIC
DE LES PEDRERES. EMPRESA ARTESANIA SOL - MAR.
2.26.- EXP. NÚM.: 663/2016 LLOGUER LOCAL CULTURAL EL DIA
22/10/2016.
2.27.- EXP. NÚM.: 645/2016 AUTORITZAR UTILITZACIÓ SALA C.C.SANT
JORDI PER REUNIÓ VEÏNS DEL BARRI DE SANT JORDI EL 13/10/16.
2.28.- EXP. NÚM.:603/2016 DONAR COMPTE SOL·LICITUD SUBVENCIÓ
PROJECTES JOVENTUT 2016. SANTA OLIVA AMB EL JBP.
2.29.- EXP. NÚM.:679 /2016 PAGAMENT FACTURES SETEMBRE.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (20/09/2016)
Havent distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, fotocòpia de
l’acta redactada per la Secretaria Interventora accidental, Sra. Montserrat
Cosialls Sotos, celebrada amb caràcter ordinari el vint 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.

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

Ajuntament de Santa Oliva
2.- EXPEDIENTS
2.1.- EXP.NÚM.: 672/2016 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT.
COMPRA PAPER EMPRESA IMPRESOS PENEDÈS.

Atès que la empresa Impresos Penedès, SL, ha de disposa de la capacitat
d’obrar i l’habilitació professional necessària per la prestació del servei, d’acord
amb el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la
Llei de Contractes del sector públic, aquesta té la obligació de presentar la
documentació corresponent per tal d’acreditar el que estableix la llei.
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.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

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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Atès el pressupost presentat per la empresa Impresos Penedès, SL, per import
de 344,85€ IVA inclòs, per la compra de 100 paquets de folis.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents
Atès la necessitat de comprar paper per les oficines municipals, i manifestada
aquesta necessitat per la regidoria competent en seguiment del cartipàs
municipal. Servint aquest punt de la part expositiva com providència d’inici per
economia processal.

Ajuntament de Santa Oliva
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.

Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor de
subministraments, consistent en la compra de 100 paquets de folis, a càrrec de
la empresa Impresos Penedès, SL, per un import de 344,85€ IVA inclòs.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 344,85€ IVA inclòs per
atendre al pagament de l'esmentat contracte, que s’assumirà amb càrrec a la
partida pressupostària 1.920.22000 de “material oficina no inventariable”, del
pressupost vigent.
Tercer.A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost de
344,85€ IVA inclòs.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost, Base 21:
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).
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 Impresos Penedès, SL.
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 : 2016-0012 Data : 20/10/2016

Per tot això a la Junta de Govern es proposa, el següent:
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Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases
d’execució pressupostària.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 344,85€ IVA inclòs, a
càrrec de la partida pressupostària 1.920.22000 de “material oficina no
inventariable”, del pressupost vigent.

Ajuntament de Santa Oliva
2.2.- EXP.NÚM.: 675/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT.
COMPRA SOBRES EMPRESA SUGRAÑES EDITORS, SL.
Antecedents

En aplicació de la normativa sobre contractació del Sector Públic, la proposta
es podria adjudicar com a contracte menor, d’acord amb els articles 138, núm.
3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Atès que la empresa Sugrañes Editors, SL, ha de disposa de la capacitat
d’obrar i l’habilitació professional necessària per la prestació del servei, d’acord
amb el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la
Llei de Contractes del sector públic, aquesta té la obligació de presentar la
documentació corresponent per tal d’acreditar el que estableix la llei.
Atès que d’acord amb l’art. 95 de la LCSP, la tramitació de l’expedient en els
contractes menors solament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació
al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que
estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.
Atès l’article 76 de la LCSP, segon el qual l’import màxim de contracte menor
per realització d’obra és de 49.999,00 € (exempt d’IVA) i per servei o
subministrament el preu màxim, sota modalitat de contracte menor, és de
17.999,00 € (exempt d’IVA).
Atès el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP en què és
competència de l’alcalde la contractació de serveis quan el seu import no superi
el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis
milions d’euros. Tanmateix, en virtut del ple d’organització de data 16/07/2015
que va delegar les competències que li corresponen, a la Junta de Govern
Local.

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

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

Fonaments de dret
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Atès el pressupost presentant per la empresa Sugrañes Editors, SL, de la
compra de 1000 sobres “reciclats tamany 115*225mm autodex open System
finesra dreta impressió a una cara i tinta a una cara amb membret i franqueig”,
per import de 102,85€ IVA inclòs.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès la necessitat de comprar sobres pel bon funcionament de les
dependències municipals i manifestada aquesta necessitat per la regidoria
competent en seguiment del cartipàs municipal. Servint aquest punt de la part
expositiva com providència d’inici per economia processal.

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

Per tot això a la Junta de Govern es proposa, el següent:
Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor de
subministrament, consistent en la compra de 1000 sobres, la descripció dels
quals consta en la part expositiva, a càrrec de la empresa Sugrañes Editors,
SL, per un import de 102,85€ IVA inclòs.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 102,85€ IVA inclòs per
atendre al pagament de l'esmentat contracte, que s’assumirà amb càrrec a la
partida pressupostària 1.920.22000 de “material ordinari no inventariable”, del
pressupost vigent.
Tercer.A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost de
102,85€ IVA inclòs.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost, Base 21:
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional ( art. 83 de la Llei de contractes del
Sector Públic).

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

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases
d’execució pressupostària.
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Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 102,85€ IVA inclòs, a
càrrec de la partida pressupostària 1.920.22000 de “material oficina no
inventariable”, del pressupost vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.

