Santa Oliva, a disset d’octubre de dos mil setze quan són les 13:30 hores, es
reuneixen a la seu d’aquest Ajuntament els regidors que a continuació
s’indiquen, sota la presidència de la Sra. Cristina Carreras Haro, Alcaldessa,
assistida per la Secretaria Interventora accidental, per tal de dur a terme la
sessió ordinària de la Junta de Govern en primera convocatòria.

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 4/10/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- RELACIÓ DE LLICÈNCIES DE COMUNICACIÓ PRÈVIA:
A) EXP. NÚM.: 613/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES C/TORRAS I
BAGES, 22.
B) EXP. NÚM.: 696/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES C/JOSEP M.
JANE, 9
2.2.- EXP. NÚM.: 699/16 LLICÈNCIA OBRES MENORS AL C/MARGARIDES,
1.
2.3.- EXP. NÚM.: 701/16 CERTIFICAT URBANÍSTIC C/JAUME BALMES, 84.
2.4.- EXP. NÚM.: 713/16 ENCÀRREC A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ INCENDIS FORESTALS.
2.5.- EXP. NÚM.: 728/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER SANTA OLIMPIA 2-4.
2.6.- EXP. NÚM.: 730/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA CAMI
DELS MOLINS 12.
2.7.- EXP. NÚM.: 735/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER MORERES 2.
2.8.- EXP. NÚM.: 716/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
MATERIAL REPARACIÓ CENTRE CÍVIC SANT JORDI.
2.9.- EXP. NÚM.: 746/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
PAPER TACOGRAF BUS MUNICIPAL.
2.10.- EXP. NÚM.: 766/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT 24
ARRENCADORS.
2.11.- EXP. NÚM.: 461/2016 REGULARITZACIÓ DESPESA EXTRA
LLOGUER GENERADOR FESTA MAJOR 2016
2.12.- EXP. NÚM.: 747/2016 LLOGUER CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES
EL 31/10/2016.
2.13.- EXP. NÚM.: 749/2016 AUTORITZAR SERVEI TRANSPORT ESCOLAR
A LA EMPRESA PLANA, S.L, CURS 2016-2017.
Ajuntament de Santa Oliva
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SECRETARIA INTERVENTORA ACCIDENTAL
MONTSERRAT COSIALLS SOTOS
Per decret d’alcaldia 93/2016

Número : 2016-0013 Data : 28/10/2016

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

Cristina Carreras Haro (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 03/11/2016
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88

Montserrat Cosialls Sotos (1 de 2)
SECRETARIA INTERVENTORA ACCIDENTAL
Data Signatura: 28/10/2016
HASH: f5096af9abec94d01299e04106668096

Ajuntament de Santa Oliva

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (4/10/2016)
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 quatre d’octubre de dos mil
setze, l’alcaldessa pregunta als presents si tenen alguna objecció que fer-hi, i
no formulant-ne cap, per unanimitat dels membres de la Junta de Govern que
van assistir a la sessió, s’acorda la seva aprovació.
2.- EXPEDIENTS
2.1.- RELACIÓ DE LLICÈNCIES DE COMUNICACIÓ PRÈVIA
Es presenten a la Junta de Govern les llicències de comunicació prèvia que a
continuació es detallen:
A) EXP. NÚM.: 613/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES C/TORRAS I
BAGES, 22.
Vista la sol·licitud del Sr. D.P.S., de data 12.09.2016, registrada d’entrada amb
el número 2891, on comunica que vol reformar el bany.
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
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2.14.- EXP. NÚM.: 775/2016 DONACIÓ A LA LLIGA CONTRA EL CÀNCER
ANY 2016.
2.15.- EXP. NÚM.: 189/2016 COMPTADOR SOCIAL D’AIGUA. CORRECCIÓ
D’ERRADA.
2.16.- EXP. NÚM.: 275/2016 SOL·LICITUD DE COMPTADOR SOCIAL
D’AIGUA. JGM.
2.17.- EXP. NÚM.: 778/2016 AUTORITZAR UTILITZACIÓ SALA NOSTRA
LLAR PER FER CURS DE PONT GRUA EMPRESA TREKFORM.
2.18.- EXP. NÚM.: 779/2016 ORDRE EMBARGAMENT DE L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA.
2.19.- EXP.NÚM. 653/2016 CONTRACTE MENOR COMPRA MATERIAL PER
ACTIVITATS DIVERSES AL CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES. EMPRESA
ELECTRONIC-STAR.
2.20.- EXP.NÚM. 653/2016 CONTRACTE MENOR COMPRA MATERIAL PER
ACTIVITATS DIVERSES AL CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES. EMPRESA
VEGAOO.
2.21.- EXP.NÚM. 653/2016 CONTRACTE MENOR COMPRA MATERIAL PER
ACTIVITATS DIVERSES AL CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES. EMPRESA
ISABELLE CORTÉS.
2.22.- EXP.NÚM. 653/2016 CONTRACTE MENOR COMPRA MATERIAL PER
ACTIVITATS DIVERSES AL CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES. EMPRESA
MERCAMODA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva

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

l

Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Significar que la present sol·licitud està subjecte a comunicació prèvia,
tal i com es detalla en l’informe tècnic transcrit a la part expositiva, per tant
aquesta corporació es dóna per assabentada del fet exposat.
Segon.- Traslladar el present assabentat al Sr. D.P.S., als efectes oportuns.
B) EXP. NÚM.: 696/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES C/JOSEP M.
JANE, 9
Vista la sol·licitud de la Sra. A.C.S., de data 27.09.2016, registrada d’entrada
amb el número 3081, on comunica que vol tirar a terra una paret que hi ha
entre dues habitacions i fer més gran la finestra que dóna al pati.
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 PREVIAAjuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0013 Data : 28/10/2016

2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita l´execució d´obres de reforma d´un bany
El pressupost ascendeix a 3.000 €
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“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 12 09 16 Número 2891
 Expedient: núm. 613/2016
 Sol·licitant: D.P.S.
 Ubicació: c/Torres i Bagés,22
 Objecte: Arranjaments interiors
 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

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

l

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

Número : 2016-0013 Data : 28/10/2016

2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita l´execució d´obres de reforma en una habitació interior i finestra.
El pressupost ascendeix a 500 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 27 09 16 Número 3081
 Expedient: núm. 696/2016
 Sol·licitant: A.C.S.
 Ubicació: c/Mossèn Josep M Jané
 Objecte: Arranjaments interiors
 Documentació presentada: instància.

