Cristina Carreras Haro (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 25/11/2016
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 11/11/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- EXP. NÚM.: 547/05 APROVACIÓ CERTIFICACIONS DE LES FASES 1A,
2A, 3A I 4A DE LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA.
2.2.- EXP. NÚM.: 827/16 CERTIFICAT URBANÍSTIC C/MOSSÈN JOSEP Mª
JANÉ, NÚM. 35.
2.3.- EXP. NÚM.: 524/16 LLICÈNCIA OBRES MAJORS ENDERROC MASIA
CAMALLARG.
2.4.- EXP. NÚM.: 857/16 LLICÈNCIA OBRES MAJORS REFORMA I
AMPLIACIÓ HABITATGE C/SANT JAUME, 3
2.5.- EXP. 474/14 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA CARRER SANT
LLUCH 19.
2.6.- EXP. NÚM.:894/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER ALT CAMP 19.
2.7.- EXP. NÚM.: 894/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER ALT CAMP 21.
2.8.- EXP. NÚM.:894/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER ALT CAMP 23.
2.9.- EXP. NÚM.: 912/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER BAIX PENEDÈS 10.
2.10.- EXP. NÚM.: 913/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER TARRAGONÈS 9.
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 : 2016-0016 Data : 24/11/2016

Santa Oliva, a disset 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: 24/11/2016
HASH: f5096af9abec94d01299e04106668096

Ajuntament de Santa Oliva

3. ASSUMPTES GENERALS
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (11/11/2016)
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 l’onze de novembre de dos mil
setze, l’alcaldessa pregunta als presents si tenen alguna objecció que fer-hi, i
no formulant-ne cap, per unanimitat dels membres de la Junta de Govern que
van assistir a la sessió, s’acorda la seva aprovació.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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2.11.- EXP.NÑUM.: 615/16 LLICÈNCIA GOS PERILLÓS SRA. L.L.C.
2.12.- EXP. NÚM.: 782/2016 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL SR. F.J.G.C.
2.13.- EXP. NÚM.: 892/2016 CONCESSIÓ RESERVA D’ESTACIONAMENT
PERSONES AMB DISCAPACITAT.
2.14.- EXP. NÚM.: 942/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
RODES BUS MUNICIPAL.
2.15.- EXP. NÚM.: 491/2016 BAIXA LIQUIDACIÓ IBI ( RESOLUCIO
CADASTRAL).
2.16.- EXP. NÚM.: 943/2016 BAIXA LIQUIDACIONS PLUSVALUES.
2.17.- EXP. NÚM.: 878 /2016 DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS IBI
FINCA DISSEMINAT 30.
2.18- EXP. NÚM.: 933/2016 APROVACIÓ LIQUIDACIONS IMPOST DE
CONSTRUCCIONS I TAXA D’OBRES 2016.
2.19.- EXP. NÚM.: 927/2016 CONVENI AMB CENTRE CEP PER A LA
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS D’ESTUDIANTS.
2.20.- EXP. NÚM.: 885/2016 CESSIÓ CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES EL
27/11/2016. ANC SANTA OLIVA.
2.21.- EXP. NÚM.: 909/2016 CESSIÓ CENTRE CÍVIC SANT JORDI EL
19/11/2016 . ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT JORDI.
2.22.- EXP. NÚM.: 910/2016 CESSIÓ CENTRE CÍVIC DE SANT JORDI.
ENTITAT FEM GRESCA 2014.
2.23.- EXP. NÚM.: 914/2016 CESSIÓ MONESTIR PER REALITZAR ACTE DE
PRESENTACIÓ COR DE NOIES ITZI. ENTITAT ADHSO.
2.24.- EXP.NÚM.: 652/2016 COMPRA CADIRA I CALEFACTOR CENTRE
CÍVIC SANT JORDI.
2.25.- EXP.NÚM.: 652/2016 CONTRACTE MENOR TALLER DE NADAL
CENTRE CÍVIC SANT JORDI.
2.26.- EXP. NÚM.: 944/2016 APROVAR LA DOTACIÓ ECONÒMICA DE
L’ATORGAMENT
D’AJUTS
INDIVIDUALTIZATS
PEL TRANSPORT
ESCOLAR DE PRIMÀRIA, DE MENJADOR ESCOLAR DE PRIMÀRIA,
D’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT DE PRIMÀRIA I ESO DEL CURS I,
L’AJUDA UNIVERSAL DEL TRANSPORT ESCOLAR DE PRIMÀRIA DEL
ESCOLAR 16/17.
2.27.- EXP. NÚM.: 966/2016 AJUDA UNIVERSAL PEL TRANSPORT
ESCOLAR DE PRIMÀRIA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
2.- EXPEDIENTS
2.1.- EXP. NÚM.: 547/05 APROVACIÓ CERTIFICACIONS DE LES FASES 1A,
2A, 3A I 4A DE LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA.