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

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 -COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 05.09.16 Número 2836
 Expedient: núm.583
 Sol·licitant: B.A.
 Ubicació: Nau 5,Torrent del Lluc
 Objecte: Activitat :Gestió de residus
 Documentació presentada: instància

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

Atès l’escrit rebut del Sr. B.A., amb data 05.09.2016, registrat d’entrada amb el
núm. 2836, on demana el certificat de compatibilitat urbanística de la nau 5 del
Torrent del Lluc.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.3.- EXP. NÚM.: 583/16 CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
POL. IND. TORRENT DEL LLUCH.

3.- PROPOSTA
Per les consideracions exposades es determina que NO es possible la instal·lació
de l´activitat de gestió de residus.”
A la Junta de Govern, es proposa :
Primer.- Notificar el present informe al Sr. B.A., 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
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2.- INFORME TÈCNIC
El sòl de la nau 5 del polígon Torrent del Lluc està qualificat com a zona Industrial
(clau12a) .No admet l´ús de gestió de residus

Ajuntament de Santa Oliva
2.4.- EXP. NÚM.: 588/16 LLICÈNCIA PER COMUNICACIÓ PRÈVIA C/NOU, 6.
Vista la sol·licitud del Sr. P.M. B.M., de data 06.09.2016, registrada d’entrada
amb el número 2856, on comunica que vol arreglar el bany.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Enginyer col·legiat núm. 23608, que textualment diu:

2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita l´execució d´obres de reforma d´un bany i enrajolar una superfície
de 50 m2. El pressupost ascendeix a 1.712,17 €
D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat
administrativa l´acte està sotmès a comunicació prèvia.

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 06 09 16 Número 2856
 Expedient: núm. 588/2016
 Sol·licitant: P.M. B.M.
 Ubicació: c/Nou ,6
 Objecte: Arranjaments interiors
 Documentació presentada: instància.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA-

Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Significar que la present sol·licitud està subjecte a la llicència
urbanística de comunicació prèvia, tal i com es detalla en l’informe tècnic
transcrit a la part expositiva, per tant aquesta corporació es dóna per
assabentada del fet exposat.
Segon.- Comunicar el present acord al Sr. P.M. B.M., als efectes oportuns.
La Junta de Govern es dona per a assabentada.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent, l
´Ajuntament es dóna per assabentat de les obres a executar.

Ajuntament de Santa Oliva
2.5.- EXP. NÚM.: 605/16 LLICÈNCIA PER COMUNICACIÓ PRÈVIA AVDA. STA.
OLIVA, 1-13.
Vista la sol·licitud de la Policlínica Comarcal, de data 086.09.2016, registrada
d’entrada amb el número 2882, on comunica que volen canviar la cabina de
l’ascensor.

3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent, l
´Ajuntament es dóna per assabentat de les obres a executar.
Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Significar que la present sol·licitud està subjecte a la llicència
urbanística de comunicació prèvia, tal i com es detalla en l’informe tècnic
transcrit a la part expositiva, per tant aquesta corporació es dóna per
assabentada del fet exposat.
Segon.- Comunicar el present acord a la Policlínica Comarcal del Vendrell SL,
als efectes oportuns.
La Junta de Govern es dona per a assabentada.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita la substitució de la cabina d’un ascensor.
No es presenta pressupost. El pressupost estimat per aquest tipus d´actuació
es de 16.500 €. En cas de disconformitat s´ha de presentar un pressupost
descompost en partides d´obra.
D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat
administrativa l´acte està sotmès a comunicació prèvia
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“ NFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 08 09 16 Número 2882
 Expedient: núm. 605/2016
 Sol·licitant: Policlínica Comarcal
 Ubicació: Avda. Santa Oliva 1-13
 Objecte: Substitució de cabina de l’ascensor
 Documentació presentada: instància. I documentació tècnica.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Enginyer col·legiat núm. 23608, que textualment diu:

Ajuntament de Santa Oliva
2.6.- EXP. NÚM.: 610/16 LLICÈNCIA PER COMUNICACIÓ PRÈVIA PL.
MAJOR, 5.
Vista la sol·licitud del Sr. A.C.G., de data 12.09.2016, registrada d’entrada amb
el número 2915, on comunica que volen arranjar la façana.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Enginyer col·legiat núm. 23608, que textualment diu:

3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent, l
´Ajuntament es dóna per assabentat de les obres a executar.
Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Significar que la present sol·licitud està subjecte a la llicència
urbanística de comunicació prèvia, tal i com es detalla en l’informe tècnic
transcrit a la part expositiva, per tant aquesta corporació es dóna per
assabentada del fet exposat.
La Junta de Govern es dona per a assabentada.

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

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita la reparació de la façana.
D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat
administrativa l´acte està sotmès a comunicació prèvia.
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1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'entrada: Data 12.09.16 Número 2915
 Expedient: núm. 610/2016
 Sol·licitant: Antonio Carreras Giralt
 Ubicació: Pl Major,5
 Objecte: Reparació façana
 Documentació presentada: instància i pressupost

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA-

Ajuntament de Santa Oliva
2.7.- EXP. NÚM.: 612/16 LLICÈNCIA PER COMUNICACIÓ PRÈVIA C/SANTA
JOANA, 24.
Vista la sol·licitud del Sr. L.O.C., de data 12.09.2016, registrada d’entrada amb
el número 2905, on comunica que volen arranjar la tanca mitgera ja que dóna a
un terreny amb una obra abandonada.