La Junta de Govern es dona per assabentada.
2.2.- EXP. NÚM.: 699/16 LLICÈNCIA OBRES MENORS AL C/MARGARIDES, 1.
Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA, de data
29.09.2016, registrada d’entrada amb el número 3098, on comunica que volen
realitzar obres al C/Margarides, núm,1, consistents en obrir una cata per a
connexió de ramal per a subministrar gas a nou abonats.
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
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Segon.- Traslladar el present assabentat a la Sra. A.C..S., als efectes oportuns.

Ajuntament de Santa Oliva

Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Concedir la llicència d’obres menors consistents en obrir una cata
sobre la vorera de 2*0’4 metres quadrats en total, per a connexió d’un ramal
per a subministrar gas a nou abonat al C/Margarides, núm. 1 tal i com indica la
documentació tècnica presentada obrant a l’expedient.
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Gas Natural Distribución SDG
SA, amb la finalitat tinguin en compte els condicionants indicat en l’informe
tècnic transcrit i que és:
-

Cal que es depositi una fiança de 700 euros en concepte de garantia per
reposició de paviments en la via pública. Una vegada finalitzades les
obres i comprovat l´estat final dels mateixos es retornarà la fiança

Tercer.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per a procedir a la
corresponent liquidació, si escau.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

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, ES POT CONCEDIR LA LLICÈNCIA
amb les següents condicions:
 Cal que es depositi una fiança de 700 euros en concepte de garantia per
reposició de paviments en la via pública. Una vegada finalitzades les
obres i comprovat l´estat final dels mateixos es retornarà la fiança.”
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2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita permís per l´execució d´una rasa de 2 x 0.4 m, afectant vorera i
calçada per la connexió d´un ramal per a subministrar gas natural a nous
abonats.
El pressupost es de 230 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“ INFORME DE L’ARQUITECTE -OBRES MENORS1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 29.09.2016 Número 3098
 Expedient: núm.699/2016
 Sol·licitant: Gas Natural Distribución SDG,SA
 Ubicació: Carrer Margarida,1
 Objecte: Execució de ramal per a nou subministraments
 Documentació presentada: Documentació tècnica

Ajuntament de Santa Oliva
2.3.- EXP. NÚM.: 701/16 CERTIFICAT URBANÍSTIC C/JAUME BALMES, 84.
Atès l’escrit rebut del Registre de la Propietat-2 del Vendrell de data 29 de
setembre de 2016, registrat d’entrada amb el número 3107 on s’informa de la
inscripció d’obra nova i que es faci constar si la finca es troba o no 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: Edificació Residencial Aïllada, clau 10a
4. No està en règim de Fora d´Ordenació .”

Número : 2016-0013 Data : 28/10/2016

“ CERTIFICAT URBANÍSTIC
Identificació:
Registre d´Entrada : 29.09.16 /3107
Expedient: 701/2016
Sol·licitant: Registre de la Propietat de El Vendrell 2
Situació: C/Jaume BalmEs,84
Sol·licita: Certificat si la finca està en règim de Fora d´Ordenació o no

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Primer.- Notificar el present informe al Registre de la Propietat 2 del Vendrell.,
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.
2.4.- EXP. NÚM.: 713/16 ENCÀRREC A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ INCENDIS FORESTALS.
Atès que d’acord amb la normativa vigent, els ajuntaments tenen l’obligació
directa per la Llei 5/2003 i la Llei 2/2014 de redactar i aprovar el plànol de
delimitació de les urbanitzacions, edificacions i les instal·lacions situades en
terrenys forestals, amb la definició de les mesures de prevenció adients.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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A la Junta de Govern, es proposa :

Ajuntament de Santa Oliva
Vista la comunicació rebuda de la Diputació de Tarragona que ens informa que
des de la Unitat de Medi Ambient, Salut pública, Enginyeria i Territori del Servei
d’Assistència Municipal, es dona assistència a qui ho demani, en l’àmbit de la
prevenció d’incendis que consisteix en:

3.- JUSTIFICACIÓ
En el marc de la Línia Estratègica de la Corporació LE 03: Actuar en la
preservació de la salut i la natura, dins l’Objectiu Anual OA: Promocionar la
preservació de la natura, i concretament en les Accions de prevenció d’incendis
forestals es justifica la realització d’aquesta assistència tècnica als ajuntaments
per part de la Diputació.
Els ajuntaments tenen l’obligació directa per la Llei 5/2003 de redactar i aprovar
el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei, amb la definició de
les mesures de prevenció dels incendis forestals.
El plànol de delimitació és l’instrument que defineix, entre d’altres, els subjectes
obligats i les finques afectades pels treballs de neteja de franges de protecció
perimetrals de 25 metres al voltant de les edificacions. També ha d’anar
acompanyat amb un document en què es determinin les fases d’execució.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0013 Data : 28/10/2016