La inversió realitzada per CASSA en l´execució del conveni, en la renovació de
la xarxa d´aigua potable en les 7 fases executades ascendeix a 561.124,25 €
per tant, s’ha executat la totalitat de la inversió contemplada en el mateix.
CONCLUSIÓ
La certificació presentada, ha estat revisada i comprovada pels Serveis Tècnics
Municipals, per tant s´informa Favorablement.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern, es proposa:
Primer.- Aprovar la certificació corresponent a la 7a fase, per l’import i detall
indicat a l’informe tècnics transcrit a la part expositiva.
Segon.- Traslladar el present acord a CASSA.
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 : 2016-0016 Data : 24/11/2016

INFORME
L’import total de l´execució de l´actuació de la Fase 7a, ascendeix a
24.080,80€, que és inferior als 39.768,93€ previstos en la totalitat del projecte.
La diferència es deguda a la baixa realitzada per Cassa.
Les obres han finalitzat en data d´agost de 2016
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“ EXECUCIÓ DE CONVENI: AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA I LA COMPANYÍA
CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI D´AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM –
CASSA –
INFORME TÈCNIC DE LA CERTIFICACIÓ DE LA FASE 7a
RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE
1a i única CERTIFICACIÓ
Obra: Renovació de la xarxa d´aigua potable fase 7
Emplaçament: Barri Les Pedreres
Promotor: Ajuntament de Santa Oliva
Contractista: Cassa
Import Inversió segons Conveni ,Iva Exclòs : 561.124,25 €
Import certificat a origen en fases anteriors: 537.043,39 €
Pressupost Total Projecte Fase 7a: 39.768,93 €
Import certificació 4: 24.080,86 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist els informes emesos pel Sr. Jaume Esteller, tècnic municipal contractat per
aquesta corporació, Arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diuen:

Ajuntament de Santa Oliva
2.2.- EXP. NÚM.: 827/16 CERTIFICAT URBANÍSTIC C/MOSSÈN JOSEP Mª
JANÉ, NÚM. 35.
Atesa la sol·licitud del Sr. JM.A.LL., de data 25.10.2016 registrat d’entrada amb
el número 3355, on demana un certificat de legalitat urbanística.

Zona d´Edificació Residencial Aïllada (Clau 10)
Article 146. Condicions generals de la zona d’edificació aïllada
1. L’ordenació de l’edificació aïllada es desenvolupa segons la modalitat
centrada. L'edificació se separa, com a mínim, 4 metres de l’alineació de
vial i 3 metres dels altres límits de la parcel·la.
2. L’índex net d’edificabilitat és de 0,8 m2 sostre/m2 sòl.
3. L’ocupació màxima de l’edificació és del 40% de la superfície total de la
parcel·la.
4. La superfície mínima de la parcel·la és de 300 m2.
5. La façana mínima de la parcel·la és de 15 metres.
6. L’alçada màxima de l’edificació és de planta baixa i una planta pis, amb
un màxim de 7 metres.
7. Dins de la franja de separació de l’edificació als límits laterals de la
parcel·la regulada a l’apartat 1, poden construir-se edificacions auxiliars al
servei de cada habitatge, sense computar dins l’ocupació de l’apartat 3,
amb els condicionaments següents:
a) La superfície màxima, per a cada habitatge, és de 25 m², amb ús exclusiu
de garatge.

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

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

Al sòl de la parcel.la és d’aplicació el següent:
1. És d’aplicació el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 22 de juny de
2005, text refós de 15 de setembre de 2005, publicat en el DOGC núm.
4509 de 14 de novembre de 2005.
Modificació Puntual (POUM) aprovació definitiva 17.01.2008
2. Classificació del sòl : Sòl Urbà Consolidat
3. Qualificació del Sòl: Residencial Aïllada clau 10 i Subzona 10a
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“ CERTIFICAT D´APROFITAMENT URBANÏSTIC
Expedient: 2016/827
Sol·licitant: J. Mª A.LL.
Situació: Mossèn Josep Ma Jané,35

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
A la Junta de Govern, es proposa :
Primer.- Notificar el present informe al Sr. J.MªA.LL. als efectes oportuns.
Segon.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.