La tanca exterior a de complir l´art 146.8 del POUM, que diu:
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.
El pressupost presentat és 300 €.
D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat
administrativa l´acte està sotmès a comunicació prèvia
3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent, l
´Ajuntament es dóna per assabentat de les obres a executar.
Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Significar que la present sol·licitud està subjecte a la llicència
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita l’arranjament de la tanca amb un veí.
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“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 20 09 16 Número 2905
 Expedient: núm. 612/2016
 Sol·licitant: L.O.C.
 Ubicació: Santa Joana,24
 Objecte: Arranjament interior
 Documentació presentada: instància.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Enginyer col·legiat núm. 23608, que textualment diu:

Ajuntament de Santa Oliva
urbanística de comunicació prèvia, tal i com es detalla en l’informe tècnic
transcrit a la part expositiva, per tant aquesta corporació es dóna per
assabentada del fet exposat.
Segon.- Comunicar el present acord al Sr. L.O.C.., als efectes oportuns.
La Junta de Govern es dona per a assabentada.

Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Enginyer col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 15 09 16 Número 2969
 Expedient: núm. 635/2016
 Sol·licitant: J.M.M.
 Ubicació: Polígon,3 parcel.la 44
 Objecte: Tancament parcel.la
 Documentació presentada: instància.
2.- INFORME TÈCNIC
La parcel.la de referència està situada en Sol No Urbanitzable, es sol·licita el
tancament amb malla metàl·lica de simple torsió de 1.50 m .
D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat
administrativa l´acte està sotmès a comunicació prèvia.
3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent, l
´Ajuntament es dóna per assabentat de les obres a executar, amb les següents
condicions:
 La tanca metàl·lica no es disposarà sobre el marge de pedra seca.
 La tanca metàl·lica s’instal·larà adossada a la cara interior del
marge de pedra seca.
Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

Vista la sol·licitud del Sr. J.M.M., de data 15.09.2016, registrada d’entrada amb
el número 29695, on comunica que vol tancar la finca amb una tanca metàl·lica.
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2.8.- EXP. NÚM.: 635/16 LLICÈNCIA PER COMUNICACIÓ PRÈVIA POL. 3
PARC. 44.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern es dona per a assabentada.

Ajuntament de Santa Oliva

Primer.- Significar que la present sol·licitud està subjecte a la llicència
urbanística de comunicació prèvia, tal i com es detalla en l’informe tècnic
transcrit a la part expositiva, per tant aquesta corporació es dóna per
assabentada del fet exposat.
Segon.- Comunicar el present acord al Sr. J.M.M., als efectes oportuns.

Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Enginyer col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“ CERTIFICAT URBANÏSTIC
Identificació:
Registre entrada: 26.08.16/2753
Expedient: 622/2016
Sol·licitant: Registre de la Propietat de El Vendrell 2
Situació: Pl. Santa Lidia,3B
Sol·licita: Certificat si la finca està en règim de Fora d´Ordenació Urbanística
1. Es d´aplicació el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 22 de juny de
2005, text refós de 15 de setembre de 2005, publicat en el DOGC núm.
4509 de 14 de novembre de 2005.
Modificació Puntual (POUM) aprovació definitiva 17.01.2008
2. Classificació del sòl : Sòl Urbà Consolidat
3. Qualificació del Sòl: Zona de Residencial aïllada- clau 10a.
4. Està en règim de volum disconforme
5. No està en règim de Fora d´Ordenació.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Notificar el present informe al Registre de la Propietat 2 del Vendrell,
als efectes oportuns.

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

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

Vista la comunicació del Registre de la Propietat 2 del Vendrell, de data
26.08.2016, registrada d’entrada amb el número 2753, on informen del registre
de l’ampliació d’obra nova de l’habitatge unifamiliar i que, per tant, es faci
constar si la finca es troba o no, fora d’ordenació urbanística.
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2.9.- EXP. NÚM.: 622/16 INFORME URBANÍSTIC REGISTRE DE LA
PROPIETAT-2 EL VENDRELL.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern es dona per a assabentada.

Ajuntament de Santa Oliva
Segon.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

“ INFORME DE L’ENGINYER MUNICIPAL
DADES DE L’EXPEDIENT
Expedient: 483/2016
Sol·licitant: OMS SACEDE, S.A.U.
Domicili:
Camí de L’Albornar, s/n. T.M. Santa Oliva.
Activitat:
EDAR RIERA DE LA BISBAL.
FETS
Amb data 20 de juliol de 2016, amb registre d’entrada núm.: 2408, es dona
entrada projectes de millora de la instal·lació de l’EDAR, amb canvi No
substancial de l’activitat existent.
INFORME
Un cop revisada la documentació tècnica aportada, aquesta es troba suficient
informant favorablement la comunicació d’activitat realitzada.”
A la Junta de Govern, es proposa:
Primer.- Significar que la present sol·licitud està subjecte a la llicència de
comunicació prèvia, tal i com es detalla en l’informe tècnic transcrit a la part
expositiva, per tant aquesta corporació es dóna per assabentada del fet
exposat.
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa OMS SACEDE SAU, als
efectes oportuns.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.11.- EXP. NÚM.: 164/2016 REGULARITZACIÓ CONTRACTES MENORS
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

Vist l’informe emès pel Sr. Josep Mª Ichart municipal contractat per aquesta
corporació, Enginyer col·legiat núm. 12233, que textualment diu:
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Atès que amb data 20 de juliol de 2016 i registrada d’entrada amb el número
2408, es presenta comunicació de l’empresa OMS SACEDE SAU on es
comunica que es pretenen actuacions de millora de la instal·lació amb canvi no
substancial de l’activitat existent a la Depuradora, que consisteix en generació i
recepció de biogàs, segons projecte presentat i obrant a l’expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.10.- EXP. NÚM. 483/16 LLICÈNCIA ACTIVITATS COMUNICACIÓ PRÈVIA –
EDAR RIERA DE LA BISBAL.

