Cristina Carreras Haro (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 10/11/2016
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88

SECRETÀRIA INTERVENTORA ACCIDENTAL
MONTSERRAT COSIALLS SOTOS
Per decret d’alcaldia 93/2016
De conformitat amb l’Art. 113.3 del R.D.
2568/86 es requereix als regidors que després
es relacionaran a l’objecte d’informar en
l’àmbit de les seves activitats.
MARIA JESUS MUÑOZ DIAZ
REGIDORA
MÒNICA MAYOR I PUIG
REGIDORA
ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 17/10/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- EXP. NÚM.: 638/16 LLICÈNCIA OBRES MENORS ENDESA
DISTRIBUCION ELECTRICA SLU.
2.2.- EXP. NÚM.: 692/16 LLICÈNCIA SEGREGACIÓ POL. 2 PARC. 81.
2.3.- EXP. NÚM.: 432/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE
DOS FANALS.
2.4.- EXP. NÚM.: 805/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
BANDERES.
2.5.- EXP. NÚM.: 807/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
ROBA BRIGADA.
2.6.- EXP. NÚM.: 808/2016 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS ESTUDI
TOPOGRAFIC CARRER FLIX.
2.7.- EXP. MÚM.: 189/2016 SOL·LICITUD DE COMPTADOR SOCIAL
D’AIGUA. RECTIFICACIÓ COST INSTAL·LACIÓ (FAMÍLIA 12).
2.8.- EXP. NÚM.: 435/2016. TELEASSISTÈNCIA NCS.
2.9.- EXP. NÚM.: 806/2016 CESSIÓ CENTRE CÍVIC SANT JORDI AMB
MOTIU DE LA CASTANYADA EL 31/10/2016. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT
JORDI.
2.10.- EXP. NÚM.: 812/2016 CESSIÓ DEL MONESTIR ELS DIES 28 I 29
D’OCTUBRE DE 2016. MOSTRA DE CINEMA ETNOGRÀFIC. ASSOCIACIÓ
PER LA DIFUSIÓ DE LA HISTÒRIA DE SANTA OLIVA (ADHSO).
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN QUE ASSISTEIXEN:
CRISTINA CARRERAS HARO
ALCALDESSA
JOSEP CARRERAS I BENACH
1r TINENT ALCALDE
CHRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
2n TINENT ALCALDE
ALBERT BOLET MORERA
3r TINENT ALCALDE

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

Santa Oliva, a vint-i-set d’octubre de dos mil setze quan són les 20:00 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Montserrat Cosialls Sotos (1 de 2)
SECRETARIA INTERVENTORA ACCIDENTAL
Data Signatura: 09/11/2016
HASH: f5096af9abec94d01299e04106668096

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
2.11.- EXP. NÚM.: 815/2016 BONIFICACIONS TAXES – IMPOSTOS.EXP.
2.12.- NÚM. 31/2016 DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ
SOBRE EL SEGUIMENT DEL PLA AJUST RDL 4/2012 DE 24 DE FEBRER I
ART. 116 BIS DE LA RASAL.
2.13.- EXP. NÚM.: 818/2016 PAGAMENT FACTURES DELS TÈCNICS I
NÒMINES. OCTUBRE (63/2016).
3. ASSUMPTES GENERALS

2.- EXPEDIENTS
2.1.- EXP. NÚM.: 638/16 LLICÈNCIA
DISTRIBUCION ELECTRICA SLU.

OBRES

MENORS

ENDESA

Vista la sol·licitud de llicència d’obres del projecte de noves línies elèctriques
aèries/subterrànies de 25 Kv unió SE, Castellet i polígons del Poet i l’Albornar,
de data 16.09.2016, registrada d’entrada amb el número2974, en el tram que
afecta al nostre municipi.