2.- LEGISLACIÓ
- Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana.
- Llei 2/ 2014, de 28 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres
del sector públic, que modifica alguns articles de la Llei 5/2003.
(títol, i articles 1, 2.1, 3.1, 4.1, i 5.1).
∙ Nou títol: Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats
en terrenys forestals. (per tant, amplia el camp d’actuació als nuclis de població
i als elements situats a menys de 500 metres de terrenys forestals).
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1.- TITOL DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA SEGONS LA REGLAMENTACIÓ
Assistència als ajuntaments de menys de 10.000 habitants per a la REDACCIÓ
DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ segons preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, DE
MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES
URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES
INSTAL·LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“ Assistència tècnica als ajuntaments de menys de 10.000 habitants per a la
redacció del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis
forestals:

Ajuntament de Santa Oliva

Àmbit d’aplicació a quasi TOTS els municipis de Tarragona
- La Llei és d’aplicació a tots els municipis, siguin o no d’alt risc d’incendis,
sempre que hi hagi urbanitzacions, nuclis de població, instal·lacions o
edificacions situats en terrenys forestals o bé que es trobin a menys de 500
metres de distància dels terrenys forestals, fet que a la pràctica inclou quasi
tots els municipis de les comarques de Tarragona.
- Per tant, l’assistència proposada té per objecte donar cobertura a les noves
obligacions que planteja als ajuntaments la modificació de la llei 2/2014 sobre
la Llei 5/2003, i alhora té l’objectiu de donar suport a aquells ajuntaments que
encara no han iniciat o no disposen d’aquest instrument d’obligat compliment.
- Els municipis de les comarques de Tarragona són les que menys han complert
amb la redacció i aprovació del Plànol de Delimitació, atès que només hi havia
9 municipis que l’havien redactat des de l’any 2003.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0013 Data : 28/10/2016

NOVES OBLIGACIONS per als ajuntaments a partir de la Llei 2/2014
- La Llei 2/2014 ha creat noves obligacions als ajuntaments:
∙ La llei és d’aplicació als nuclis, urbanitzacions o instal·lacions que es trobin
en terrenys forestals o a una distància menor de 500 metres respecte la zona
forestal.
∙ Abans de la modificació del 2014, imposava obligacions a les urbanitzacions
sense continuïtat amb la trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que
estan destinades al sector primari.
∙ La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i
edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500
metres de distància d’aquests terrenys, sense excepcions.
∙ Per tant, la modificació és molt rellevant, ja que multiplica els subjectes
obligats a complir les determinacions de la Llei.
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∙ Art. 2.1: Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de
delimitació, les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions afectades per aquesta llei.
Correspon al ple de cada ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el
qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
∙ Art. 2.2 Els ajuntaments poden acordar amb els ens
supramunicipals i amb l’Administració de la Generalitat els mecanismes de
suport necessaris per a l’elaboració del plànol de delimitació de les
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Obligació per llei de la realització del plànol de delimitació per part dels
ajuntaments
- L’article 2 de la Llei 5/2003 modificat per la Llei 2/2014 obligava i obliga als
ajuntaments a realitzar i aprovar el plànol de delimitació. També cita la
possibilitat d’intervenció o de suport d’ens supramunicipals (com la Diputació):

A) Contingut mínim segons Llei 5/2003 i Decret 123/2005
El contingut està marcat clarament segons Decret 123/2005 i cal aclarir que no
es circumscriu a l’elaboració estricte d’un plànol, sinó que sota aquest títol o
concepte hi ha altres components:
Article 4. Plànol de delimitació
4.2. El plànol de delimitació ha d’incorporar la informació següent:
a) Una relació numerada de les urbanitzacions, nuclis de població edificacions i
instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, amb localització sobre un mapa (un
únic full per a tot el municipi) a escala apropiada (el suport pot ser el mapa
comarcal de Catalunya a escala 1:50.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya).
b) Un mapa de detall de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i
instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, amb localització sobre la base del
mapa topogràfic de Catalunya del ICC a escala 1:5.000, que ha de grafiar les
franges exteriors de protecció que ja existeixen o que cal que existeixin.
(segons escala es pot confeccionar un mapa per urbanització o agrupar-ne
vàries urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en un sol
mapa).
4.3 El plànol de delimitació ha d’anar acompanyat d’un document en què es
determinin les fases d’execució, que poden ser consecutives, dels treballs que
cal efectuar per complir les obligacions establertes per l’article 3 de la Llei
5/2003, tan pel que fa al termini en que s’han dut a terme com respecte de

Ajuntament de Santa Oliva
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4.- CONTINGUT DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ
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- Amb la campanya de l’any passat de la Diputació, s’ha aconseguit que
actualment s’estigui redactant el Plànol de Delimitació en un total de 80
municipis de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
(durant l’any 2016)
- En aquesta campanya es vol ampliar el nombre de municipis amb els Plànols
de Delimitació redactats, amb l’objectiu de cobrir el màxim de territori,
especialment en aquelles zones més vulnerables i de més risc d’incendi
forestal.
- La redacció es realitzarà durant l’any 2017, estarà subjecte a preu públic i
anirà a càrrec de la Diputació de Tarragona, a través de Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria i Territori del SAM. Pel seu interès, s’intentaran coordinar
per part de la Diputació els treballs de redacció agrupats per grups de
poblacions, de forma que puguin realitzar-se en municipis colindants, situats
dins la mateixa zona geogràfica o en un mateix massís o zona forestal. Aquest
fet pot aportar una millor qualitat i precisió en la redacció dels treballs, i pot
suposar una licitació amb un cost menor, tal com s’ha aconseguit en aquesta
campanya passada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
l’àmbit territorial afectat. Si no s’articulen anualment en el temps s’haurà de
marcar com a mínim les prioritats
B) Contingut orientatiu dels treballs a les comarques de Tarragona segons les
especificitats de cada municipi:

Títol del document:
Plànol de Delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al
municipi de XXXXXX
(Llei 5/2003, de 23 d’abril, Decret 123/2005, de 14 de juny, i Llei 2/2014, de 28
de gener)
Índex:
- MEMÒRIA
1. Introducció (legislació, objecte, situació i entorn)
2. Plànol de Delimitació de les Urbanitzacions, nuclis, edificacions i
instal·lacions (àmbit, requisits del plànol, relació numerada d’urbanitzacions,
nuclis, edificacions, instal·lacions aïllades, parcel·les interiors i/o altres
elements, codi d’identificació en el mapa, descripció i característiques).
3. Establiment de franges de protecció perimetral i altres elements de prevenció
i protecció (definició, requisits, criteris i característiques tècniques). Ha
d’incloure en el seu cas, a més a més de les franges exteriors, la neteja i
manteniment de parcel·les interiors dels nuclis o urbanitzacions, de zones
verdes, de les vies d’accés i vies interiors principals. També la definició de
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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C) Estructura del document
La redacció del document que s’elabora pot estar estructurat en els següents
apartats (índex orientatiu):
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Atenent, doncs, les característiques de les comarques de Tarragona, amb un
elevat risc i vulnerabilitat davant els incendis forestals, especialment en les
zones interfase urbà-forestal, i a partir dels continguts mínims establerts pel
Decret 123/2005, caldrà adaptar els treballs a les necessitats especifiques de
cada municipi i de cada urbanització, nucli o instal·lacions existents, per tal que
el Plànol de Delimitació:
∙ compleixi amb els objectius marcats per la Llei.
∙ aporti elements operatius que ajudin a complir les obligacions establertes
per l’article 3 de la Llei 5/2003.
∙ faciliti la presa de decisions en la formulació adequada de les fases
d’execució dels treballs necessaris per a la prevenció dels incendis
forestals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Els municipis de les comarques de Tarragona estan situats de forma majoritària
en zones amb un alt risc d’incendi forestal i amb una alta vulnerabilitat respecte
a la protecció dels nuclis de població i de les urbanitzacions, aquestes són les
anomenades Zones Interfase, situades entre la zona urbana i el medi forestal.

Ajuntament de Santa Oliva
franges estratègiques de protecció amb amplada superior al mínim exigit, o
aquelles altres condicions tècniques que es creguin adients segons el perill i la
vulnerabilitat de la urbanització, nucli o instal·lació.
4. Fases d’execució (calendari i/o prioritats d’actuació)
5. Tramitació (procediment d’aprovació)

El punt 4 de l’article 4, referent al plànol de delimitació indica que el
departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de la Direcció General de
Medi Natural i els ens supramunicipals poden donar suport per a l’elaboració
del plànol de delimitació quan així s’acordi amb l’ajuntament afectat.”
Atès que el nostre municipi té subvencionada en part l’assistència tècnica i per
tant, realitzada la corresponent consulta telefònica al SAM, ens indiquen que
aproximadament seria entre 200 i 400 euros, despesa que seria per l’exercici
2017, que és quan es té previst la Diputació fer aquest treball.
A la Junta de Govern, es proposa:
Primer.- Aprovar l’encàrrec de la redacció del plànol de delimitació, segons
preveu la Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals a la Diputació de Tarragona.
Segon.- Tramitar la sol·licitud d’assistència a través de la plataforma del SAM,
Unitat de Medi Ambient, Salut pública, Enginyeria i Territori (campanya que
finalitza el 17 d’octubre de 2016).
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
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1. Elaboració
2. Informació pública
3. Informe de la Direcció General de Medi Natural
4. Aprovació pel ple de l’Ajuntament
5. Tramesa al Departament de Medi Ambient i Habitatge (actualment la DG de
Medi Natural està al Departament d’Agricultura)
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5.- PROCEDIMENT D’APROVACIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ
Segons el punt 5 de l’article 4 del Decret 123/2005, el procediment s’ajustarà a
la tramitació següent:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- PLÀNOLS
1. Plànol de Delimitació
2. Plànol /plànols de Detall

Ajuntament de Santa Oliva
2.5.- EXP. NÚM.: 728/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER SANTA OLIMPIA 2-4.

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.
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 aquestes parcel·les poden ocasionar per l’estat de
deixadesa de les mateixes.

Número : 2016-0013 Data : 28/10/2016

Segons l’article 197.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, estableix que les persones propietàries de tota classe de
terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús,
conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable
en matèria de règim de sòl i per la legislació sectorial.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que s’han rebut queixes sobre el mal estat de les parcel·les situades al
Carrer Santa Olímpia 2-4 que podria provocar problemes de seguretat,
salubritat i perill d’incendi.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.6.- EXP. NÚM.: 730/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA CAMI
DELS MOLINS 12.
Atès que s’han rebut queixes sobre el mal estat de la parcel·la situada al Camí
dels Molins 12 que podria provocar problemes de seguretat, salubritat i perill
d’incendi.
Segons l’article 197.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, estableix que les persones propietàries de tota classe de
terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús,
conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable
en matèria de règim de sòl i per la legislació sectorial.