Ajuntament de Santa Oliva
MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL.
Antecedents

MONDAIGUA
MONDAIGUA
MONDAIGUA
DAIMAT
MONDAIGUA

2.494,11 € TRICLOR, CELANPOOL, TAPA SKIMMER, BAIXA PH, TIRAS,
REIXES SUMIDERO
2.064,58 € VALVUA INJECCIO, TRICLOR, BAIXA PH
911,76 € HIPOCLORIT, TIRAS
706,06 € REPARACIÓ BOMBA, TIRAS, BAIXA PH
253,37 € CANVIAR GUARDA MOTOR, OFICIAL I ARRANCADA
1.152,55 € BAIXA PH, TRICLOR, HIPOCLORIT

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 : 2016-0012 Data : 20/10/2016

MONDAIGUA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que per realitzar el manteniment de la piscina municipal durant la
temporada d’estiu 2016 s’han realitzar els següents contractes menors:

-

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 regularització de les factures a dalt esmentades pel
manteniment de la piscina municipal, temporada d’estiu 2016.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
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
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del servei abans esmentat a càrrec de la partida 2.150.21205 del pressupost
del 2016.

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

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

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 total i global de 7.582,43 € iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni
modificació.

Atès que s’ha rebut una instància presentada per J.F.L.R, amb registre
d’entrada número 1948 de 14 de setembre de 2016 sol·licitant que es retornin
els avals provisional i definitiu del procediment negociat sense publicitat de la
concessió administrativa del bar ubicat a la piscina municipal.
Atès que d’acord amb l’establert al plec de condicions la temporada d’estiu de
la piscina municipal va acabar el passat diumenge 11 de setembre de 2016.
Atès que l’adjudicatari ha retornat les instal·lacions adequadament d’acord amb
el que estableix el plec de condicions.
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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2.12.- EXP. NÚM. 164/2016 RETORN AVAL PROVISIONAL I AVAL DEFINITIU
PROCEDIMENT
NEGOCIAT
SENSE
PUBLICITAT
CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA BAR UBICAT A LA PISCINA MUNICIPAL.

Ajuntament de Santa Oliva
Primer.- Aprovar la devolució de l’aval provisional per import de 20€ presentat el
seu dia per J.F.L.R, garantia provisional del procediment negociat sense
publicitat de la concessió administrativa del bar ubicat a la piscina municipal.
Segon.- Aprovar la devolució de l’aval definitiu per import de 75€ presentat el
seu dia per J.F.L.R, garantia definitiva del procediment negociat sense publicitat
de la concessió administrativa del bar ubicat a la piscina municipal.

Antecedents
Atès que per prevenir l’aparició de processionària en els pins de les zones
verdes municipals així com dels pins ubicats en la zona escolar, es creu
necessari realitzar una actuació de tractament per evitar problemes de
salubritat pública.
Atès que el pressupost per realitzar el servei de tractament contra la
processionària a l’empresa Alemany Fitosanitari ascendeix a 999,46 €.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient on consta la denominació de
la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer front a la
despesa i la relació de la despesa a les bases d’execució pressupostària.
Donat que l’import de la contractació és inferior a 18.000,00 euros, es
considera que el procediment més adequat per a la adjudicació és el del
contracte menor, d’acord amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.
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.

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

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

2.13.- EXP. NÚM.: 661/2016 CONTRACTE MENOR TRACTAMENT CONTRA
LA PROCESSIONARIA DELS PINS.
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer.- Notificar l’acord pres a J.F.L.R.

Ajuntament de Santa Oliva
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.

Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del servei abans esmentat a càrrec de la partida 2.167.22113 Manutenció
d’animals del pressupost del 2016.
Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 999,46 € 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
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari.
Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.14.- EXP. NÚM.: 676/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
TIQUETS BUS MUNICIPAL.
Antecedents
Atès que es necessari el subministrament de 120 talonaris de tiquets i 100
talonaris escolars pel correcte funcionament del servei de bus municipal.

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

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
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Primer.- Aprovar la contractació del servei de tractament contra la
processionària, mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa
Alemany Fitosanitari per import de 999,46 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
Atès que el pressupost per comprar els 120 talonaris a l’empresa Impresos
Penedès ascendeix a 133,58 €.
Atès que el pressupost per comprar 100 talonaris escolars a l’empresa
Impresos Penedès ascendeix a 36,30 €

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

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

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 subministrament de 120 talonaris i 100
talonaris escolars mitjançant el procediment del contracte menor, amb
l’empresa Impresos Penedès per import de 169,88 €.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

Ajuntament de Santa Oliva
del subministrament anteriorment detallat a càrrec de la partida 1.920.22000
del pressupost 2016.
Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 169,88 € iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.

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.
2.15.- EXP. NÚM.: 681/2016 CONTRACTE MENOR SERVEI CANVI OLI BUS
MUNICIPAL.
Antecedents

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

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

B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost vigent Base 21.
Norma general:

Atès que el pressupost per realitzar el servei de canvi d’oli a l’empresa TSV
Equipaments ascendeix a 381,51 € iva inclòs.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient on consta la denominació de
la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer front a la
despesa i la relació de la despesa a les bases d’execució pressupostària.
Donat que l’import de la contractació és inferior a 18.000,00 euros, es
considera que el procediment més adequat per a la adjudicació és el del
contracte menor, d’acord amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Atès que es necessari realitzar el canvi d’oli del bus municipal.

