Cristina Carreras Haro (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 23/01/2017
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 27/10/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- EXP. NÚM.: 5/2016 RATIFICAR DECRET D’ALCALDIA. SOL.LICITUD
VACANCES.
2.2.- EXP 638/2016 ACTA PRÈVIA A L’OCUPACIÓ FINCA AFECTADA
PROJECTE NOVES LÍNIES ELÈCTRIQUES.
2.3.- EXP. 642/2016 CONTRACTE NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
SUBMINISTRAMENT EQUIP MULTI FUNCIÓ CAL FUSTER.
2.4.- EXP. NÚM.: 766/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
ARRENCADORS.
2.5.- EXP. NÚM.: 824/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
POLÍGON 5 PARCEL·LA 40.
2.6.- EXP. NÚM.: 825/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
POLÍGON 5 PARCEL·LA 20.
2.7.- EXP. NÚM.: 698/16 PADRONS LLAR D’INFANTS CURS 2016/2017.
2.8.- EXP. NÚM.: 19/2016 DONACIÓ AL CLUB ESPORTIU GARBÍ, EXERCICI
2015-16.
2.9.- EXP. NÚM.: 565/2016 CESSIÓ LOCAL CULTURAL PER A REALITZAR
ACTIVITATS TEMPORADA 2016/2017. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LES
PEDRERES.
Ajuntament de Santa Oliva
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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 : 2016-0022 Data : 20/01/2017

Santa Oliva, a tres de novembre 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: 20/01/2017
HASH: f5096af9abec94d01299e04106668096

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva

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 vint-i-set 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.- EXP. NÚM.: 5/2016 RATIFICAR DECRET D’ALCALDIA. SOL.LICITUD
VACANCES.
Vista la resolució d’alcaldia de data 3.11.2016 que diu:
“Atenent a la sol·licitud de data 25.10.2016 del Sr. R.L.A., registrada d’entrada
amb el número 3354, on es demana vacances des del 2 al 10 de gener de
2017, ambdós inclosos (pertanyen a la resta de les vacances pendents de
gaudir de l’any 2016).
Fonaments jurídics
Vist el que determina l’Art. 38 de l’Estatut dels Treballadors
Atès que al calendari del 2016 que es va entregar a principis d’any, a tot el
personal de la brigada, l’Ajuntament indicava com a indisponibles per a gaudir
vacances certs dies l’any, essent aquesta indisponiblitat la indispensable
necessitat de cobrir els serveis municipals.
Vist que entre els dies indisponibles assenyalats al calendari entregat al
personal, apareixen del 27 de desembre de 2016 al 5 de gener de 2017, on és
necessari el treball de tot el personal de la brigada per tots els preparatius que

Ajuntament de Santa Oliva
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1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (27/10/2016)
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3. ASSUMPTES GENERALS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.10.- EXP. NÚM.: 813/2016 CESSIÓ LOCAL CULTURAL PER A REALITZAR
ASSAIGS I REPRESENTACIÓ OBRA DE TEATRE ELS PASTORETS.
2.11.- EXP. NÚM.: 821/16 CESSIÓ LOCAL CULTURAL ASSAIGS I
REPRESENTACIÓ OBRES DE TEATRE I CANTADA DE NADALES FINAL
DEL PRIMER TRIMESTRE. ESCOLA LA PARELLADA.
2.12.- EXP. NÚM.: 836/2016 CESSIÓ LOCAL CULTURAL PER A REALITZAR
ACTIVITATS DE BALL TEMPORADA 2016/2017. PENYA BLAUGRANA DE
SANTA OLIVA.
2.13.- EXP. NÚM.:818 /2016 PAGAMENT FACTURES OCTUBRE

Ajuntament de Santa Oliva
envolten les festes i actes nadalencs, tant als carrers com als edificis
municipals.
Atès les atribucions de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de règim Local,
RESOLC:

Tercer.- Notificar el present acord al Sr. R.L.A, per tal que presenti una nova
sol·licitud dels 4 dies que encara li corresponen gaudir, tenint en compte el
calendari amb els dies indisponibles i l’acompliment dels serveis mínims, que
implica que solament poden coincidir dos treballadors alhora en període de
vacances, pel que es coordina i prioritzen les sol·licituds del personal de la
brigada municipal a través de la regidoria responsable de l’àrea de serveis.
Ho mana i ho signa l’alcaldessa amb el vit-i-plau de la Secretaria Interventora
accidental, per decret número 93/2016, Santa Oliva signat electrònicament al
marge.”
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats i ratifiquen el
decret d’alcaldia transcrit.

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

Segon.- Estimar al Sr. R.L.A. gaudir dels dies 9 i 10 de gener de 2017
sol·licitats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. R.L.A, de gaudir vacances
els dies que comprenen del 2 al 5 de gener de 2017.

Antecedents
Amb data 6.07.2015 es registra d’entrada amb el número 2511, pel
Departament de Territori i Sostenibilitat, direcció general d’ordenació del territori
i urbanisme, on es notifica la resolució d’aprovació definitiva del pla especial
urbanístic projecte de noves línies elèctriques aèries/subterrànies de 25 Kv,
unió SE Castellet i polígons industrials del Poet i l’Albornar, afectant als termes
municipals de Castellet i la Gornal, l’Arboç, Banyeres del Penedès i Santa Oliva
(Exp. 22/2014).
Amb data 2.05.2016 es rep notificació del Departament d’Empresa i
Coneixement, direcció general d’energia, mines i seguretat industrial, on es
notifica la resolució per la qual s’atorga a l’empresa ENDESA Distribución
Eléctrica SLU l’autorització administrativa de construcció i declaració d’utilitat
pública del projecte abans esmentat.
Ajuntament de Santa Oliva
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2.2.- EXP 638/2016 ACTA PRÈVIA A L’OCUPACIÓ FINCA AFECTADA
PROJECTE NOVES LÍNIES ELÈCTRIQUES.