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

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

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.7.- EXP. NÚM.: 735/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER MORERES 2.
Atès que s’han rebut queixes sobre el mal estat de la parcel·la situada al Carrer
de Les Moreres 2 es troba en mal estat: plena d’herbes que provoca problemes
amb rates i perill d’incendi.
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.
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 parcel·la pot ocasionar per l’estat de deixadesa de
la mateixa.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0013 Data : 28/10/2016

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.
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Primer.- Instar al propietari a que realitzi les actuacions necessàries per evitar
els problemes que aquesta parcel·la pot ocasionar per l’estat de deixadesa de
la mateixa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

Atès que el pressupost per comprar el material necessari: morter, vorades,
plaquetes a l’empresa Materiales JP ascendeix a 123,26 €.
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.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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.
Ajuntament de Santa Oliva
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Atès que es necessari el subministrament d’obra per tal d’efectuar unes
reparacions al Centre Cívic de Sant Jordi.
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Antecedents

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.8.- EXP. NÚM.: 716/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
MATERIAL REPARACIÓ CENTRE CÍVIC SANT JORDI.

Ajuntament de Santa Oliva
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la contractació del subministrament de material d’obra per
realitzar reparacions al Centre Cívic de Sant Jordi mitjançant el procediment del
contracte menor, amb l’empresa Materials JP per import de 123,26 €.

Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 123,26 € 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 : 2016-0013 Data : 28/10/2016

Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del subministrament anteriorment detallat a càrrec de la partida 2.150.21206
Edificis i altres construccions: Centre Cívic 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.
2.9.- EXP. NÚM.: 746/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
PAPER TACOGRAF BUS MUNICIPAL.
Antecedents
Atès que es necessari el subministrament de paper pel tacògraf digital pel
correcte funcionament del servei de bus municipal.
Atès que el pressupost per comprar 6 rotllos de paper tèrmic a l’empresa Wurth
ascendeix a 36,36 €.

Ajuntament de Santa Oliva
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Quart.- Notificar la resolució a l’adjudicatari.

Ajuntament de Santa Oliva
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.

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 subministrament de 6 rotllos de paper
tèrmic pel tacògraf digital del bus mitjançant el procediment del contracte
menor, amb l’empresa Wurth per import de 36,36 €.
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 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 36,36 € iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.

Ajuntament de Santa Oliva
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Fonaments de dret
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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.

Ajuntament de Santa Oliva
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost vigent Base 21.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.10.- EXP. NÚM.: 766/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT 24
ARRENCADORS.
Antecedents
Atès que es necessari el subministrament de 24 arrencadors per tal de reparar
el fanals de l’enllumenat públic.
Atès que el pressupost per comprar els 24 arrencadors a l’empresa Elektra
ascendeix a 127,78 €.
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
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.
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Quart.- Notificar la resolució a l’adjudicatari.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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
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 24 arrencadors pels
fanals mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa Elektra
per import de 127,78 €.
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 subministrament anteriorment detallat a càrrec de la partida
2.165.21011 ENLLUMENAT del pressupost 2016.
Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 127,78 € 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.
Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
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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

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Ajuntament de Santa Oliva
2.11.- EXP. NÚM.: 461/2016 REGULARITZACIÓ
LLOGUER GENERADOR FESTA MAJOR 2016.

DESPESA

EXTRA

Antecedents

Vista la nota d’objecció de data 19 de setembre de 2016, que obra a l’expedient
i que literalment es transcriu:
“INFORME D’INTERVENCIÓ: NOTA D’OBJECCIÓ
En relació amb la factura presentada per l’empresa M.A.C.O.P. MORATO SL,
amb registre d’entrada núm.: 3726 de data 23/9/2016 per import de 793,17.-€
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.”
Manifestada per la regidoria competent en seguiment del cartipàs municipal la
necessitat de cobrir aquest despesa. Servint aquest punt de la part expositiva
com providència d’inici per economia processal.

Ajuntament de Santa Oliva
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Atès que en data 23/09/2016, amb número de registre d’entrada 3726, la
empresa M.A.C.O.P. MORATO, SL, presenta la factura per l’import de 793,17€.
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Atès que la despesa de repostatge ha estat superior a la prevista inicialment,
s’ha de realitzar un nou contracte menor de subministrament per import de
793,17€ IVA inclòs, del servei de repostatge.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que la Junta de Govern de data 26.07.2016 va procedir a formalitzar un
contracte menor pel servei de Lloguer d’un generador per tal que els firaires es
poguessin instal·lar per la Festa Major 2016, per un import de 1.100€ IVA
inclòs.

Ajuntament de Santa Oliva
Fonaments de dret

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 que el cost de la citada contractació ascendeix a 793,17€ IVA inclòs, a
càrrec de la partida pressupostària 2.920.22103 de “combustible i carburants:
general”, 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.
Ajuntament de Santa Oliva
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Atès que d’acord amb l’art. 95 de la LCSP, la tramitació de l’expedient en els
contractes menors solament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació
al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que
estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.
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Atès que la empresa MACOP MORATO, SL, ha de disposa de la capacitat
d’obrar i l’habilitació professional necessària per la prestació del servei, d’acord
amb el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la
Llei de Contractes del sector públic, aquesta té la obligació de presentar la
documentació corresponent per tal d’acreditar el que estableix la llei.

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
Per tot això a la Junta de Govern es proposa, el següent:
Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor de
subministrament, la despesa de 793,17€ del servei de repostatge del lloguer
del generador de la Festa Major 2016, a càrrec de la empresa MACOP
MORATO, SL.

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 MACOP MORATO, SL.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.12.- EXP. NÚM.: 747/2016 LLOGUER CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES
EL 31/10/2016.
Antecedents
El Sr. MJQ, ha sol·licitat mitjançant instància de data 5/10/16 amb número de
registre d’entrada 3154, el lloguer del Centre Cívic de Les Pedreres, el dilluns
31 d’octubre de 2016, per una celebració familiar.

Ajuntament de Santa Oliva
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Tercer.A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost de
793,17€ 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).