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

Primer.- Aprovar la contractació del servei de canvi d’oli del bus municipal
mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa TSV
Equipaments per import de 381,51 €.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del servei de canvi d’oli dels bus municipal a càrrec de la partida 2.440.21400
Transports del pressupost 2016.
Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 381,51 € 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
Quart.- Notificar la resolució a l’adjudicatari.

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

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

Ajuntament de Santa Oliva
Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.16.- EXP. NÚM.: 697/2016 CONTRACTE MENOR SERVEI
MANTENIMENT CALDERES ESCOLES I CENTRE CÍVIC SANT JORDI.

DE

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

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

Atès que el pressupost per realitzar dues visites anuals als tres equipaments
municipals ascendeix a 1.883 € iva inclòs a l’empresa Interclima Penedès.
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Atès que es necessari el manteniment de les calderes de gas de l’escola La
Parellada, Escola Bressol i del Centre Cívic de Sant Jordi.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva
acords:
Primer.- Aprovar la contractació del servei de manteniment de les calderes de
gas de l’escola La Parellada, Escola Bressol i del Centre Cívic de Sant Jordi
mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa Interclima
Penedès per import de 1883 €.

Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 1.883 € 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

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del subministrament anteriorment detallat a càrrec de la partida 2.920.22102
GAS del pressupost 2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.

Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.17.- EXP. NÚM.: 685/16 LLICÈNCIA GOS PERILLÓS SRA. D.M.M.
La Sra. D.M.M amb DNI 48277311N presenta amb registre d’entrada 3055 a
l’Ajuntament de Santa Oliva petició per censar al seu gos anomenat BULL i
demana que es tramiti la llicència de gos potencialment perillós.
El gos és un American Stanforshire Terrier, mascle, viu al Carrer Sant Andreu
1B, té la cartilla de vacunació A-2385730 i el microxip número
982000192872401.
El Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos, del Departament de Medi Ambient de la
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Quart.- Notificar la resolució a l’adjudicatari.

Ajuntament de Santa Oliva

Atès que s’ha realitzat el corresponent registre d’animals de companyia del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya, obtenint el núm. R000523712.
A la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos potencialment perillosos per al seu gos de raça American Stanforshire
Terrier anomenat BULL amb microxip 982000192872401.
Segon.- Notificar l’acord de la Junta de Govern a la Sra. D.M.M.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

Vist que la Sra. D.M.M ha fet entrega de tota la documentació necessària i que
consta de:
- Certificat de penals
- Certificat mèdic on consta la capacitat física i aptitud psicològica
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil vigent
- Cartilla sanitària actualitzada
- Fotos del lloc on habita l’animal
- Declaració de responsabilitat

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Generalitat de Catalunya, per a l’obtenció i/o renovació de la llicència
administrativa marca
els requisits a complir per obtindre la llicència
administrativa.

1.- Atès que s’ha rebut una queixa sobre el mal estat d’una palmera ubicada al
Carrer Sant Florenci 11 que podria provocar problemes de seguretat i salubritat.
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.
Ajuntament de Santa Oliva
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2.18.- EXP. NÚM.: 689/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER SANT FLORENCI 11.

Ajuntament de Santa Oliva
3.- A la Junta de Govern es proposa l'adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al propietari a que realitzi les actuacions necessàries per evitar
els problemes que aquesta pot ocasionar per l’estat de deixadesa de la
mateixa.

2.19.- EXP. NÚM.: 626/2016 REGULARITZACIÓ CONTRACTE MENOR
REPARACIÓ VEHICLE T-44227-VE.
Antecedents
Atès que en data 5/9/2016, amb núm. Registre d’entrada 2848, ha tingut
entrada en aquestes dependències municipals factura de reparació del vehicle
matrícula T-44227-VE, mini excavadora, a conseqüència de que va sofrir una
avaria, sense que es segueixen els tràmits de control i fiscalització tal i com
determinen les base d’execució del pressupost i la legislació vigent.
Vista la nota d’objecció de data 19 de setembre de 2016, que obra a l’expedient
i que literalment es transcriu :

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Si no es realitza cap actuació en el termini de 30 dies, o es realitza de
manera insuficient, l'Ajuntament realitzarà les actuacions necessàries de forma
subsidiària, i els costos aniran a càrrec del propietari de la finca.

En relació amb la factura presentada per l’empresa RODI MOTOR SERVICES,
amb registre d’entrada núm.: 2848 de data 5/9/2016 i de conformitat amb
l’article 215 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, s’emet el següent
advertiment de disconformitat en base al següent :
PRIMER. Al parer de la Intervenció i en base a la documentació que consta en
l’expedient, es considera que s’han omès els tràmits de control i fiscalització
tal i com determinen les bases del Pressupost i la Legislació vigent.
Això no obstant, en virtut de la reiterada jurisprudència, per evitar l’enriquiment
injust de l’Administració, i sense perjudici de les responsabilitats que es puguin
derivar d’aquestes actuacions administratives, l’Ajuntament ha d’abonar les
factures corresponents, prèvia comprovació de l’existència de crèdit en la
partida pressupostària corresponent, i procedirà al tràmit d’aprovació i
pagament de la factura esmentada.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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“ INFORME D’INTERVENCIÓ: NOTA D’OBJECCIÓ

Ajuntament de Santa Oliva
Santa Oliva de setembre de 2016
Montserrat Cosialls Sotos
Secretaria interventora per
Delegació decret 72/2012”

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.
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.
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la contractació del servei de reparació del vehicle T-44227-VE
mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa RODI per import
de 629,20 €.