Ajuntament de Santa Oliva

Primer.- Autoritzar a l’alcaldessa per a tal de signar l’acta prèvia a l’ocupació en
nom i representació d’aquesta corporació, essent la finca afectada i detall, la
següent:
Finca núm. 73: Inventari de béns municipal, referencia cadastral
5600306CF7750S0001GS, polígon industrial l’Albornar.
S’afecta per ocupació de pas permanent per a la línia subterrània una
superfície de 400m2 entrant a la finca pel tram est.
S’afecta per servitud subterrània una superfície de 333m2 a banda i banda de
l’ocupació permanent anteriorment descrita.
S’afecta per ocupació temporal una superfície de 833m2 en una franja
paral·lela de la servitud subterrània anteriorment descrita.
Segon.- Autoritzar a l’alcaldessa per tal de signar l’apreciació per mutu acord on
es pacta que l’apreciació és de 170’01€, a ingressar a favor de l’Ajuntament de
Santa Oliva, import que comprèn tota eventual indemnització per la ràpida
ocupació.
Tercer.- Cedir un despatx de les oficines municipals, per tal de realitzar l’acte de
signatura entre els representants del Departament d’Empresa i Coneixement,
serveis territorials a Tarragona, els representants d’Endesa Distribución
Elèctrica SLU i els titulars afectats.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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Per tot l’exposat a la Junta de Govern es proposa:
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Amb data 29.09.2016, registrat d’entrada amb el número 3104, es rep
convocatòria del Departament d’Empresa i Coneixement dels Serveis
Territorials a Tarragona, d’aixecament d’actes prèvies a l’ocupació de les
finques afectades pel projecte del cas que ens ocupa, on es cita aquesta
corporació com titular d’una finca afectada, grafiada en els plànols obrants a
l’expedient, com a finca 73, per tal d’acomplir amb la llei d’expropiació forçosa
de 16 de desembre de 1954 (art. 52) i articles concordants del seu Reglament
de 26.04.1957.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Amb data 16.09.2016, registrat d’entrada amb el número 2914, es rep sol·licitud
de llicència d’obres del projecte abans esmentat, on consta la separata
d’encreuament del projecte d’execució del nostre terme municipal (Exp.
638/2016).

Ajuntament de Santa Oliva
2.3.- EXP. 642/2016 CONTRACTE NEGOCIAT SENSE
SUBMINISTRAMENT EQUIP MULTI FUNCIÓ CAL FUSTER.

PUBLICITAT

Ates la providència d’alcaldia de data 24.10.2016.
Ates l’informe de secretaria de data 26.10.2016.
Ates l’informe d’intervenció de data 26.10.2016.

“EXP. 624/2016 PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i Qualificació del Contracte
L'objecte del contracte és el subministrament d’un equip multi funció:
fotocopiadora, impressora, escàner i fax mitjançant la modalitat de renting per
procediment negociat sense publicitat.
Els elements a subministrar són:
L’equip multi funció, el subministrament del tòner i del manteniment de la
màquina (peces, servei tècnic i desplaçament)
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de
subministrament, tal com estableixen els articles 9 i 290 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre.
CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte de subministrament en la modalitat de
renting d’un equip multi funció: fotocopiadora, impressora, escàner i fax serà el
procediment negociat sense publicitat, en el qual l'adjudicació recaurà en el
candidat justificadament triat per l'òrgan de contractació, després d'efectuar
consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb
un o varis d'ells, d'acord amb l'article 169.1 del Text Refós de la Llei de
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Vist el plec de condicions administratives:
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“PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES EQUIP MULTIFUNCIÓ
Equip multi funció amb les següents característiques:
Fotocopiadora, impressora, escàner i fax.
Velocitat de 30 pàgines per minut en B/N.
Alimentadors automàtics de paper de 2x A4 i 1x A3.
Resolució impressora de 1200 x 1200 DPI.
Assistència tècnica (mà d’obra, peces i desplaçaments) i consumibles (tòner i
tambors).”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist el plec de condicions tècniques:

Ajuntament de Santa Oliva
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.

L'import s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2.920.216000
“Equips per a processos d’informació “ del vigent Pressupost Municipal; existint
crèdit suficient fins a l'import aprovat per l'Ajuntament, quedant acreditada la
plena disponibilitat de les aportacions que permeten finançar el contracte.
CLÀUSULA CINQUENA. Termini d'Execució del Contracte
La durada del contracte d'arrendament es fixa a 48 mesos.
No s'admetrà pròrroga tàcita i la pròrroga expressa no podrà estendre's a un
període superior a la meitat del contracte immediatament anterior.
CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin culpables en
prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i
tècnica
1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:
a) La capacitat d'obrar dels empresaris que fossin persones jurídiques,
mitjançant l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte
fundacional, en els quals constin les normes per les quals es regula la seva
activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic que correspongui,
segons el tipus de persona jurídica que es tracti.

Ajuntament de Santa Oliva
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CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte
L'import del present contracte ascendeix a la quantia de 47 euros al mes, al que
s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 9,87 euros, la qual cosa
suposa un total de 56,87 euros al mes.
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CLÀUSULA TERCERA. El Perfil de Contractant
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació
relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres
mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al
que es tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web
següent: www.santaoliva.cat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No serà necessari donar publicitat al procediment, assegurant-se la
concurrència, és a dir, serà necessari sol·licitar ofertes, almenys, a tres
empresaris capacitats per a la realització de l'objecte del contracte, sempre que
això sigui possible.

Ajuntament de Santa Oliva
a.1) Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant fotocòpia del
Document Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost
d'Activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent.

a) Mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els
casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent,
podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una
autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.
b) Quan es tracti d'empreses d'Estats membres de la Unió Europea i aquesta
possibilitat estigui prevista en la legislació de l'Estat respectiu, podrà també
substituir-se per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat
judicial.
3. La solvència de l'empresari:
La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per un o
varis dels mitjans següents:
a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al que es
refereixi el contracte, per import igual o superior a l'exigit en l'anunci de licitació
o en la invitació a participar en el procediment i en els plecs del contracte o, en
defecte d'això, a l'establert reglamentàriament.
b) En els casos en què resulti apropiat, justificant de l'existència d'una
assegurança d'indemnització per riscos professionals per import igual o
superior a l'exigit en l'anunci de licitació o en la invitació a participar en el
procediment i en els plecs del contracte o, en defecte d'això, a l'establert
reglamentàriament.

Ajuntament de Santa Oliva
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2. La prova per part dels empresaris de la no concurrència d'alguna de les
prohibicions de contractar de l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, podrà realitzar-se:
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c) Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit
territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

b) La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals
d'Estats membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre
procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant
la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que
s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries
d'aplicació.

Ajuntament de Santa Oliva

En els contractes de subministrament, la solvència tècnica dels empresaris
haurà de ser acreditada per un o varis dels següents mitjans:
a) Relació dels principals subministraments efectuats durant els cinc últims
anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els
subministraments efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats
per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o
quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per
aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.
b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en
l'empresa, dels quals es disposi per a l'execució del contracte, especialment els
encarregats del control de qualitat.