Atenent que amb sessió de Junta de Govern de data 31.05.2016, s’acorda fer
el requeriment de neteja de la finca de la Masia Camallarg.
Atenent la sol·licitud de les Sres. M.E.S. i M.N.S. de data 11.08.16, registrada
d’entrada amb el núm. 3195, en la que demana llicència d’obres per enderrocar
l’habitatge unifamiliar aïllat.
Atès que amb data 2.08.2016, registrat d’entrada amb el número 2550, es rep
del Col·legi D’arquitectes de Catalunya, demarcació de Tarragona, ofici indicant
que han rebut el projecte d’enderroc i demanen que es documenti amb
fotografies per tal de deixar constància al seu arxiu per l’interès de l’edifici.
Vist l’informe emès pel Sr.Jaume Esteller Ruedas, Arquitecte Tècnic municipal,
amb núm. de col·legiat 23608, que textualment diu:

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

2.3.- EXP. NÚM.: 524/16 LLICÈNCIA OBRES MAJORS ENDERROC MASIA
CAMALLARG.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 11-09-16 Número, 2639
 Expedient: núm. 524 2016
 Sol·licitant: Sra. M.E.S. i Sra. M.N.S.
 Ubicació: Polígon 5 parcel.la 6
 Objecte: Enderroc habitatge unifamiliar aïllat
 Documentació presentada: Projecte d´enderroc , redactat per l´
arquitecte Jordi Sangenís Salvó
2.- INFORME TÈCNIC
El projecte presentat compren l´enderroc de l´habitatge esmentat, anomenat
Masia Camallarg i no està inclòs en el Catàleg de Béns Protegits
La superfície afectada es de 448,00 m2 i el volum de 1.344,00 m3.
El pressupost d´execució material ascendeix a 8.200,00 €
La direcció de les obres d´enderroc per l´arquitecte redactor del projecte
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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“ INFORME DE L’ARQUITECTE - LLICÈNCIA D’ENDERROC -OBRES
MAJORS

Ajuntament de Santa Oliva

El que fa constar els efectes oportuns.”
A la Junta de Govern, es proposa:
Primer.- Concedir llicència d’obres majors per a enderrocar l’habitatge
unifamiliar aïllat, segons el projecte presentat i l’informe favorable de
l’arquitecte tècnic transcrit a la part expositiva.
Segon.- Notificar que tal i com indica l’informe tècnic ha de tenir en compte les
següents condicions:
- Presentació del IAE del constructor.
- Nomenament del coordinador de les obres de seguretat i salut
- Dipositar una fiança de 1.766,93 € en concepte de gestió de residus que serà
retornada una vegada justificat el trasllat del mateixos a un abocador autoritzat.

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es proposa: Facilitar al Col·legi d´Arquitectes les
fotografies sol·licitades i CONCEDIR LA LLICÈNCIA amb les següents
condicions:
 Presentació del IAE del constructor.
 Nomenament del coordinador de les obres de seguretat i salut
 Dipositar una fiança de 1.766,93 € en concepte de gestió de residus que
serà retornada una vegada justificat el trasllat del mateixos a un
abocador autoritzat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El Col·legi d´Arquitectes de la demarcació de Tarragona ha sol·licitat fotografies
de les torres quadrades per documentar el seu arxiu

Tercer.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.4.- EXP. NÚM.: 857/16 LLICÈNCIA OBRES MAJORS REFORMA I
AMPLIACIÓ HABITATGE C/SANT JAUME, 3.
Atenent la sol·licitud del Sr. R.R.T. de data 10.10.16, registrada d’entrada amb
el núm. 3195, en la que demana llicència d’obres per ampliar i reformar
l’habitatge unifamiliar del C/Sant Jaume, 3 xamfrà amb el C/Nens del Vendrell.
1- Vist l’informe emès pel Sr.Jaume Esteller Ruedas, Arquitecte Tècnic
municipal, amb núm. de col·legiat 23608, que textualment diu:
2Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Segon.- Traslladar el present acord a les interessades Sra. M.E.S. i Sra.
M.N.S., als efectes oportuns.