Codi Validació: 52JXYY9SY7C7LT7AYLYQEAXR6 | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 37

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 793,17€ IVA inclòs per
atendre al pagament de l'esmentat contracte, que s’assumirà amb càrrec a la
partida pressupostària 2.920.22103 “combustible i carburants: general”, del
pressupost vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva

Fonaments de dret.

Antecedents
Amb data 5/10/2016, amb registre d’entrada núm.: 3154, es sol·licita fer ús del
Centre Cívic de Les Pedreres, per realitzar una celebració familiar el dilluns 31
d’octubre de 2016.
Informe favorablement atenent:
Informe:
- El peticionari tindrà cura del material cedit.
- En tot moment, es garantirà que les sortides del centre, 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.
- 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
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
6 d’octubre de 2016.
El Tècnic Assessor Municipal
Josep Mª Ichart. Col: 12233”

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

Número : 2016-0013 Data : 28/10/2016

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Ús Centre Cívic de Les Pedreres
Peticionari:
Sr. MJQ
Emplaçament:
Les Pedreres
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Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment es transcriu a continuació:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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
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€.

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

Tercer.- Fer constar que el Sr. MJQ, serà el responsable de la neteja del Centre
Cívic de Les Pedreres 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.

Número : 2016-0013 Data : 28/10/2016

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 Centre Cívic de
Les Pedreres es deixa en perfecte estat de neteja i les escombraries recollides.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Autoritzar el lloguer del Centre Cívic de Les Pedreres al Sr. MJQ pel
dilluns 31/10/2016, indicant que podrà recollir les claus a les oficines municipals
el divendres 28 d’octubre i les retornarà el dimecres 2 d’octubre de 2016.
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.

Cinquè.- Notificar aquest acord al peticionari, indicant els números de comptes
on ingressar l’import de la taxa i l’import de la fiança.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.13.- EXP. NÚM.: 749/2016 AUTORITZAR SERVEI TRANPORT ESCOLAR A
LA EMPRESA PLANA, S.L, CURS 2016-2017.
La empresa Plana, S.L, a través d’instància amb número de registre d’entrada
3139, de data 3/10/2016, ha sol·licitat autorització per realitzar el servei de
transport escolar entre el municipi de Santa Oliva i l’escola La Parellada, per al
curs 2016-2017, que a continuació es detalla.
Parades
Urb. Sant Jordi
Camí dels Molins, C/ Rodriguez de la Fuente

Entrada
8.30h.
8.35h.

Sortida
16.30h.
16.46h.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Quart.- Encomanar a l’agutzil municipal la revisió de l’estat de les dependències
un cop finalitzi l’esdeveniment.

Ajuntament de Santa Oliva
Urb. Les Pedreres, C/ N.S.Pilar i Av. Verge Remei
Escola La Parellada

8.45h.
8.55h.

16.43h.
16.30h.

Urb. Les Pedreres I, C/ N.S Pilar i C/Sant Ferran
Urb. Les Pedreres II, C/ Sant Joan
Escola La Parellada

8.35h.
8.40h.
8.55h.

16.55h.
16.45h.
16.30h.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.14.- EXP. NÚM.: 775/2016 DONACIÓ A LA LLIGA CONTRA EL CÀNCER
ANY 2016.
Antecedents
La Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de
l’Ebre organitza al Baix Penedès una companya de recollida de recursos
econòmics destinats a avançar en la lluita contra aquesta malaltia.
Des d’Alcaldia es vol proposar col·laborar amb una donació de 100€.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, la relació de la despesa a les bases d’execució
pressupostària i la conformitat de tresoreria d’existència de fons.
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer: Aprovar la donació de 100€ a la Lliga Contra el Càncer de les
Comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre fent un ingrés al núm. de
compte facilitat.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de la partida
pressupostaria 4.231..48200 de “Famílies i institucions sense fins de lucre”.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Lliga Contra el Càncer de les Comarques
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Ajuntament de Santa Oliva
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Segon.- Notificar aquest acord a la empresa Plana, S.L.
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Primer.- Autoritzar a la empresa Plana, S.L, amb domicili en el Carrer Colom,
29, de Tarragona, que pugui realitzar el servei de transport escolar curs
2016-2017, que es detalla 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
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de comptabilitat pel seu coneixement i
la seva tramitació.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

on diu:
“Primer.- Instar a l’empresa CASSA Aigües i Depuració SLU a procedir a la
condonació de la despesa de la connexió del subministrament d’aigua de la
Família 3, C/ Sant Pere, 7A, per import de 528,06€.”
Ha de dir:
“Primer.- Instar a l’empresa CASSA Aigües i Depuració SLU a procedir a la
condonació de la despesa de la connexió del subministrament d’aigua de la
Família 3, C/ Santa Eulàlia, 12-B 1 per import de 528,06€.”
La qual cosa es posa en coneixement per tal de corregir els documents que
se’n derivin de l’acord adoptat.
La Junta de Govern es dona per assabentada.

Número : 2016-0013 Data : 28/10/2016

Es dona compte que s’ha detectat un error a la proposta presentada a la Junta
de Govern del passat vint-i-tres d’agost de dos mil setze, en el punt 2.18 a la
part dispositiva,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.15.- EXP. NÚM.: 189/2016 COMPTADOR SOCIAL D’AIGUA. CORRECCIÓ
D’ERRADA.