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

Com a mitjà addicional als previstos en les lletres anteriors, l'òrgan de
contractació podrà exigir que el període mitjà de pagament a proveïdors de
l'empresari, sempre que es tracti d'una societat que no pugui presentar compte
de pèrdues i guanys abreujada, no superi el límit que a aquests efectes
s'estableixi per Ordre del Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques tenint
en compte la normativa sobre morositat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

c) Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l'últim
exercici econòmic pel qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes
anuals per import igual o superior a l'exigit en l'anunci de licitació o en la
invitació a participar en el procediment i en els plecs del contracte o, en defecte
d'això, a l'establert reglamentàriament.

d) Control efectuat per l'entitat del sector públic contractant o, en el seu nom,
per un organisme oficial competent de l'Estat en el qual l'empresari està
establert, sempre que intervingui acord d'aquest organisme, quan els productes
a subministrar siguin complexos o quan, excepcionalment, hagin de respondre
a una fi particular. Aquest control versarà sobre la capacitat de producció de
l'empresari i, si fos necessari, sobre els mitjans d'estudi i recerca amb què
explica, així com sobre les mesures emprades per controlar la qualitat.
e) Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar, l'autenticitat
dels quals pugui certificar-se a petició de l'entitat del sector públic contractant.
f) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de
qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes
perfectament detallada mitjançant referències a determinades especificacions o
normes.+
Ajuntament de Santa Oliva
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c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per
garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa.

Ajuntament de Santa Oliva

Les ofertes podran presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
Quan les ofertes s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data
d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de
contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix
dia, consignant-se el número de l'expedient, títol complet de l'objecte del
contracte i nom del candidat.
L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà
mitjançant diligència estesa en el mateix pel Secretari municipal. Sense la
concurrència de tots dos requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda
per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini
assenyalat en l'anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies següents
a aquesta data sense que s'hagi rebut la documentació, aquesta no serà
admesa.
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables hauran de complir, a
més, els requisits establerts en la Disposició Addicional Setzena del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
Cada candidat no podrà presentar més d'una oferta [sense perjudici dels
establert en els articles 147 i 148 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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CLÀUSULA SETENA. Presentació d'Ofertes i Documentació Administrativa
Les ofertes es presentaran en aquest Ajuntament en horari d'atenció al públic,
en el termini que s'indiqui en la invitació a participar.
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En l'anunci de licitació o invitació a participar en el procediment i en els plecs
del contracte s'especificaran els mitjans, d'entre els recollits en aquest article,
admesos per a l'acreditació de la solvència tècnica dels empresaris que optin a
l'adjudicació del contracte, amb indicació expressa, si escau, dels valors
mínims exigits per a cadascun d'ells i, si escau, de les normes o especificacions
tècniques respecte de les quals s'acreditarà la conformitat dels productes. En
defecte d'això, l'acreditació de la solvència tècnica s'efectuarà segons el que es
disposa a tals efectes a l'apartat 1 de l'article 65 de la Llei.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En els contractes de subministrament que requereixin obres de col·locació o
instal·lació, la prestació de serveis o l'execució d'obres, la capacitat dels
operadors econòmics per prestar aquests serveis o executar aquesta
instal·lació o obres podrà avaluar-se tenint en compte especialment els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat.

Ajuntament de Santa Oliva

--- Sobre «A»: Documentació Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Econòmica i Documentació.
Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies
autenticades, conforme a la Legislació en vigor.
Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació
numerada dels mateixos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Declaració Responsable del candidat indicativa del compliment de les
condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració.

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

La presentació d'una oferta suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari
de les clàusules del present Plec.
Les ofertes per prendre part en la negociació es presentaran en dos sobres
tancats, signats pel candidat i amb indicació del domicili a l'efecte de
notificacions, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda
«Ofereix per negociar la contractació del subministrament mitjançant la
modalitat de renting d’un equip multi funció: fotocopiadora, impressora, escàner
i fax ». La denominació dels sobres és la següent:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre].
Tampoc podrà subscriure cap oferta en unió temporal amb uns altres si ho ha
fet individualment o figurés en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes
normes donarà lloc a la no admissió de totes les ofertes per ell subscrites.

«MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
____________________________________, amb NIF núm. _________, en
representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________,
a
l'efecte
de
la
seva
participació
en
la
licitació
________________________________, davant ________________________
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del subministrament de
___________________.
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer
de l'article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per ser

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Es presentarà conforme al següent model:

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels
documents al fet que es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en
cas que sigui proposat com a adjudicatari del contracte o a qualsevol moment
en què sigui requerit per a això.
I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
A ____________, a ___ de ________ de 20__.
Signatura del declarant,

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

adjudicatari
del
contracte
de
subministrament
consistent
a
___________________, en concret:
— Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
— Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb
els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica.
— Que no està culpable en una prohibició per contractar de les recollides en
l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i es troba al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents.
— Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecte poguessin
sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al candidat. (En el cas d'empreses estrangeres).
— Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és
__________________________.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Signat: ________________»

a) Oferta econòmica.
Es presentarà conforme al següent model:
« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
____________________________________, amb NIF núm. _________, en
representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________,
havent rebut invitació per a la presentació d'ofertes i assabentat de les
condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació per procediment
negociat del contracte de subministrament mitjançant la modalitat de renting de
______________, faig constar que conec el plec que serveix de base al
contracte i ho accepto íntegrament, comprometent-me a dur a terme l'objecte
del contracte per l'import de ______________ euros i ________ euros
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.

Ajuntament de Santa Oliva
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SOBRE «B»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA

Ajuntament de Santa Oliva
A ____________, a ___ de ________ de 20__.
Signatura del candidat,
Signat: _________________.».

CLÀUSULA NOVENA. Mesa de contractació
La Mesa de contractació, d'acord amb l'establert en el punt 10 de la Disposició
Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb
l'article 21.2 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, estarà presidida per un
membre de la Corporació o un funcionari de la mateixa i actuarà com a
Secretari un funcionari de la Corporació. Formaran part d'ella, almenys quatre
vocals, entre els quals estarà el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que
tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor, així com aquells
altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari
de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes de
la mateixa.
CLÀUSULA DECIMA. Prerrogatives de l'Administració
L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 210 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, ostenta les següents prerrogatives:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d'interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta.

Ajuntament de Santa Oliva
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Preu, a la baixa: 50 pts.
Preu, a la baixa, impressió i fotocopia B/N: 20 pts.
Preu, a la baixa, impressió i fotocopia a color: 20 pts.
Valor tècnic i característiques funcionals: 20 pts.
Reparacions i assistència tècnica: 10 pts.
Servei Postvenda: 10 pts.
Altres millores addicionals: 20 pts.
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CLÀUSULA VUITENA. Aspectes Objecte de Negociació amb l'Empresa
Per a la valoració de les ofertes i la determinació de l'oferta econòmicament
més avantatjosa s'atendrà a diversos aspectes de negociació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

b) Documents que permetin a la Mesa de contractació valorar les condicions de
les ofertes segons els aspectes de negociació,

Ajuntament de Santa Oliva

L'òrgan de contractació requerirà al candidat que hagi presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, present
la documentació justificativa de [el compliment dels requisits previs al fet que fa
referència l'article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (si l'aportació inicial d'aquesta documentació se substitueix per una
declaració responsable del candidat), així com de] trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o
autoritzi a l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa l'acreditació
d'això; de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a
dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 64.2 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i d'haver constituït la garantia definitiva
que sigui procedent.
El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i
solvència exigits per contractar amb l'Administració serà el de la finalització del
termini de presentació de les proposicions.
CLÀUSULA TRETZENA. Garantia Definitiva
El present contracte de subministrament d’un equip multi funció: fotocopiadora,
impressora, escàner i fax, restarà eximit de la constitució de garantia definitiva,
de conformitat amb el que determina l’article 95.1 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre per tractar-se d’un contracte de subministrament, que té garantit
el manteniment amb l’adquisició de la tinta que s’utilitzarà en l’ús de la mateixa.