Ajuntament de Santa Oliva

Situació:

Carrer Jaume Balmes,3

Planejament Vigent:

POUM - aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de 22 de juny de 2005, text
refós de 15 de setembre de 2005, publicat en el
DOGC núm. 4509 de 14 de novembre de 2005.

INFORME TÈCNIC
En referència a la sol·licitud de llicència per la reforma i ampliació d´un
habitatge unifamiliar en testera.
Antecedents
Es presenta sol·licitud per tal d’obtenir llicència d’obres majors . Es presenta la
documentació següent:
Títol del projecte:
Bàsic i Executiu
Redactor i visat: Arquitecte: Joan Urgell Ventosa
Núm. Col·legiat: 29.962
Núm. Visat: 2016600558
Pressupost (PEM): 23.334,29 €
Altra documentació presentada:
IAE constructor o declaració jurada
Compromís del gestor de residus
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Arquitecte: Jesús Vázquez
Mendaza
Coordinador de Seguretat i Salut
Programa control de qualitat
Justificació CTE
Justificació Decret d’habitabilitat
Justificació Decret d’Ecoeficiència arquitecte:
Full d’estadística d’edificació i habitatge
Justificació compliment D89/2010 i D105/2008 de residus i
enderrocs
Fiança Municipal s/D 89/2010 : 150,00 €
Assumeix direcció facultativa: Arquitecte: Joan Urgell Ventosa
Acompliment de la Normativa
Planejament aplicable:

POUM - aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de 22 de
juny de 2005, text refós de 15 de setembre
de 2005, publicat en el DOGC núm. 4509 de
14 de novembre de 2005.
Ajuntament de Santa Oliva

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

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

R.R.T.
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Peticionari:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

LLICÈNCIA OBRES MAJORS
Expedient:
857/2016

Ajuntament de Santa Oliva
Classificació urbanística:

Sòl urbà consolidat

Qualificació urbanística:

Zona Residencial aïllada (clau 10a)

Disconformitat amb planejament: Règim de volum disconforme
Condició del terreny:

Té condició de solar

Condicions d’ordenació:

Article 146.9

No obstant, la Junta de Govern Local resoldrà el que més convingui.”
A la Junta de Govern, es proposa:
Primer.- Concedir llicència d’obres majors per a les reformes i ampliació de
l’habitatge unifamiliar en testera, segons el projecte presentat i l’informe
favorable de l’arquitecte tècnic transcrit a la part expositiva.
Segon.- Notificar que tal i com indica l’informe tècnic ha de tenir en compte les
següents condicions:
 Caldrà dipositar una fiança de 150 € d´acord amb el projecte
presentat que seran retornats un cop que el promotor justifiqui
l’entrada de la runa d’obra a la deixalleria comarcal o abocador
controlat. Un cop es presenti aquest justificant, es retornarà la fiança
dipositada.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat Sr. R.R.T. als efectes
oportuns.
Tercer.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

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

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

Conclusió
Atenen a l´exposat, informo favorablement sobre l’atorgament de la
llicència d´obres per la reforma i ampliació de l´habitatge unifamiliar aïllat
amb un pressupost de les obres de 23.334,29 € € amb la següents
consideracions:
 Caldrà dipositar una fiança de 150 € d´acord amb el projecte
presentat que seran retornats un cop es justifiqui la bona ‘praxis’ en
la gestió dels residus generats durant l´obra.

Codi Validació: 49CXJKFLC62NXACAD2XXN27X9 | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 37

Es dóna conformitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Comprovació del projecte.

Ajuntament de Santa Oliva
2.5.- EXP. 474/14 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA CARRER SANT
LLUCH 19.
Atès que s’ha rebut, novament un nou avís que la parcel·la situada al Carrer
Sant Lluch 19 es troba en mal estat: plena d’herbes i en mal estat interior per la
gran presencia d’insectes i rates.

En cas d’incompliment, s’aplicarà l’article 98 de la Llei 30/1992 (LRJ-PAC) que
preveu l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament de la neteja amb la
conseqüent repercussió de les despeses ocasionades per l’actuació.
A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Instar al propietari que netegi la parcel·la amb la freqüència adequada
per evitar les molèsties que ocasiona a la població l’estat de deixadesa de la
mateixa.
Segon.- Si no es realitzen les actuacions en el termini de 30 dies, o es realitzen
de manera insuficient, l'Ajuntament farà les actuacions 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.:894/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER ALT CAMP 19.
Atès que s’han rebut queixes sobre el mal estat de la parcel·la situada al Carrer
Alt Camp 19 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,
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

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.
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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

Fetes les comprovacions necessàries, es comprova que la parcel·la està en
estat d’abandonament.