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

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

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.
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De conformitat amb l’exposat es procedeix a la regularització del tràmit per tal
de procedir a l’aprovació i posterior pagament de la factura

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que el vehicle T-44227-VE miniexcavadora és un vehicle que es considera
d’us prioritari en el funcionament de la brigada municipal i motiu pel qual es
procedeix a la reparació amb caràcter d’urgència.

Ajuntament de Santa Oliva
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del servei abans esmentat a càrrec de la partida 2.440.21400 Elements del
transport del pressupost del 2016.

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

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

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 629,20 € iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.

Antecedents
Atès els treballs que es realitzen des de l’àrea de rendes en relació als rebuts
que resten pendents de pagament en la base de dades de Base-gestió
d’ingressos, es comprova
l’existència d’un expedient executiu núm.:
1-2013/88466 corresponent a uns rebuts d’escombraries de l’habitatge ubicat
al C/ Angel Guimerà, 4 el qual hauria de modificar-se la titularitat del objecte
tributari donat que figura a nom del titular anterior.
Fonaments de dret
Atès el que determina l’Art. 7 de l’ordenança municipal
d’escombraries .

per recollida

Vistes les dades obrants en aquestes dependències municipals, i que consten
a l’expedient, que acrediten que la titularitat de l’ immoble del c/ Angel
Ajuntament de Santa Oliva
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2.20.- EXP. NÚM.: 677/2016 DERIVACIÓ REBUTS D’ESCOMBRARIES C/
ANGEL GUIMERÀ, 4.

Ajuntament de Santa Oliva
Guimerà, núm.:4,correspon al Sr.: R.L. amb
X-5569932E

tarja de residencia núm.:

Atès que s’ha procedit a la modificació de la base de dades del Padró de
rebuts d’escombraries de l’ esmentat immoble, a nom del titular correcte.
A la Junta de Govern es proposa:

import principal de
import principal de
import principal de
import principal de
import principal de
import principal de
import principal de

76,50.-€
76,50.-€
76,50.-€
76,50.-€
76,50.-€
76,50.-€
76,50.-€

Segon.- Que Base faci una nova liquidació en voluntària dels esmentats
rebuts, amb el mateix import al subjecte passiu que es detalla :
Núm. Fix : 0200000575 C/ Angel Guimerà, 4
Titular : R.L.. amb tarja de residencia núm.: X-5569932E
Adreça fiscal : Angel Guimerà 4 Santa Oliva
Tercer.- Notificar aquest acord Base.

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

43-142-560-2013-1-259 per
43-142-560-2013-2-259 per
43-142-560-2014-1-259 per
43-142-560-2014-2-259 per
43-142-560-2015-1-259 per
43-142-560-2015-2-259 per
43-142-560-2016-1-259 per

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar la baixa dels rebuts d’escombraries que es relacionen :

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

Es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació el padró de rebuts
d’escombraries corresponent al 2on semestre de l’any 2016,
que consta de 1.666 rebuts per import total de CENT TRENTA- DOS MIL
NOU-CENTS CINCUANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS ( 132.950,08-€).
A la Junta de Govern, es proposa:
Únic.- Aprovar el padró de rebuts d’escombraries corresponent al 2on
semestre de l’any 2016, que consta de 1.666 rebuts per import total de
CENT TRENTA- DOS MIL NOU-CENTS CINCUANTA EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS ( 132.950,08-€).
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
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2.21.- EXP. NÚM.: 691/2016 PADRONS ESCOMBRARIES ANY 2016.

Ajuntament de Santa Oliva
2.22.- EXP.NÚM.: 712/2016 FRACCIONAMENT EXPEDIENT EXECUTIU
2016/022704.

Vist el que determina l’article 102.3 i 4 de la Ordenança General de Base
–Gestió d’ingressos que literalment diuen :
-“ 3 El termini màxim d’ajornament o de fraccionament, segons l’import del
principal del deute en període voluntari o l’import de l’expedient executiu, serà,
amb caràcter general, de:
a) 6 mesos: quan l’import no sigui superior a 1000 €.
b)12 mesos: quan l’import estigui entre 1.000,01 i 3.000 €.
c) 18 mesos: quan l’import estigui entre 3.000,01 i 6.000 €.
d) 24 mesos: quan l’import sigui superior a 6.000 €.
4. Excepcionalment, l'òrgan competent per acordar la concessió de
l’ajornament o el fraccionament podrà ampliar els terminis assenyalats en els
apartats anteriors d’aquest article, pel temps que consideri convenient, quan, a
criteri seu, les condicions de capacitat econòmica del sol·licitant, degudament
justificades, impedeixin atendre el pagament dins d’aquells terminis. També
s’ampliarà si així ho resol l'ens delegant del deute a ajornar o fraccionar. El
termini d’emissió d’aquesta resolució serà de 10 dies des que per part de
BASE es notifiqui la sol·licitud, transcorregut el qual sense haver-se emès
s’entendrà desfavorable a l’ampliació. “
A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar el fraccionament en voluntària de l’expedient executiu núm.:
2016/022704,
en 36 quotes mensuals a iniciar el pagament el mes de
novembre de 2016, en el compte bancari núm.: ES86 00182 7205 1802 0161
6529.
Segon.- Autoritzar que els esmentats rebuts es liquidin en voluntària sense
recàrrec.