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

Havent distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, fotocòpia de
l’acta redactada per la Secretària Interventora accidental, Sra. Montserrat
Cosialls Sotos, celebrada amb caràcter ordinari el disset 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (17/10/2016)

“ INFORME DE L’ARQUITECTE -OBRES MENORS1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 16.09.16 Número 2974
 Expedient: núm. 638/2016
 Sol·licitant: Endesa Distribución Eléctrica SLU
 Ubicació: Ronda de l´Albornar,i carrer del Montmell
 Objecte: Noves línies elèctriques de mitja tensió, de Castellet i la Gornal
a Santa Oliva
 Documentació presentada: Projecte
2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita l´execució d´una nova línia elèctrica de mitja tensió soterrada de
1.486 m de longitud , per la Ronda de l´Albornar, des de la riera fins el límit de
la 1a parcel.la creuant el carrer del Montmell.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Codi Validació: 4LL9SNPMWRCE7FHWKESMYDFC4 | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 19

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
En la documentació del projecte manca el pressupost de les obres i els detalls
constructius de la rasa de la línia, en vorera, calçada i espai lliure, especificant
els gruixos, tipus i característiques dels materials de reposició.

Únic.- Donar trasllat a l’empresa ENDESA de l’informe tècnic transcrit a la part
expositiva, per tal que solventin les mancances observades en la documentació
aportada amb la sol·licitud .
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.2.- EXP. NÚM.: 692/16 LLICÈNCIA SEGREGACIÓ POL. 2 PARC. 81.
Vista la sol·licitud de la Sra. P.T.S. de data 22.09.2016, registrada d’entrada
amb el número 3049, per a segregar la finca del pol. 2 parcel.la 81.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Enginyer col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“ INFORME DE SECREGACIÓ EN SOL URBÀ NO CONSOLIDAT
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 22.09.16; Número, 3049
 Expedient: núm. 692/2015
 Sol·licitant: M P.T.S.
 Situació :Polígon,2 parcel.la 81
 Objecte: Segregació de la finca matriu
 Documentació: Instància i escriptura
2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita la segregació de la parcel.la de referència de la finca matriu.
El sòl de la parcel.la està lliure d´edificacions i classificat com a sòl Urbà No
Consolidat, està inclòs en el Sector de Millora Urbana núm. 4 ,anomenat Cal
Miret, que ha de desenvolupar un Pla de Millora Urbana. No està definit el
paràmetre de parcel.la mínima.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
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Atès l´exposat es proposa que per seguir el tràmit de la llicència d´obres s´ha d
´aportar: El pressupost de les obres i els detalls constructius de la rasa de la
línia, en vorera, calçada i espai lliure, especificant els gruixos, tipus i
característiques dels materials de reposició.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3.- PROPOSTA

Ajuntament de Santa Oliva
En el cadastre la parcel.la està registrada com a parcel.la independent amb la
referència: 8480106CF7688S0001BJ.
3.- PROPOSTA
Atès l’exposat, es proposa autoritzar la segregació de la parcel.la de la finca
matriu. No es necessària la llicència de parcel·lació.”

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.3.- EXP. NÚM.: 432/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE
DOS FANALS.
Antecedents
Atès que per acord de junta de govern local de data 26.07.2016 es va aprovar
la compra de dos fanals a l’empresa Grupo Fundición Serrano SL per import de
296,09€.
Atès que han transcorregut gairebé sis mesos i no s’ha subministrat els fanals.

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

Únic.- Donar trasllat a la Sra. P.T.S. l’informe tècnic transcrit a la part expositiva,
on s’indica que no és necessària la llicència de parcel·lació de la finca
esmentada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Atès que el pressupost per realitzar aquest subministrament a l’empresa
Elektra Catalunya ascendeix a 442,86€.

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

Primer.- Aprovar deixar sense efecte el contracte menor de subministrament
aprovat per acord de junta de govern de data 26.07.2016 i donar de baixa
l’ADO corresponent per l’incompliment de l’adjudicatari en l’entrega del
subministre.
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament de dos fanals mitjançant el
procediment del contracte menor, amb l’empresa Elektra Catalunya per import
de 442,86€.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Tercer.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del servei anteriorment detallat a càrrec de la partida 2.165.21011
Infraestructures i bens naturals. Enllumenat. del pressupost del 2016.
Quart.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost
de 442,86€ iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost vigent Base 21.
Norma general:
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

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

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

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

Atès que el pressupost per comprar les 4 banderes a l’empresa Iberti Banderas
ascendeix a 189,59 €.
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
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

Atès que es necessari el subministrament de les 4 banderes oficials per
l’Ajuntament.
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Antecedents

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.4.- EXP. NÚM.: 805/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
BANDERES.