En data 1 de juny de 2016 amb el registre d’entrada núm. 1855 el senyor JGM
(família 11) informa a aquest Ajuntament que resideix a un immoble ubicat al C/
S. D. 7
Aquesta família són usuaris dels serveis socials els quals han emès informe al
respecte corroborant la situació plantejada pel senyor JGM 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

Ajuntament de Santa Oliva
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2.16.- EXP. NÚM.: 275/2016 SOL·LICITUD DE COMPTADOR SOCIAL
D’AIGUA. JGM

Ajuntament de Santa Oliva
( ) No compleixen els requisits per acollir-se a les mesures previstes en aquesta
Llei
( ) Un cop fet el requeriment pertinent a la persona interessada aquest Equip no
pot acreditar que es trobi en situació de risc d'exclusió residencial
L'Equip del Servei Bàsic d'Atenció Social”

Atès que el saldo restant a dia d’avui al fons social es de 2.787,10€ una vegada
restat l’import de la família 11 serà de 2.259,04€.
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.
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 11, C/ S. D, 7, 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€.

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

Número : 2016-0013 Data : 28/10/2016

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 RE1855, per import de 528,06€, fent ús de la clàusula
tercera, de l’esmentat conveni.
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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€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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
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.

Vista la instància de data 14/10/2016 amb número de registre d’entrada 3245,
on la empresa “Trekform”, sol·licita poder disposar d’una sala de la Nostra Llar,
per realitzar un curs de pont grua el dissabte 22/10/2016 de 9.00h. a 12h.
Fonaments jurídics
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
l’aprovació definitiva en el BOPT número 300 de data 30 de desembre de 2015,
que determina que 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.

Número : 2016-0013 Data : 28/10/2016

Antecedents

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.17.- EXP. NÚM.: 778/2016 AUTORITZAR UTILITZACIÓ SALA NOSTRA
LLAR PER FER CURS DE PONT GRUA EMPRESA TREKFORM.

Atès que el edifici de la Nostra Llar (contingut i continent), resta coberta per
l’assegurança municipal, tenint l’obligació el sol·licitant de presentar la
corresponent cobertura d’assegurança de responsabilitat civil que pugui cobrir
els riscos eventuals inherents a l’exercici de la pròpia activitat, segons estableix
l’article 1 i 2 de la pòlissa d’assegurança.
Per tot això a la Junta de Govern es proposa l’adopció del següent:
Primer.- Autoritzar la utilització d’una sala de la Nostra Llar a la empresa
“Trekform”, per realitzar un curs de pont grua el dissabte 22/10/2016 de 9.00h.
a 12h, fent constar que el cas que per l’utilització del local o les instal·lacions,
aquestes sofreixin desperfectes o deteriorament, el subjecte passiu restarà
obligat 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.
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 estableix l’article 72 i 75.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, respecte l’ús dels
béns patrimonials.

Ajuntament de Santa Oliva
Segon.- Notificar aquest acord a la empresa “Trekfrom” i a l’Associació Gent
Gran Verge del Remei, pel seu coneixement.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Vista la normativa aplicable: Ley General tributaria (Ley 58/2003 de 17 de
desembre), Reglament General de Recaudació (RD 939/2005 de 29 de Juliol), i
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1192, de 26 de Novembre)
A la Junta de Govern es proposa l’adopció del següent acord,
Únic.- Informar a l’interesssat i a l’Agència tributària del present acord i de que
s’ha ingressat a l’Agència tributària l’import de 150 euros en data 6 d’Octubre
de 2016 amb el concepte abans esmentat.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.19.- EXP.NÚM.: 653/2016 CONTRACTE MENOR COMPRA MATERIAL PER
ACTIVITATS DIVERSES AL CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES. EMPRESA
ELECTRONIC-STAR.
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 la compra de
material per realitzar activitats diverses, per un import de 165,97€ IVA inclòs,
per la compra d’una màquina de fer fum i líquids per la maquina.

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

Número : 2016-0013 Data : 28/10/2016

Atès que per decret d’alcaldia número 89/2016 de data 14/09/2016 es va
aprovar, autoritzar i disposar la concessió de l’ajut individualitzat de transport
escolar del tercer trimestre (abril-juny de 2016), per import de 150€, import que
resta pendent de pagament.
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Vist l’escrit rebut de l’agència tributària en data 12 de Setembre de 2016 amb
R.E. núm. 2922, en el que sol·liciten que es declarin embargats els crèdits que
tingui pendents en la data en la que es rep la diligència, ja siguin quantitats
facturades o pendents de facturar, de la senyora que consta a l’expedient (que
per la llei de protecció de dades no s’esmenta) El núm. de diligència
d’embargament és :431623318419Z

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.18.- EXP. NÚM.: 779/2016 ORDRE EMBARGAMENT DE L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA.

Ajuntament de Santa Oliva
Vist que l’autorització, disposició i reconeixement de la despesa d’aquest import
consta en la Junta de Govern, de data 20/09/2016.
Fonaments de dret

Atès que a la partida 3.334.22615 de “Centre Cívic de Les Pedreres” del
pressupost vigent, existeix consignació pressupostària per fer front a la
despesa.
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 : 2016-0013 Data : 28/10/2016

Atès que l’empresa ELECTRONIC-STAR, disposa de la capacitat d’obrar i
l’habilitació professional necessària per la prestació del servei, d’acord amb el
Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic, aquesta té la obligació de presentar la
documentació corresponent per tal d’acreditar el que estableix la llei.
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En aplicació de la normativa sobre contractació del Sector Públic, la proposta
es podria adjudicar com a contracte menor, d’acord amb els articles 138, núm.
3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 165,97€ impostos inclòs,
a càrrec de la partida pressupostària 3.334.22615 de “Centre Cívic de Les
Pedreres”.