Ajuntament de Santa Oliva
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CLÀUSULA DOTZENA. Requeriment de Documentació
Rebuts els informes, i reunida de nou la Mesa de contractació, realitzarà la
corresponent proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació.
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Si fos necessari, la Taula concedirà un termini no superior a tres dies perquè el
licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la
documentació presentada.
Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen del sobre «B», podent, en
aquest moment, sol·licitar els informes tècnics que consideri precisos.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CLÀUSULA UNDECIMA. Obertura d'Ofertes
La Mesa de contractació es constituirà el primer dia hàbil després de la
finalització del termini de presentació de les ofertes, a les 14 hores i qualificarà
la documentació administrativa continguda en els sobres «A».

Ajuntament de Santa Oliva
CLÀUSULA CATORZENA. Adjudicació del contracte
Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar
el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació.

CLÀUSULA QUINZENA. Formalització del Contracte
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà dins dels
quinze dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de
l'adjudicació; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol
registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública,
corrent del seu càrrec les corresponents despeses.
CLÀUSULA SITZENA. Drets i Obligacions de l'Adjudicatari
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present
contracte, són obligacions específiques del contractista les següents:
— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte
els mitjans personals o materials suficients per a això (article 64.2 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
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La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que
permeti al candidat exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment
fundat contra la decisió d'adjudicació. En particular expressarà els següents
extrems:
— En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les raons
per les quals s'hagi desestimat la seva candidatura.
— Respecte als candidats exclosos del procediment d'adjudicació també en
forma resumida, les raons per les quals no s'hagi admès la seva oferta.
— En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de la
proposició de l'adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada l'oferta
d'aquest amb preferència a les quals hagin presentat els restants candidats les
ofertes dels quals hagin estat admeses.
— En la notificació i en el perfil de contractant s'indicarà el termini en què ha de
procedir-se a la seva formalització.
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L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o candidats i,
simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o
proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.

Ajuntament de Santa Oliva

— [En el supòsit de tractar-se d'un contracte d'arrendament] L'arrendador o
empresari assumirà durant el termini de vigència del contracte l'obligació del
manteniment de l'objecte del mateix.
— Despeses exigibles al contractista. Són de compte del contractista, les
despeses i impostos de la formalització del contracte, així com qualssevol uns
altres que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i
quantia que aquestes assenyalin.
CLÀUSULA SETZENA. Revisió de Preus
Prèvia justificació en l'expedient i de conformitat amb el previst en el reial decret
al que es refereixen els articles 4 i 5 de la Llei 2/2015, de desindexación de
l'economia espanyola, el preu d'aquest contracte podrà ser objecte de revisió
periòdica i predeterminada, en els termes establerts en el capítol II del Títol III
del Llibre I, sempre que s'hagués executat, almenys, en el 20% del seu import i
haguessin transcorregut dos anys des de la seva formalització.
CLÀUSULA DIVUITENA. Termini de Garantia
S'estableix un termini de garantia de 48 mesos a comptar des de la data de
lliurament dels béns, si durant el mateix s'acredita l'existència de vicis o
defectes en el subministrament, l'Administració tindrà dret a reclamar la
reposició dels quals resultin inadequats o la reparació dels mateixos si fos
suficient.
Si l'Administració estimés, durant el termini de garantia, que els béns no són
aptes per a la fi pretesa com a conseqüència dels vicis o defectes observats i
imputables a l'empresari, i existeixi la presumpció que la reposició o reparació
d'aquests béns no seran bastants per aconseguir aquella fi, podrà, abans
d'expirar aquest termini, rebutjar els béns deixant-los de compte del contractista
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— L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o
perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a l'Administració, tret
que aquesta hagués incorregut en mora en rebre'ls.
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— L'Administració té la facultat d'inspeccionar i de ser informada del procés de
fabricació o elaboració del producte que hagi de ser lliurat com a conseqüència
del contracte, podent ordenar o realitzar per si mateixa anàlisi, assajos i proves
dels materials que es vagin a emprar, establir sistemes de control de qualitat i
dictar quantes disposicions estimi oportunes per a l'estricte compliment del
convingut.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l'article
227 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre per als supòsits de
subcontractació.
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i quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la
recuperació del preu satisfet.
CLÀUSULA DINOVENA. Execució del Contracte
El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a
la realització del mateix, així com dels terminis parcials assenyalats per a la
seva execució successiva.

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5%
del preu del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la
resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició
de noves penalitats.
— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit
l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració
podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les
penalitats establertes anteriorment.
— Quan el contractista hagi incomplit l'adscripció a l'execució del contracte de
mitjans personals o materials suficients per a això, s'imposaran penalitats en la
proporció del 10 % del contracte.
Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte si s'hagués designat, que serà
immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al
Ajuntament de Santa Oliva
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CLÀUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. Penalitats per Incompliment
— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en
demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats
previstes en l'article 212.4 del TRLCSP: de 0,20 euros per cada 1.000 euros del
preu del contracte.

Codi Validació: PPFAEZNXW5FWHHFRN46K39SK4 | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 35

CLÀUSULA VIGÉSIMA. Modificació del Contracte
De conformitat amb l'article 105 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
sense perjudici dels supòsits previstos en aquesta normativa per als casos
successió en la persona del contractista, cessió del contracte, revisió de preus i
pròrroga del termini d'execució, els contractes del sector públic solament
podran modificar-se quan així s'hagi previst en els plecs de condicions o en
l'anunci de licitació, o en els casos i amb els límits establerts en l'article 107 del
mateix text legal.
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La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de
l'Administració.