Ajuntament de Santa Oliva

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

Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 189,59 € 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.
2.5.- EXP. NÚM.: 807/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
ROBA BRIGADA.
Antecedents
Atès que es necessari el subministrament de 12 sudaderes per la brigada
municipal.
Atès que el pressupost per el subministrament de la roba i la impressió del logo
a l’empresa EuroUniforms ascendeix a 176,66€.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del subministrament anteriorment detallat a càrrec de la partida 1.920.22601
Protocol del pressupost del 2016.
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No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar la contractació del subministrament de les 4 banderes oficials
mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa Iberti banderas
per import de 189,59 €.

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.
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.
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la contractació del subministrament de roba de la brigada
mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa EuroUniforms
per import de 176,66€.
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 2.920.22104
Vestuari del pressupost del 2016.
Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 176,66€ iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

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

Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.6.- EXP. NÚM.: 808/2016 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS ESTUDI
TOPOGRAFIC CARRER FLIX
Antecedents
Atès que es necessari realitzar un estudi topogràfic al carrer Flix.
Atès que el pressupost per realitzar aquest servei a l’empresa Stadia
ascendeix a 429,55€.
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

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

Quart.- Notificar la resolució a l’adjudicatari.
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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

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

Ajuntament de Santa Oliva
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.

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 anteriorment detallat a càrrec de la partida 1.920.22706 Estudis i
treballs tècnics, s’agafa de la bossa de vinculació Programa 9 Econòmica 22
del pressupost del 2016.
Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 429,55€ 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
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

Primer.- Aprovar la contractació del servei d’estudi topogràfic al carrer Flix
mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa Stadia per
import de 429,55€.
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Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

2.7.- EXP. MÚM.: 189/2016 SOL·LICITUD DE COMPTADOR SOCIAL
D’AIGUA. RECTIFICACIÓ COST INSTAL·LACIÓ (FAMÍLIA 12).

Drets connexió concessionària: ...........................426,48€
Drets connexió a xarxa aigua: ..............................226,69€
Drets connexió a xarxa clavegueram: ..................226,69€
Fiança:................................................................... 12,02€
IVA : ......................................................................184,77€
TOTAL.................................................................1.076,65€
BONIFICACIÓ TAXES AJUNTAMENT..................548,59€
IMPORT A RESTAR DEL FONS SOCIAL.............528,06€
Atès que l’empresa CASSA ens informa que el cost real un cop feta la
instal·lació és el següent:
Drets connexió concessionària:............................131,98€
Drets de connexió a xarxa aigua:..........................226,69€
Drets de connexió a xarxa clavegueram:..............226,69€
Fiança.................................................................... 12,02€
IVA.........................................................................122,93€
TOTAL....................................................................720,31€
BONIFICACIÓ TAXES AJUNTAMENT..................453,38€
IMPORT A RESTAR DEL FONS SOCIAL.............266,93€
Atès que el saldo disponible al fons social abans de restar l’import corresponent
a la família 12 era de 2.259,04€, una vegada restat l’import corregit de 266,93€,
restarà disponible 1.992,11€.
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Prendre en consideració la correcció del saldo a disposar en el fons
social establert segons el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa
Oliva i l’empresa CASSA Aigües i Depuració, SLU.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

Atès que el cost de l’acord de 23 de setembre de 2016 era el següent:
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Un cop notificat l’acord per tal de procedir a la instal·lació, l’empresa CASSA
ens informa que el tipus d’instal·lació del comptador té un cost inferior, la qual
cosa implica la correcció de l’acord pres amb anterioritat per tal que el fons
social pendent s’ajusti a la realitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern de 23 de setembre de 2016 va aprovar la instal·lació d’un
comptador d’aigua social, acollint-se al conveni signat amb l’empresa CASSA
Aigües i Depuració SLU.

Ajuntament de Santa Oliva
Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa CASSA Aigües i Depuració SLU
per tal de què efectuï les correccions pertinents.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.8.- EXP. NÚM.: 435/2016. TELEASSISTÈNCIA SRA. NCS.