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

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

Fonaments de dret
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S’ha rebut a través de Base , sol.licitud de la Sra. R.A.F.S. amb nif núm.:
36.924.674-Z, en la que manifesta que té pendent de pagament a Base, l’
expedient executiu núm.: 2016/22704, els qual no ha pogut liquidar donades
les dificultats econòmiques que travessa en l’actualitat el seu nucli familiar i
demana l’ampliació del fraccionament, tal i com contempla l’ordenança de
BASE.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva
Tercer.- Autoritzar la dispensa total de garantia .
Quart.- Notificar aquest acord a Base i a la Sra. R.A.F.S.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Únic.- Aprovar el padró de rebuts del Jardí d’infants corresponent al mes de
Setembre de l’any 2016, que consta dels rebuts de 33 alumnes per import
total de CINC MIL NOU CENTS SETANTA-CINC EUROS ( 5.975.-€).
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.24.- EXP.NÚM.: 652 /2016 CONTRACTE MENOR BALL DE CASTANYADA
CENTRE CÍVIC SANT JORDI.
Antecedents
Atès que la Junta de Govern de data 20/09/2016 va aprovar les activitats del
Centre Cívic de Sant Jordi pels mesos de setembre a desembre de 2016,
aprovant l’activitat de la castanyada pel dia 28 d’octubre de 2016, es vol
proposar afegir la realització d’un ball de Castanyada, pel veïns del municipi,
manifestada per la regidoria competent el seguiment del cartipàs municipal la
voluntat de realitzar aquesta activitat. Servint aquest punt de la part expositiva
com providència d’inici per economia processal.
Vist el pressupost presentant pel Sr. AJDP, per import de 181,50€ IVA del 21%
inclòs per la realització d’un ball de Castanyada pel dia 28 d’octubre de 2016.
Fonaments de dret
En aplicació de la normativa sobre contractació del Sector Públic, la proposta
es podria adjudicar com a contracte menor, d’acord amb els articles 138, núm.
3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Ajuntament de Santa Oliva
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A la Junta de Govern, es proposa:
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Es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació del padró de rebuts
del Jardí d’infants corresponent al mes de Setembre de l’any 2016, que
consta dels rebuts de 33 alumnes per import total de CINC MIL NOU
CENTS SETANTA-CINC EUROS ( 5.975.-€).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.23.- EXP. NÚM.: PADRONS LLAR D’INFANTS CURS 2016/2017

Ajuntament de Santa Oliva
Atès que el Sr. AJDP, com autònom, 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 : 2016-0012 Data : 20/10/2016

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 181,50€ IVA inclòs, a
càrrec de la partida pressupostària 3.334.22614 de “Centre Cívic Sant Jordi”,
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 serveis,
consistent en la realització d’un ball de Castanyada, pel dia 28 d’octubre de
2016, a càrrec del Sr. AJDP, per un import de 181,50€.

Ajuntament de Santa Oliva
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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, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.

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

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

Tercer.A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost de
181,50€ IVA inclòs.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost, Base 211.- 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 181,50€ IVA inclòs per
atendre al pagament de l'esmentat contracte, que s’assumirà amb càrrec a la
partida pressupostària 3.334.22614 de “Centre Cívic Sant Jordi”, del pressupost
vigent.

Antecedents
En la 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 de Les Pedreres. Cal formalitzar la despesa de l’activat que es
realitzarà el 7 i 8 d’octubre relativa a un taller de pintura, per un import total de
96,80€ IVA inclòs.
Vist que l’autorització, disposició i reconeixement de la despesa d’aquest import
consta en la Junta de Govern, de data 20/09/2016.

Ajuntament de Santa Oliva
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2.25.- EXP.NÚM. 653/2016 CONTRACTE MENOR ACTIVITAT CENTRE CÍVIC
DE LES PEDRERES. EMPRESA ARTESANIA SOL - MAR.

Ajuntament de Santa Oliva
Fonaments de dret
Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 96,80€ impostos inclòs, a
càrrec de la partida pressupostària 3.334.22615 de “Centre Cívic de Les
Pedreres”.

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
d’execució pressupostària.
Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

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.
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Atès que l’empresa ARTESANIA SOL-MAR, 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
A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor de serveis la
realització d’un Taller de pintura pels dies 7 i 14 d’octubre, per import de
96,80€, a càrrec de la empresa ARTESANIA SOL-MAR.

Segon.A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost total
de 96,80€ 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).

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fer constar que l’autorització, disposició i reconeixement de la despesa de
96,80€ s’ha aprovat en la Junta de Govern de data 20/09/2016, a càrrec de la
partida pressupostaria 3.334.22615 del “Centre Cívic de Les Pedreres”.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.26.- EXP. NÚM.: 663/2016 LLOGUER LOCAL CULTURAL EL DIA
22/10/2016.
Antecedents
El Sr. JDO, ha sol·licitat mitjançant instància de data 20/09/16 amb número de
registre d’entrada 2002, el lloguer del Local Cultural, el dissabte 22/10/2016,
per celebrar una festa d’aniversari.
Fonaments de dret.
Atès el que estableix l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’utilització
dels locals i instal·lacions municipals, aprovat pel Ple de la corporació realitzat
en sessió extraordinària de data 12 de novembre de 2015 i publicada
Ajuntament de Santa Oliva
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Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa ARTESANIA SOL-MAR.