Ajuntament de Santa Oliva
conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable
en matèria de règim de sòl i per la legislació sectorial.
Per la seva banda, l’article 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, del text refós de
la llei del sòl, estableix el deure dels propietaris de terrenys de conservar-los en
les condicions de seguretat, salubritat i ornat legalment exigibles.

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.: 894/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER ALT CAMP 21.
Atès que s’han rebut queixes sobre el mal estat de la parcel·la situada al Carrer
Alt Camp 21 que podria provocar problemes de seguretat, salubritat i perill
d’incendi.
Segons l’article 197.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, estableix que les persones propietàries de tota classe de
terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús,
conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable
en matèria de règim de sòl i per la legislació sectorial.
Per la seva banda, l’article 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, del text refós de
la llei del sòl, estableix el deure dels propietaris de terrenys de conservar-los en
les condicions de seguretat, salubritat i ornat legalment exigibles.
En cas d’incompliment, s’aplicarà l’article 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:

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

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

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.
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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.

Ajuntament de Santa Oliva
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.

Atès que s’han rebut queixes sobre el mal estat de la parcel·la situada al Carrer
Alt Camp 23 que podria provocar problemes de seguretat, salubritat i perill
d’incendi.
Segons l’article 197.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, estableix que les persones propietàries de tota classe de
terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús,
conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable
en matèria de règim de sòl i per la legislació sectorial.
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.

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

2.8.- EXP. NÚM.:894/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER ALT CAMP 23.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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.

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

Ajuntament de Santa Oliva
2.9.- EXP. NÚM.: 912/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER BAIX PENEDÈS 10.

Per la seva banda, l’article 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, del text refós de
la llei del sòl, estableix el deure dels propietaris de terrenys de conservar-los en
les condicions de seguretat, salubritat i ornat legalment exigibles.
En cas d’incompliment, s’aplicarà l’article 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.

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que s’han rebut queixes sobre el mal estat de la parcel·la situada al Carrer
Baix Penedès 10 que podria provocar problemes de seguretat, salubritat i perill
d’incendi.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.10.- EXP. NÚM.: 913/2016 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA
CARRER TARRAGONÈS 9.
Atès que s’han rebut queixes sobre el mal estat de la parcel·la situada al Carrer
Tarragonès 9 que podria provocar problemes de seguretat, salubritat i perill
d’incendi.
Segons l’article 197.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, estableix que les persones propietàries de tota classe de
terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús,
conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable
en matèria de règim de sòl i per la legislació sectorial.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Segon.- Si no es realitza cap actuació en el termini de 30 dies, o es realitza de
manera insuficient, l'Ajuntament realitzarà les actuacions necessàries de forma
subsidiària, i els costos aniran a càrrec del propietari de la finca.

Ajuntament de Santa Oliva
Per la seva banda, l’article 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, del text refós de
la llei del sòl, estableix el deure dels propietaris de terrenys de conservar-los en
les condicions de seguretat, salubritat i ornat legalment exigibles.
En cas d’incompliment, s’aplicarà l’article 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.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.11.- EXP.NÚM.: 615/16 LLICÈNCIA GOS PERILLÓS SRA. L.L.C.
La Sra. L.L.C amb DNI 14270524J presenta amb registre d’entrada 2921 a
l’Ajuntament de Santa Oliva petició per censar al seu gos anomenat JORDAN i
demana que es tramiti la llicència de gos potencialment perillós.
El gos és un American Stanforshire Terrier, mascle, viu al Carrer Sant Bartomeu
5, té la cartilla de vacunació A2384050 i el microxip número 941000017974154.
El Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos, del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, per a l’obtenció i/o renovació de la llicència
administrativa marca
els requisits a complir per obtenir la llicència
administrativa.
Vist que la Sra. L.L.C. ha fet entrega de tota la documentació necessària i que
consta de:
- Certificat de penals.
- Certificat mèdic on consta la capacitat física i aptitud psicològica.
- Pòlissa i rebut anual d’assegurança de responsabilitat civil vigent.
- Cartilla sanitària actualitzada.
- Fotos del lloc on habita l’animal.
- Declaració de responsabilitat.
Atès que s’ha realitzat el corresponent registre d’animals de companyia del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

Segon.- Si no es realitza cap actuació en el termini de 30 dies, o es realitza de
manera insuficient, l'Ajuntament realitzarà les actuacions necessàries de forma
subsidiària, i els costos aniran a càrrec del propietari de la finca.
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Primer.- Instar al propietari a que realitzi les actuacions necessàries per evitar
els problemes que aquesta parcel·la pot ocasionar per l’estat de deixadesa de
la mateixa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
Generalitat de Catalunya, obtenint el núm. R000535788.
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Concedir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos potencialment perillosos per al seu gos de raça American Stanforshire
Terrier anomenat JORDAN amb microxip 941000017974154.