A instàncies de la Sra. NCS, la Treballadora Social ha procedit a reactivar la
petició.
La proposta de l’informe emès per la treballadora social transcrit literalment diu:
“PROPOSTA
Es valora positiu que la Sra. NCS pugui disposar d’un ajut econòmic per part
de l’Ajuntament per poder cobrir el 100% del cost Servei de Teleassistència de
Creu roja, segons les bases del CCBP. Això també li dona dret a accedir al
programa de voluntariat de Creu Roja, que ofereix acompanyament, suport,
etc... a persones usuàries d’aquest servei.”
Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció del programa de teleassistència, al
Sra. NCS.
Segon.- Notificar aquest acord a la Sra. NCS i a l’àrea de Serveis Socials del
Consell Comarcal del Baix Penedès.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.9.- EXP. NÚM.: 806/2016 CESSIÓ CENTRE CÍVIC SANT JORDI AMB
MOTIU DE LA CASTANYADA EL 31/10/2016. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT
JORDI.
Antecedents

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

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

A petició de la pròpia interessada, es va paralitzar la tramitació.
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Des de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Baix
Penedès envia informe de data 29 de març de 2016 amb número de Registre
d’Entrada municipal 1051, on informa de la situació sociofamiliar de la Sra.
NCS, per sol·licitar ajut en el pagament del Servei de Teleassistència de Creu
Roja.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fets

Ajuntament de Santa Oliva
L’Associació de Veïns Sant Jordi, ha sol·licitat a través d’instància amb número
de registre d’entrada 3268 de data 17/10/2016, la cessió del Centre Cívic de
Sant Jordi per realitzar un sopar de castanyada el dilluns 31 d’octubre de 2016,
aproximadament per unes 80 persones.

Atès el que estableix l’article 72 i 75.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, respecte l’ús dels
béns patrimonials.
Atès que el edifici del Centre Cívic de Les Sant Jordi (contingut i continent),
resta cobert 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.
Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment diu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Cessió del Centre Cívic Sant Jordi
Peticionari:
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT JORDI
Emplaçament:
Sant Jordi
Antecedents
Vista la sol·licitud de l’Associació de Veïns Sant Jordi, on sol·licita a través
d’instància amb número de registre d’entrada 3268 de data 17/10/2016 la
cessió del Centre Cívic Sant Jordi per realitzar uns sopar de Castanyada el
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

Atès el que estableix l’article 233 del Reial Decret 2568-1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el ROF, respecte l’ús de les instal·lacions per part
de les associacions, que diu que es pot cedir els béns patrimonials de les
administracions locals, quan la seva utilització es motivi atenent a la prestació
de serveis socials, promoció i reinserció socials, activitats culturals i esportives,
promoció urbanística, foment del turisme, ocupació dels temps lliure, o altres
anàlogues, que facin prevaler una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat
econòmica.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments jurídics

Ajuntament de Santa Oliva

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

INFORME
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments:
 Es disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil, que doni
cobertura a l’ús, que es vol fer del Centre Cívic Sant Jordi.
 L’Entitat peticionaria tindrà cura del material/mobiliari municipal.
 Previ inici dels actes, es garantirà que totes les sortides d’emergència
del Centre Cívic a l’exterior, estan operatives. Que es disposa d’un
botiquí de primers auxilis, així com d’un cartell informatiu, amb tots els
telèfons d’emergència, en un lloc visible, i accessible.
 L’Associació designarà una persona responsable, per tal, que en cas
d’emergència, doni avís als equips d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.) i dirigirà l’evacuació dels assistents.
 A falta de normativa municipal relativa a la protecció contra la
contaminació acústica, han de tenir en compte el que estableix l’annex
3 i l’annex 4 del Reglament aprovat pel decret 179/2009 que
desenvolupa la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació
acústica.
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
 Queda totalment prohibit realitzar cap acte pirotècnic o similar.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

dilluns 31 d’octubre de 2016.

Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la cessió del Centre Cívic Sant Jordi el dilluns 31/10/2016
per realitzar un sopar de castanyada, condicionada al que especifica el tècnic
municipal en el seu informe i que consta literalment en la part expositiva del
present acord.
Segon.- Fer constar l’associació de veïns Sant Jordi, serà la responsable de
l’estat de les dependències i del mobiliari d’aquestes, durant la cessió de
l’espai, així com de la neteja i la recollida de la brossa que es pugui generar en
cadascun dels esdeveniments.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Associació de Veïns Sant Jordi i informar a la
responsable del Centre Cívic Sant Jordi pel seu coneixement.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
26 d’octubre de 2016, signat electrònicament al marge.
El Tècnic Municipal”

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

2.10.- EXP. NÚM.: 812/2016 CESSIÓ DEL MONESTIR ELS DIES 28 I 29
D’OCTUBRE DE 2016. MOSTRA DE CINEMA ETNOGRÀFIC. ASSOCIACIÓ
PER LA DIFUSIÓ DE LA HISTÒRIA DE SANTA OLIVA (ADHSO).