Ajuntament de Santa Oliva
contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no
puguin deduir-se de les esmentades certificacions.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial
decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual
es regulen les obligacions de facturació, els següents extrems previstos a
l'apartat segon de la citada Disposició Addicional Trentè Tercera, així com en la
normativa sobre facturació electrònica
CLÀUSULA VINT-I-QUARTA. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació,
efectes i extinció es regirà per l'establert en aquest Plec, i para el no previst en
ell, serà aplicable el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques en tot el que no s'oposi al del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i estigui vigent després de
l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les
restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret
privat.
Santa Oliva, signat electrònicament al marge.
Alcaldessa.”

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

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

CLÀUSULA VINT-I-TERCERA. Factures
Conforme a la Disposició Addicional Trentè Tercera del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la
factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el corresponent registre
administratiu a l'efecte de la seva remissió a l'òrgan administratiu o unitat a qui
correspongui la tramitació de la mateixa.
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Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la
garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis
originats a l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CLÀUSULA VINT-I-SEGONA. Resolució del Contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en
aquest Plec i en els fixats en els articles 223 I 299 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre; i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del
contractista.

Ajuntament de Santa Oliva
Per tot això exposat, es proposa a la junta de govern l’aprovació dels següents
acords:
Primer.- Aprovar el plec de condicions administratives pel subministrament d’un
equip multi funció: fotocopiadora, escàner, impressora i fax.
Segon.- Aprovar el plec de condicions tècniques.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.4.- EXP. NÚM.: 766/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
ARRENCADORS.
Antecedents
Atès que per acord de junta de govern de data 17.10.2016 es va aprovar el
subministrament de 24 arrencadors a l’empresa Elektra per import de 127,78 €.
Atès que per error es va realitzar la comanda dels arrencadors però el que
realment era necessari era el kit complet (arrencador + reactància +
condensador).

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

Quart.- Publicar els plecs de condicions al perfil del contractant per un període
de quinze (15) dies hàbils.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer.- Realitzar les gestions d’invitació a ser possible a tres (3) interessats.

Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient per import de 127,78€ inicial
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 comprar 12 kits complets a l’empresa Elektra
ascendeix a 242,12 €.

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.

Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la contractació del subministrament de 12 kits complets
d’arrencadors pels fanals mitjançant el procediment del contracte menor, amb
l’empresa Elektra per import de 242,12 €.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Modificar i ampliar l’ADO corresponent del subministrament
anteriorment detallat a càrrec de la partida 2.165.21011 ENLLUMENAT del
pressupost 2016, ampliant dels 127,78€ inicials als 242,12€.

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

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.

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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Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 242,12 € iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.

Ajuntament de Santa Oliva
2.5.- EXP. NÚM.: 824/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
POLÍGON 5 PARCEL·LA 40.

En cas d’incompliment, s’aplicarà l’article 102 de la Llei 39/2015 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.
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.
2.6.- EXP. NÚM.: 825/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
POLÍGON 5 PARCEL·LA 20.
Atès que s’han rebut queixes sobre el mal estat de la parcel·la situada al
Polígon 5 Parcel·la 20 al barri del Camí dels Molins 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
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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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.

Codi Validació: PPFAEZNXW5FWHHFRN46K39SK4 | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 35

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 la parcel·la situada al
Polígon 5 Parcel·la 40 al barri del Camí dels Molins que podria provocar
problemes de seguretat, salubritat i perill d’incendi.

Ajuntament de Santa Oliva
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.

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.
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.
2.7.- EXP. NÚM.: 698/16 PADRONS LLAR D’INFANTS CURS 2016/2017
Es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació del padró de rebuts
del Jardí d’infants corresponent al mes de Octubre de l’any 2016, que consta
dels rebuts de 33 alumnes per import total de SIS MIL CINCUANTA EUROS
(6.050.-€).

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En cas d’incompliment, s’aplicarà l’article 102 de la Llei 39/2015 que preveu
l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament de la neteja amb la conseqüent
repercussió de les despeses ocasionades per l’actuació.

Únic.- Aprovar el padró de rebuts del Jardí d’infants corresponent al mes de
Octubre de l’any 2016, que consta dels rebuts de 33 alumnes per import total
de SIS MIL CINCUANTA EUROS ( 6.050.-€).
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.8.- EXP. NÚM.: 19/2016 DONACIÓ AL CLUB ESPORTIU GARBÍ, EXERCICI
2015-16.
Antecedents
El Club Esportiu Garbí és una institució sense ànim de lucre creada per a
fomentar l’esport de persones que pateixen qualsevol tipus de disminució
psíquica.

Ajuntament de Santa Oliva
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A la a Junta de Govern, es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
Actualment compten amb esportistes federats que competeixen en les
disciplines de natació, atletisme i petanca.
Aquestes competicions i el fet que els esportistes necessiten una atenció
especial implica un increment en les despeses que suposa participar en dites
competicions.

Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer: Aprovar la donació de 200€ al Club esportiu Garbí per les despeses
originades per les competicions oficials en les que participen.
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 al Club Esportiu Garbí i als pares de l’atleta
ALS.

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Un dels esportistes que participa en aquestes competicions és veí de Santa
Oliva i des d’Alcaldia es vol proposar col·laborar amb una donació excepcional
per aquest 2016 de 200€.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.9.- EXP. NÚM.: 565/2016 CESSIÓ LOCAL CULTURAL PER A REALITZAR
ACTIVITATS TEMPORADA 2016/2017. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LES
PEDRERES.
Antecedents
L’Associació de Veïns de Les Pedreres, ha sol·licitat mitjançant instància de
data 20/10/16 amb número de registre d’entrada 3317, la cessió del Local
Cultural per realitzar l’activitat de sevillanes els dimecres d’11h. a 12h. i de 19h.
a 20h.
Fonaments jurídics
Atès el que estableix l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’utilització
Ajuntament de Santa Oliva
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Quart.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de comptabilitat pel seu coneixement i
la seva tramitació.

Ajuntament de Santa Oliva

Atès que la Junta de Govern de data vint-i-dos de maig de dos mil catorze, va
ser assabentada del “Règim Jurídic d’activitats als Centres cívics i cessió
dependències municipals”. Es plantejaven quatre actuacions compatibles amb
la cessió dels locals de domini públic sempre que els serveis tècnics municipals
hagin realitzat els informes tècnics oportuns i, sempre que tinguin la
corresponent cobertura d’assegurances:
1) Contractar pel capítol II, exigint tots els requisits legals i fiscals, i
contractuals (contracte, taxa, autònoms, etc.).
2) Fer la mateixa actuació amb intermediació com podria ser una empresa
especialitzada en esdeveniments varis, és a dir, externalitzar el servei.
3) Per veia d’execució de les activitats sota la direcció contractual d’una
associació sense afany de lucre.
4) Conveni municipal o supramunicipal de les contractacions a monitors per
tal que englobin actuacions de dos o tres municipis.
Es pot establir que la legalitat de les activitats culturals i socials als Centres
Cívics i a la resta de les dependències municipals (inventari de bens), s’han de
considerar a priori com efectuades dins de la esfera de la competència
municipal i per tant entraria dins de les competències pròpies, tal i com
estableix l’article 1er-vuit de la llei 27/2013 de 27 de desembre de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local (RASAL) al tractar-se de
“Promoció de la cultura i equipaments culturals”.
Atès que el edifici del Local Cultural (contingut i continent), resta cobert per
l’assegurança municipal, tenint l’obligació el sol·licitant de presentar la
Ajuntament de Santa Oliva
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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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Santa Oliva

Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment diu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Cessió Local Cultural per realitzar activitat de sevillanes.
Peticionari:
Associació de Veïns de Les Pedreres
Emplaçament:
Local Cultural
Antecedents
Vista la instància presentada per l’Associació de Veïns de Les Pedreres, amb
número de registre 3317 de data 21/10/16, la cessió del Local Cultural per
realitzar l’activitat de sevillanes.
INFORME
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments:
 Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, que doni cobertura
a l’ús, que es vol fer del Local cultural.
 S’ha de tenir cura de les instal·lacions i el material municipal.
 Es garantirà en tot moment, que els serveis i les mesures sanitàries i de
seguretat, siguin les adequades per tal d’assegurar la higiene i la
integritat física de les persones participants durant l’activitat.
 Es garantirà que les sortides del centre, quedaran lliures d’obstacles, per
a la seva correcta evacuació.
 S’ha de designar a un responsable, per tal que en cas d’emergència,
doni avís als equips d’intervenció (ambulància, policia, bombers, etc.), i
dirigirà l’evacuació dels assistents
 Restarà restringit l’accés a l’amfiteatre, solsament es permetrà l’accés al
bany de senyores.
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
Ajuntament de Santa Oliva
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Atès que l’ajuntament no es coneixedor de competència deslleial vers aquestes
activitats.
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Ha d’existir a l’expedient municipal una Memòria justificativa i comunicativa de
les activitats on haurà de constar:
- Deures i obligacions de la cessió.
- La situació de règim autònom o no dels monitors que realitzaran les
activitats.
- L’obligatorietat d’existència d’assegurança.
- Declaració de que es tracta d’una activitat d’interès social.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Santa Oliva
28 d’octubre de 2016.
El Tècnic Municipal
Josep Mª Ichart.”
Vist els estatuts de l’entitat cal dir que consta com una de les seves finalitats
les Activitats Culturals.

Tercer.- Acordar que la monitora que realitzi l’activitat, a través de l’entitat,
abans de l’inici de l’activitat, tindrà de fer una memòria justificativa i
comunicativa sobre l’activitat (document standard que l’ajuntament facilitarà a
l’entitat per tal de que el faci arribar als monitors). Així mateix, significar que
l’entitat haurà de comunicar a la monitora que tindria que donar-se d’alta en el
règim d’autònoms en el cas que l’ingrés mensual per la realització de l’activitat
superi el salari mínim interprofessional fixant en 655,20€. En el cas de que no
es presenti la memòria justificativa i comunicativa de l’activitat la cessió
quedarà revocada automàticament.
Cinquè.- Significar que la cessió que es realitza a l’entitat per realitzar l’activitat
és amb la voluntat d’oferir tot un seguit d’activitats que representin cohesió
social als veïns del municipi. Així mateix, l’actuació municipal es basa en la
cessió dels locals municipals per desenvolupar activitats d’interès social i
fomentar la cohesió social, seguint amb els principis i documentació que
consten en l’expedient, tals com:
- Respectar les normes de competència deslleial.
- Obligació o exoneració de presentar la documentació del Règim
d’autònoms, si s’escau.
- L’obligació de tenir cobertura d’assegurances per l’exercici de les
activitat.
- La no intermediació de l’ajuntament en la relació jurídica, econòmica i
fiscal entre l’associació o els monitors.
Sisè.- Fer constar que l’Associació de Veïns de Les Pedreres, seran els
Ajuntament de Santa Oliva
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Segon.- Acordar que si l’ajuntament necessita disposar del Local Cultural per
realitzar alguna activitat, la cessió s’entendrà revocada, tot i que l’ajuntament
informarà prèviament a l’entitat pel seu coneixement.
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Primer.- Autoritzar la cessió del Local Cultural per realitzar ball de sevillanes els
dimecres d’11h. a 12h., a partir del més de gener de 2017 i de 19h. a 20h. a
partir de la notificació d’aquest acord fins finals de juliol de 2017, condicionada
l’autorització al que estableix el tècnic municipal en el seu informe i que consta
literalment en la part expositiva del present acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això a la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
responsables de l’estat de les dependències i del mobiliari d’aquestes, durant la
cessió de l’espai.
Setè.-Notificar aquest acord a l’entitat Associació de Veïns de Les Pedreres.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

La Sra. ACM, en representació d’aquest grup de mares i pares, a través
d’instància de data 20/10/2016 amb número de registre d’entrada 3325, ha
sol·licitat la cessió del Local Cultural per realitzar els assaigs de la
representació de la obra teatral dels pastorets de Santa Oliva, els dies que a
continuació es detallen:
- Tots els divendres a la tarda dels mesos de novembre i desembre.
- Tots els dissabtes al matí dels mesos de novembre i desembre.
- El diumenge 18 de desembre de 2016.
- Els dissabtes a la tarda que estiguin lliures, el 5, 12, 19 i 26 de novembre
i 3 de desembre.
- El 26 de desembre per la representació de l’obra de teatre.
Pel dia 26 de desembre també sol·liciten poder disposar de 400 cadires.
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.

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

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

Des de la Regidoria de Cultura es vol promoure l’organització de l’obra de
teatre dels pastorets com es ve organitzant fa uns anys, amb la col·laboració
d’un grup de pares i mares que s’encarregaran de coordinar els assaigs
corresponents.
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Antecedents

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.10.- EXP. NÚM.: 813/2016 CESSIÓ LOCAL CULTURAL PER A REALITZAR
ASSAIGS I REPRESENTACIÓ OBRA DE TEATRE ELS PASTORETS.