Ajuntament de Santa Oliva
l’aprovació definitiva en el BOPT número 300 de data 30 de desembre de 2015,
que determina l’import de la taxa en 180€ per a particulars i una fiança de 20€.
Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment es transcriu a continuació:

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
20 de setembre de 2016.
El Tècnic Assessor Municipal
Josep Mª Ichart. Col: 12233”
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:

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

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

Informe favorablement atenent:
Informe:
- El peticionari tindrà cura del material cedit.
- En tot moment, es garantirà que les sortides del Local Cultural, quedin
lliures d’obstacles, per a la seva correcta evacuació.
- La neteja del local és responsabilitat del peticionari.
- El sol·licitant queda designat com a responsable, per tal que en cas
d’emergència, doni avís als equip d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.), i dirigirà l’evacuació dels assistents.
- Restarà restringit l’accés a l’amfiteatre, solsament es permetrà l’accés al
bany de senyores.
- Restarà restringit l’accés a l’escenari.
- Queda totalment prohibit, qualsevol tipus d’acte i/o espectacle de
pirotècnia o similar.
- A falta de normativa municipal relativa a la protecció contra la
contaminació acústica, han de tenir en compte el que estableix l’annex 3
i l’annex 4 del Reglament aprovat pel decret 179/2009 que desenvolupa
la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.
Els nivells d’immissió i els horaris són els que a continuació es detallen:
Diürn
(7h. a 21h.)Vespre (21h. a 23h.) Nocturn ( 23h. a 4h.)
A l’exterior 60 dBA
60 dBA
50dBA
A l’interior
30 dBA
30 dBA
25dBA
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Antecedents
Amb data 20/09/2016, amb registre d’entrada núm.: 2002, es sol·licita fer ús del
Local Cultural, per realitzar una festa d’aniversari el dissabte 22 d’octubre de
2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Ús Local Cultural
Peticionari:
Sra. JDO
Emplaçament:
Santa Oliva.

Ajuntament de Santa Oliva
Primer.- Autoritzar el lloguer del Local Cultural al Sr. JDO el dissabte
22/10/2016, indicant que podrà recollir les claus a les oficines municipals el
divendres 21 d’octubre i les retornarà el dilluns 24 d’octubre de 2016.

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

Número : 2016-0012 Data : 20/10/2016

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa de 180€ segons la ordenança vigent
pel 2016 en matèria de lloguer d’equipaments municipals, preu establert per a
particulars, de conformitat a l’acord de ple de data 12 de novembre de 2015 i,
una fiança de 20€ que es retornarà un cop es comprovi que el Local Cultural es
deixa en perfecte estat de neteja i les escombraries recollides.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fer constar que l’autorització queda condicionada al que estableix el tècnic
municipal al seu informe que consta transcrit literalment en la part expositiva
del present acord.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.27.- EXP. NÚM.: 645/2016 AUTORITZAR UTILITZACIÓ SALA C.C.SANT
JORDI PER REUNIÓ VEÏNS DEL BARRI DE SANT JORDI EL 13/10/16.
Antecedents
Vista la instància de data 29/09/2016 amb número de registre d’entrada 3110,
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 dijous 13 d’octubre de 2016, de 18h. a 20h.

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

Codi Validació: 3MAEYD3QW3MHGCDDK2H54LZ6E | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 39

Cinquè.- Notificar aquest acord al peticionari, indicant els números de comptes
on ingressar l’import de la taxa i l’import de la fiança.

Ajuntament de Santa Oliva

Fonaments jurídics

Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment es transcriu a continuació:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Cessió Sala del Centre Cívic Sant Jordi per realitzar reunió
de veïns.
Peticionari:
Sr. JFV
Emplaçament:
Sant Jordi.
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 29/09/2016 amb número de
registre d’entrada 3111, 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:
 El peticionari 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
Ajuntament de Santa Oliva
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Article 9. Responsabilitat d’ús
1.- En el cas de que per l’ utilització de qualsevol dels locals o instal·lacions,
aquestos sofreixin desperfectes o deteriorament, el subjecte passiu restarà
obligat, sense perjudici de l’abonament de la taxa, a pagar les despeses de
reparació.”
2.- No existirà cap tipus de responsabilitat municipal en la gestió de les
activitats, des del punt de vista fiscal, ni contractual.”
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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

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
30 de setembre de 2016.
El Tècnic Municipal
Josep Mª Ichart”.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.28.- EXP. NÚM.:603/2016 DONAR COMPTE SOL·LICITUD SUBVENCIÓ
PROJECTES JOVENTUT 2016. SANTA OLIVA AMB EL JBP.
Atesa la publicació al DOGC amb data 3.8.2016 la convocatòria de les
subvencions a ens locals mitjançant la RESOLUCIÓ TSF/1901/2016, de 27 de
juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions als
projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya
elaboren en el marc del Pla nacional de joventut per a l'any 2016.
Atès que s’han realitzat els tràmits mitjançant l’EACAT per sol·licitar la subvenció
de l’actuació Projecte de joventut 2016: Santa Oliva amb el JBP.
Atès que el projecte té un cost total de 8.533,39€ i que la Generalitat
subvencionarà com a màxim el 85€ del pressupost del projecte, la subvenció
sol·licitada és de 7.253,38€.
La Junta de Govern es dona per assabentada.
2.29.- EXP. NÚM.:679 /2016 PAGAMENT FACTURES SETEMBRE.
Es presenta per a la seva aprovació la relació de pagaments número 43 que
ascendeix a la quantitat de 97.091,16€ (NORANTA-SET MIL. NORANTA-UN
EUROS AMB SETXE CENTIMS D’EURO).
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Segon.- 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.
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Primer.- Autoritzar la utilització d’una de les sales del Centre Cívic Sant Jordi,
en funció de la disponibilitat, el dijous 30 d’octubre 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això a la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
Així mateix es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació la relació
de “AD”, “O” i “ADO” comptabilitzats que consta al corresponent expedient
A la Junta de Govern es proposa l’adopció del següent acord,
Primer.- Aprovar la relació de pagaments número 43.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les 11.00 hores, cosa que certifico.
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3. ASSUMPTES GENERALS
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Aprovar la relació de “AD”, “O” i “ADO” comptabilitzats, que consta al
corresponent expedient