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.
Atès el que estableix l’article 233 del Reial Decret 2568-1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el ROF, respecte l’ús de les instal·lacions per part
de les associacions, que diu que es pot cedir els béns patrimonials de les
administracions locals, quan la seva utilització es motivi atenent a la prestació
de serveis socials, promoció i reinserció socials, activitats culturals i esportives,
promoció urbanística, foment del turisme, ocupació dels temps lliure, o altres
anàlogues, que facin prevaler una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat
econòmica.
Atès el que estableix l’article 72 i 75.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, respecte l’ús dels
béns patrimonials.
Atès que el edifici del Monestir (contingut i continent), resta cobert 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.
Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment diu:
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

Fonaments jurídics
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L’Entitat ADHSO, a sol·licitat a través d’instància amb número de registre
d’entrada 3274 de data 17/10/2016, la cessió de la planta baixa del Monestir els
dies 28 i 29 d’octubre de 2016 amb motiu de l’organització de la 6na Mostra
Internacional de cinema etnogràfic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Cessió planta baixa Monestir.
Peticionari:
Entitat ADHSO
Emplaçament:
Santa Oliva

INFORME
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments:
 Es disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil, que doni
cobertura a l’ús, que es vol fer del Monestir.
 L’Entitat peticionaria tindrà cura del material/mobiliari municipal.
 Previ inici dels actes, es garantirà que totes les sortides d’emergència
del Monestir, estan operatives. Que es disposa d’un botiquí de primers
auxilis, així com d’un cartell informatiu, amb tots els telèfons
d’emergència, en un lloc visible, i accessible.
 L’Entitat designarà una persona responsable, per tal, que en cas
d’emergència, doni avís als equips d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.) i dirigirà l’evacuació dels assistents.

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

Vista la sol·licitud de l’entitat ADHSO, on sol·licita a través d’instància amb
número de registre d’entrada 3274 de data 17/10/2016 la cessió de la planta
baixa del Monestir els dies 28 i 29 d’octubre de 2016, per organitzar la 6na
Mostra Internacional de cinema etnogràfic.
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Antecedents

Signat electrònicament al marge.
El Tècnic Municipal”
Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la cessió de la planta baixa del Monestir els dies 28 i 29
d’octubre de 2016 amb motiu de la organització de la 6na Mostra Internacional
de cinema etnogràfic, condicionada al que especifica el tècnic municipal en el
seu informe i que consta literalment en la part expositiva del present acord.
Segon.- Fer constar l’entitat ADHSO, serà la responsable de l’estat de les
dependències i del mobiliari d’aquestes, durant la cessió de l’espai, així com de
la neteja i la recollida de la brossa que es pugui generar en cadascun dels
esdeveniments, si fos el cas.

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

Ajuntament de Santa Oliva
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Entitat peticionaria.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.11.-EXP. NÚM.: 815/2016 BONIFICACIONS TAXES – IMPOSTOS. EXP.

presentades , que es detallen a continuació:
ABONAT
ADREÇA
681434
Nou,4
681243
Margarides,3
680767
Ntra.Sra. Pilar 71-B
680970
Mossen Josep M.Jané 37 C 2
680002
Roques Baixes,9
911163
Moreres 4-C
680273
Mossen Josep M. Jané , 10

Fonaments de dret
Vist el que determinen els Articles 14 i 57 i següents 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, i els articles 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985 de 2 d’Abril
reguladora de les Bases de Règim Local.
Vist el que determina l’ordenança municipal en matèria de bonificacions.
Vista la documentació aportada pels interessats , que obra a l’expedient, que
ha estat revisada per l’àrea de rendes per tal de comprovar que les peticions
compleixen amb els requisits que estableix l’ordenança municipal.
A la Junta de Govern, es proposa :
Primer.- Aprovar la concessió de la bonificació del 50% de la taxa d’ aigua i
d’escombraries del següents titulars :
L. V. B.
A.R.C.
L.M.V.
A.O.O.
M.D.M.R.