Ajuntament de Santa Oliva

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Cessió del Local Cultural per realitzar assaigs obra teatre
Peticionari:
Sra, ACM
Emplaçament:
Santa Oliva
Antecedents
Vista la sol·licitud de la Sra. ACM, en representació d’un grup de pares i mares,
on sol·licita a través d’instància amb número de registre d’entrada 3325 de data
20/10/2016 la cessió del Local Cultural varis dies dels mesos de novembre i
desembre per realitzar els assaigs de l’obra de teatre els pastorets i el dia 26
de desembre per la representació de la mateixa.
INFORME
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments:
 L’Entitat peticionaria tindrà cura del material/mobiliari municipal.
 La sol·licitant queda designat com a responsable, per tal que en cas
d’emergència, doni avís als equip d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.), i dirigirà l’evacuació dels assistents.
 Es garantirà en tot moment, que els serveis i les mesures sanitàries i de
seguretat, siguin les adequades per tal d’assegurar la higiene i la
integritat física de les persones participants durant l’activitat.
 Restarà restringit l’accés a l’amfiteatre, solsament es permetrà l’accés al
bany de senyores.
 Previ inici dels actes, es garantirà que totes les sortides d’emergència
del Local Cultural 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.
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
3 de novembre de 2016, signat electrònicament al marge.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment diu:
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Atès que l’edifici del Local Cultural (contingut i continent), resta cobert per
l’assegurança municipal de responsabilitat civil per tal de cobrir els riscos
eventuals inherents a l’exercici de la pròpia activitat, segons estableix l’article 1
i 2 de la pòlissa d’assegurança. Cal tenir en compte que es una activitat
organitzada per l’ajuntament amb la col·laboració d’un grup de pares i mares de
Santa Oliva.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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
El Tècnic Municipal”

Segon.- Fer constar que son els responsables 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 els assaigs i representació
teatral, si fos el cas.

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

Primer.- Autoritzar la cessió del Local Cultural al grup de pares i mares que
col·laboren amb l’ajuntament en l’organització de l’obra de teatre els pastorets
a la Sra. ACM, els dies que a continuació s’indiquen:
- Tots els divendres a la tarda de novembre i desembre, tenint en compte
que han de finalitzar abans de les 22h.
- Tots els dissabtes al matí de novembre i desembre.
- Els dissabtes a la tarda que a continuació s’indiquen, tenint en compte
que han de finalitzar abans de les 19h.:
o 5, 12, 19 i 26 de novembre
o 13 de desembre.
- El diumenge 18 de desembre tot el dia.
- El dilluns 26 de desembre, tot el dia, per la representació de l’obra de
teatre.
Així mateix l’ajuntament posarà a disposició totes les cadires que tingui
disponibles pel dia 26/12/16, sense poder garantir la disponibilitat de les 400
sol·licitades.
Condicionada la cessió del Local, al que especifica el tècnic municipal en el seu
informe i que es detalla literalment en la part expositiva del present acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això a la Junta de Govern es proposa:

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.11.- EXP. NÚM.: 821/16 CESSIÓ LOCAL CULTURAL ASSAIGS I
REPRESENTACIÓ OBRES DE TEATRE I CANTADA DE NADALES FINAL
DEL PRIMER TRIMESTRE. ESCOLA LA PARELLADA.
Antecedents
El Director de l’Escola La Parellada, Sr. HC, ha sol·licitat a través d’instància de
data 25/10/2016 amb número de registre d’entrada 3359, la cessió del Local
Cultural per poder realitzar els assaigs de les obres de teatre i cantada de
nadales de final del primer trimestre, així com les representacions de les
mateixes.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Tercer.- Notificar aquest acord a la Sra. ACM.

HORA
matí
tarda
matí
tarda

Desembre

dimarts 13
dimecres 14
dijous 15
divendres 16
dilluns 19
dimarts 20
dimecres 21
dijous 22

matí
tarda
tarda
matí
matí i tarda
matí i tarda
matí
matí

Així mateix, sol·liciten pels dies 21 i 22 de desembre al matí, poder disposar de
400 cadires per atendre als alumnes, mestres i familiars assistents. Tant
mateix, sol·liciten que el camió de la brigada reculli el 12 de desembre a partir
de les 10h. del matí el material per portar-ho al Local Cultural i, el 22 de
desembre a les 12.30h. retornar a l’escola tot el material emprat per a les
representacions dels dies 21 i 22 de desembre.
Atès que els dimarts al matí d’11h. a 12h. hi ha una activitat al Local Cultural,
els dimarts sol·licitats al matí només es podrà disposar del Local en horari no
coincident amb aquest.
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.
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 Local Cultural (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.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

DIA
dimarts 22
dimecres 23
dimarts 29
dimecres 30
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DATES
Novembre

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva

Atès l’informe tècnic que literalment diu:

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
28 d’octubre de 2016, signat electrònicament al marge.
El Tècnic Municipal”
Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar la cessió del Local Cultural els dies i horaris detallats
anteriorment perquè puguin realitzar els assaigs corresponents a les obres de
teatre i cantada de nadales de final del primer trimestre, així com les
representacions dels dies 21 i 22 de desembre. Així mateix, la cessió de les
cadires que tingui disponibles l’ajuntament per les representacions de les obres
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

Informe
Es dona la conformitat, atenent els següents requeriments:
- Es disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil, que doni
cobertura a l’ús, que es vol fer del Local Cultural.
- Es garantirà en tot moment, que els serveis i les mesures sanitàries i de
seguretat, siguin les adequades per tal d’assegurar la higiene i la
integritat física de les persones participants durant l’activitat.
- Els sol·licitants queden designats com a responsables, per tal, que en
cas d’emergència, donin avís als equips d’intervenció (ambulància,
policia, bombers, etc.), i dirigirà l’evacuació dels assistents.
- Restarà restringit l’accés a l’amfiteatre, solsament es permetrà l’accés al
bany de senyores.
- En tot moment, es garantirà que les sortides del Local, quedin lliures
d’obstacles, per a la seva correcta evacuació.
- Tenir cura de les instal·lacions i el material cedit.

Codi Validació: PPFAEZNXW5FWHHFRN46K39SK4 | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 35

Antecedents
Vista la sol·licitud de l’Escola La Parellada, on sol·licita a través d’instància amb
número de registre d’entrada 3335 de data 20/10/2016 la cessió del Local
Cultural varis dies dels mesos de novembre i desembre, per realitzar els
assaigs de les representacions de teatre i cantada de nadales de final del
primer trimestre i, els dies 21 i 22 de desembre per la representació de les
mateixes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Cessió del Local Cultural per assaigs i obra de teatre de
final de primer trimestre.
Peticionari:
Escola La Parellada
Emplaçament:
Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.12.- EXP. NÚM.: 836/2016 CESSIÓ LOCAL CULTURAL PER A REALITZAR
ACTIVITATS DE BALL TEMPORADA 2016/2017. PENYA BLAUGRANA DE
SANTA OLIVA.
Antecedents
La Penya Blaugrana de Santa Oliva, ha sol·licitat mitjançant instància de data
23/09/16 amb número de registre d’entrada 3052, la cessió del Local Cultural
per realitzar diverses activitats de ball en els següents horaris:
- Dilluns de 18h. a 19h i de 20h. a 21h.
- Dimecres de 20h. a 21h.
- Dijous de 20h. a 21h.
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.
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
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

Tercer.- Notificar aquest acord als sol·licitants.
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Segon.- Instar als sol·licitants, a que informi a l’ajuntament si hi ha alguna
variació dels dies/horaris detallats en la part expositiva, per tal de poder
organitzar les diferents activitats que es realitzen al Local Cultural, amb un
temps prudencial i poder realitzar les gestions oportunes per part de
l’ajuntament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

de teatre, no podent garantir la cessió de la totalitat de les cadires sol·licitades i,
el transport del material necessari per desenvolupar les representacions
teatrals al Local Cultural i al finalitzar les obres de teatre retornar el material a
l’escola. La cessió queda condicionada als requisits que estableix el Tècnic
municipal i que es detallen en la part expositiva del present acord.
Els dimarts al matí de 11h. a 12h. hi ha una activitat al Local Cultural, i per
aquest motiu els dimarts sol·licitats al matí només es podrà disposar del Local
en horari no coincident amb aquest.