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

No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.A) La prestació del subministrament detallat en aquesta proposta té un cost
total de 165,97€ 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 ELECTRONIC-STAR.
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 : 2016-0013 Data : 28/10/2016

Fer constar que l’autorització, disposició i reconeixement de la despesa de
165,97€ 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”.
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Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor de
subministrament, per la compra d’una màquina de fum i del líquid de la
màquina, per import de 165,97€, a càrrec de la empresa ELECTRONIC-STAR.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
2.20.- EXP.NÚM. 653/2016 CONTRACTE MENOR COMPRA MATERIAL PER
ACTIVITATS DIVERSES AL CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES. EMPRESA
VEGAOO.

Fonaments de dret
Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 60,41€ impostos inclòs, a
càrrec de la partida pressupostària 3.334.22615 de “Centre Cívic de Les
Pedreres”.
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 l’empresa VEGAOO, 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 a la partida 3.334.22615 de “Centre Cívic de Les Pedreres” del
pressupost vigent, existeix consignació pressupostària per fer front a la
despesa.
Atès que d’acord amb l’art. 95 de la LCSP, la tramitació de l’expedient en els
contractes menors solament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació
al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que
estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.
Atès l’article 76 de la LCSP, segon el qual l’import màxim de contracte menor
per realització d’obra és de 49.999,00 € (exempt d’IVA) i per servei o
subministrament el preu màxim, sota modalitat de contracte menor, és de
17.999,00 € (exempt d’IVA).

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

Número : 2016-0013 Data : 28/10/2016

Vist que l’autorització, disposició i reconeixement de la despesa d’aquest import
consta en la Junta de Govern, de data 20/09/2016.
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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 la compra de
material per realitzar activitats diverses, per un import de 60,41€ IVA inclòs, per
la compra de material divers de decoració de Haloween.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva
Atès el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP en què és
competència de l’alcalde la contractació de serveis quan el seu import no superi
el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis
milions d’euros. Tanmateix, en virtut del ple d’organització de data 16/07/2015
que va delegar les competències que li corresponen, a la Junta de Govern
Local.

A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor de
subministrament per la compra de material divers de decoració de Halloween,
per import de 60,41€, a càrrec de la empresa VEGAOO.
Fer constar que l’autorització, disposició i reconeixement de la despesa de
60,41€ 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”.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.A) La prestació del subministrament detallat en aquesta proposta té un cost
total de 60,41€ 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).
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0013 Data : 28/10/2016

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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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

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
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa VEGAOO.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.21.- EXP.NÚM. 653/2016 CONTRACTE MENOR COMPRA MATERIAL PER
ACTIVITATS DIVERSES AL CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES. EMPRESA
ISABELLE CORTÉS.

Fonaments de dret
Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 48,40€ impostos inclòs, a
càrrec de la partida pressupostària 3.334.22615 de “Centre Cívic de Les
Pedreres”.
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 l’empresa ISABELLE CORTÉS, 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 a la partida 3.334.22615 de “Centre Cívic de Les Pedreres” del
pressupost vigent, existeix consignació pressupostària per fer front a la
despesa.
Atès que d’acord amb l’art. 95 de la LCSP, la tramitació de l’expedient en els
contractes menors solament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació
al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que
estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.

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

Número : 2016-0013 Data : 28/10/2016

Vist que l’autorització, disposició i reconeixement de la despesa d’aquest import
consta en la Junta de Govern, de data 20/09/2016.
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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 la compra de
material per realitzar activitats diverses, per un import de 48,40€ IVA inclòs, per
la compra d’un joc de focus psicodèlics.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

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.
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.
A la Junta de Govern es proposa:

Número : 2016-0013 Data : 28/10/2016

Atès el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP en què és
competència de l’alcalde la contractació de serveis quan el seu import no superi
el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis
milions d’euros. Tanmateix, en virtut del ple d’organització de data 16/07/2015
que va delegar les competències que li corresponen, a la Junta de Govern
Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Fer constar que l’autorització, disposició i reconeixement de la despesa de
48,40€ 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”.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.A) La prestació del subministrament detallat en aquesta proposta té un cost
total de 48,40€ 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,
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor de
subministrament per la compra d’un lloc de focus psicodèlics, per import de
48,40€, a càrrec de la empresa ISABELLE CORTÉS.

Ajuntament de Santa Oliva
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 ISABELLE CORTÉS

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 la compra de
material per realitzar activitats diverses, per un import de 224,02€ 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.
Fonaments de dret
Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 224,02€ impostos inclòs,
a càrrec de la partida pressupostària 3.334.22615 de “Centre Cívic de Les
Pedreres”.
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 l’empresa MERCAMODA, 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 a la partida 3.334.22615 de “Centre Cívic de Les Pedreres” del
pressupost vigent, existeix consignació pressupostària per fer front a la
despesa.
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2.22.- EXP.NÚM. 653/2016 CONTRACTE MENOR COMPRA MATERIAL PER
ACTIVITATS DIVERSES AL CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES. EMPRESA
MERCAMODA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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.
A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor de
subministrament, per la compra de material divers, per import de 224,02€, a
càrrec de la empresa MERCAMODA.
Fer constar que l’autorització, disposició i reconeixement de la despesa de
224,02€ 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”.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.A) La prestació del subministrament detallat en aquesta proposta té un cost
total de 224,02€ IVA inclòs.
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Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
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Atès el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP en què és
competència de l’alcalde la contractació de serveis quan el seu import no superi
el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis
milions d’euros. Tanmateix, en virtut del ple d’organització de data 16/07/2015
que va delegar les competències que li corresponen, a la Junta de Govern
Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’article 76 de la LCSP, segon el qual l’import màxim de contracte menor
per realització d’obra és de 49.999,00 € (exempt d’IVA) i per servei o
subministrament el preu màxim, sota modalitat de contracte menor, és de
17.999,00 € (exempt d’IVA).
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3. ASSUMPTES GENERALS
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les 14.30 hores, cosa que certifico.
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa MERCAMODA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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).