681434
681243
680767
680970
680002

Nou,4
Margarides,3
Ntra.Sra. Pilar 71-B
Mossèn Josep M. Jané 37 C 2
Roques Baixes,9

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

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

Vistes les sol.licituts
INTERESSAT
L. V. B.
A.R.C.
L.M.V.
A.O.O.
M.D.M.R.
M.C.R.Q.
E.C.H.
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Atès que el Ple de l ‘Ajuntament en sessió de data 7 de novembre de 2013 ,
va aprovar la modificació de l’ordenança de Subvencions de les taxes
municipals per a persones amb recursos insuficients , publicada de forma
definitiva en el BOP núm.. 299 de data 31 de desembre de 2013.
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Fets

Ajuntament de Santa Oliva
E.C.H.

680273

Mossèn Josep M. Jané , 10

Segon.- Aprovar la concessió de la bonificació del 90% de la taxa d’ aigua i
d’escombraries del següents titulars :
Moreres 4-C

Tercer.- Notificar aquest acord a l’ empresa CASSA per que apliqui les
bonificacions en la pròxima facturació de rebuts i a l’àrea de Rendes en les
properes emissions del rebut d’escombraries.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats , fent constar expressament l’
obligació de comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi que es produeixi que
modifiqui la situació econòmica del seu nucli familiar .
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.12.- NÚM. 31/2016 DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ
SOBRE EL SEGUIMENT DEL PLA AJUST RDL 4/2012 DE 24 DE FEBRER I
ART. 116 BIS DE LA RASAL.
“Des de la Secretaria-Intervenció d’aquest Ajuntament es vol donar compte a la
Junta de Govern, sobre la remissió de l’informe relatiu al seguiment del pla
d’ajust del RDL 4/2012 de 24 de Febrer, remès a través de la Plataforma del
Ministeri d’Hisenda en data 25 d’Octubre de 2016 que transcrit literament diu:

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

911163
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M.C.R.Q.

En relación al seguimiento del plan de ajuste del Real Decreto-ley 4/2012 por el
que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios
para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores
de las Entidades Locales y en complimiento de lo que establece el artículo 10
del HAP 2105/2012. INFORMO:
Primero.- Que se ha recogido toda la información estimada de los estados de
ejecución del presupuesto del ejercicio 2016 actualizados a fecha de
30/09/2016.
Segundo.- Que se han tramitado los informes de morosidad correspondientes a
los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 y se prevé realizar lo mismo con el
plazo previsto para la presentación del tercer trimestre del ejercicio 2016.
Tercero.-

En esta evaluación del tercer trimestre de 2016, no se produce
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“ INFORME INTERVENCIÓN: SEGUIMIENTO PLAN AJUSTE RDL 4/2012 DE
24 DE FEBRERO
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ninguna desviación, dado que en el plan de ajuste aprobado, no se adoptó
ninguna medida parar el presente ejercicio 2016.
Cuarto- Que el detalle de la deuda comercial contraída clasificada por su
antigüedad y vencimiento se ajusta a la información presentada por los
correspondientes proveedores.

2.13.- EXP. NÚM.: 818/2016 PAGAMENT FACTURES DELS TÈCNICS I
NÒMINES. OCTUBRE (63/2016).
Es presenta per a la seva aprovació la relació de pagaments número 45, dels
tècnics, que ascendeix a la quantitat de 3.129,21 € (TRES MIL CENT
VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS D’EURO).
Així mateix es presenta per a la seva aprovació la relació de nòmines dels
treballadors corresponents al mes d’Octubre que ascendeix a 37.375,79
(TRENTA-SET MIL TRES-CENTS SETANTA CINC EUROS AMB SETANTA
NOU CÈNTIMS D’EURO)
A la Junta de Govern es proposa l’adopció del següent acord,
Primer.- Aprovar la relació de pagaments número 45.

Número : 2016-0014 Data : 09/11/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quinto.- Que se ha procedido a actualizar la deuda de la Corporación Local
con las diferentes entidades de crédito a fecha de 30/09/2016.”

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
3. ASSUMPTES GENERALS
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les 20.45 hores, cosa que certifico.
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Segon.- Aprovar el pagament de les nòmines dels treballadors del mes
d’Octubre.