Ajuntament de Santa Oliva
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.

Es pot establir que la legalitat de les activitats culturals i socials als Centres
Cívics i a la resta de les dependències municipals (inventari de bens), s’han de
considerar a priori com efectuades dins de la esfera de la competència
municipal i per tant entraria dins de les competències pròpies, tal i com
estableix l’article 1er-vuit de la llei 27/2013 de 27 de desembre de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local (RASAL) al tractar-se de
“Promoció de la cultura i equipaments culturals”.
Atès que el edifici del Local Cultural (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.
Ha d’existir a l’expedient municipal una Memòria justificativa i comunicativa de
les activitats on haurà de constar:
- Deures i obligacions de la cessió.
- La situació de règim autònom o no dels monitors que realitzaran les
activitats.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

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

Codi Validació: PPFAEZNXW5FWHHFRN46K39SK4 | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 35

Atès que la Junta de Govern de data vint-i-dos de maig de dos mil catorze, va
ser assabentada del “Règim Jurídic d’activitats als Centres cívics i cessió
dependències municipals”. Es plantejaven quatre actuacions compatibles amb
la cessió dels locals de domini públic sempre que els serveis tècnics municipals
hagin realitzat els informes tècnics oportuns i, sempre que tinguin la
corresponent cobertura d’assegurances:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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
-

L’obligatorietat d’existència d’assegurança.
Declaració de que es tracta d’una activitat d’interès social.

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

INFORME
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments:
 Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, que doni cobertura
a l’ús, que es vol fer del Local cultural.
 S’ha de tenir cura de les instal·lacions i el material municipal.
 Es garantirà en tot moment, que els serveis i les mesures sanitàries i de
seguretat, siguin les adequades per tal d’assegurar la higiene i la
integritat física de les persones participants durant l’activitat.
 Es garantirà que les sortides del centre, quedaran lliures d’obstacles, per
a la seva correcta evacuació.
 S’ha de designar a un responsable, per tal que en cas d’emergència,
doni avís als equips d’intervenció (ambulància, policia, bombers, etc.), i
dirigirà l’evacuació dels assistents
 Restarà restringit l’accés a l’amfiteatre, solsament es permetrà l’accés al
bany de senyores.
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
28 d’octubre de 2016.
El Tècnic Municipal”
Vist els estatuts de l’entitat cal dir que consta com una de les seves finalitats
les Activitats Culturals.
Per tot això a la Junta de Govern es proposa:

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

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

Antecedents
Vista la instància presentada per la Penya Blaugrana, amb número de registre
3052 de data 23/09/16, on sol·licita la cessió del Local Cultural per realitzar
diverses activitats de ball.
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“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Cessió Local Cultural per realitzar activitats diverses de
ball.
Peticionari:
Penya Blaugrana
Emplaçament:
Local Cultural

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
Primer.- Autoritzar la cessió del Local Cultural per realitzar diverses activitats de
ball en els dies i horaris detallats en la part expositiva del present acord, a partir
de la notificació d’aquest acord i fins finals del mes de juliol de 2017,
condicionada l’autorització al que estableix el tècnic municipal en el seu informe
i que consta literalment en la part expositiva del present acord.

Sisè.- Fer constar que la Penya Blaugrana, seran els responsables de l’estat de
les dependències i del mobiliari d’aquestes, durant la cessió de l’espai.
Setè.-Notificar aquest acord a la Penya Blaugrana de Santa Oliva.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.13.- EXP. NÚM.:818 /2016 PAGAMENT FACTURES OCTUBRE
Es presenta per a la seva aprovació la relació de pagaments número 46 que
ascendeix a la quantitat de 95.811,74 € (NORANTA-CINC MIL VUIT-CENTS
ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS D’EURO).
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

Cinquè.- Significar que la cessió que es realitza a l’entitat per realitzar l’activitat
és amb la voluntat d’oferir tot un seguit d’activitats que representin cohesió
social als veïns del municipi. Així mateix, l’actuació municipal es basa en la
cessió dels locals municipals per desenvolupar activitats d’interès social i
fomentar la cohesió social, seguint amb els principis i documentació que
consten en l’expedient, tals com:
- Respectar les normes de competència deslleial.
- Obligació o exoneració de presentar la documentació del Règim
d’autònoms, si s’escau.
- L’obligació de tenir cobertura d’assegurances per l’exercici de les
activitat.
- La no intermediació de l’ajuntament en la relació jurídica, econòmica i
fiscal entre l’associació o els monitors.
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Tercer.- Acordar que la monitora que realitzi l’activitat, a través de l’entitat,
abans de l’inici de l’activitat, tindran de fer una memòria justificativa i
comunicativa sobre l’activitat (document standard que l’ajuntament facilitarà a
l’entitat per tal de que el faci arribar als monitors). Així mateix, significar que
l’entitat haurà de comunicar a la monitora que tindria que donar-se d’alta en el
règim d’autònoms en el cas que l’ingrés mensual per la realització de l’activitat
superi el salari mínim interprofessional fixant en 655,20€. En el cas de que no
es presenti la memòria justificativa i comunicativa de l’activitat la cessió
quedarà revocada automàticament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Acordar que si l’ajuntament necessita disposar del Local Cultural per
realitzar alguna activitat, la cessió s’entendrà revocada, tot i que l’ajuntament
informarà prèviament a l’entitat pel seu coneixement.

Ajuntament de Santa Oliva
Així mateix es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació la relació
de “AD”, “O” i “ADO” comptabilitzats que consta a l’expedient.
A la Junta de Govern es proposa l’adopció del següent acord,
Primer.- Aprovar la relació de pagaments número 46.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les 20.45 hores, cosa que certifico.

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

Número : 2016-0022 Data : 20/01/2017

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Aprovar la relació de “AD”, “O” i “ADO” comptabilitzats, que consta a
l’expedient.