2.12.- EXP. NÚM.: 782/2016 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL SR. F.J.G.C.
Antecedents
En data 30.08.2016 i registre d’entrada 2777 el Sr. F.J.G.C presenta una
reclamació patrimonial degut al trencament d’un vidre a casa seva per la traca
de la festa major, reclamant la quantitat de 101,64 € pels danys.
Atès a l’informe del tècnic:
“INFORME DE L’ARQUITECTE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EN RELACIÓ A LES ESCOPIRES EN UN
VIDRE COM A CONSEQUÈNCIA DE LA TRACA DE LA FESTA MAJOR

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Notificar l’acord de la Junta de Govern a la Sra. L.L.C.



Denunciant: J.F.G.C.



Documentació presentada: Instància i fotografies

2.- INFORME TÈCNIC
Manifesta i documenta amb fotografies, que la traca de la Festa Major estava
molt apropada al balco i les escopires han malmès el vidre. Sol·licita la substitució
del mateix
Es comprova la relació de causalitat entre els fets i els danys
3.- PROPOSTA
Es proposa estimar la sol·licitud
Santa Oliva, a 8 de novembre de 2016”

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Expedient: 782/2016

Ajuntament de Santa Oliva
Atès que l’Ajuntament té una assegurança per responsabilitat patrimonial amb
una franquícia per import de 300 € i per tant les reclamacions per imports
inferiors les ha d’assumir l’ajuntament.
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.

Primer.- Estimar la petició de responsabilitat patrimonial del Sr. F.J.G.C atenent
als motius justificatius de la relació de causa-efecte exposats a la part
expositiva.
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la
responsabilitat patrimonial per un import de 101,64 €.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.13.- EXP. NÚM.: 892/2016 CONCESSIÓ RESERVA D’ESTACIONAMENT
PERSONES AMB DISCAPACITAT
Atès el que estableix l’article 3.5 del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la
targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures
adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda: “la
targeta d’aparcament per a persones amb disminució és personal i
intransferible. No obstant això, els beneficis que atorga la targeta són
d’aplicació a qualsevol vehicle conduit o ocupat per una persona titular de la
targeta d’aparcament. La persona titular de la targeta d’aparcament per a
persones amb disminució identificada com a titular no conductor tindrà dret a la
reserva de plaça d’aparcament a què es refereix l’article 5.d, quan tenint
mobilitat reduïda, sigui menor de 18 anys o, si és més gran, tingui un grau igual
o superior al 65 %.”
Atès el que estableix l’article 27 de l’Ordenança municipal de guals i
estacionaments: ”es podran establir reserves d’estacionament per a persones
discapacitades en els indrets on es constati aquesta necessitat social.”
Atès que la Sra. E.A.M. va sol·licitar mitjançant instancia 3428 de data
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
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Llei 39/2015, de 02 d’octubre de Procediment administratiu.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments de Dret

Ajuntament de Santa Oliva
03.11.2016 la reserva d’un lloc d’estacionament a la Carretera de Valls i
compleix amb totes les condicions requerides.
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar la reserva d’estacionament de la Sra. E.A.M. a la carretera de
Valls pel vehicle: 5483-BSL.

Antecedents
Atès que es necessari el subministrament de dues (2) rodes pel bus municipal.
Atès que el pressupost per el subministrament a l’empresa Rodi Area
ascendeix a 360,29€.
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.

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

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

2.14.- EXP. NÚM.: 942/2016 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
RODES BUS MUNICIPAL.
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Notificar l’acord pres a la interessada.

Ajuntament de Santa Oliva
Atès que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la
solvència de l’empresa amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb
el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.

Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del subministrament anteriorment detallat a càrrec de la partida 2.440.21400
Transports del pressupost del 2016.
Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 360,29€ 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.

2.15.- EXP. NÚM.:
CADASTRAL).

491/2016

BAIXA LIQUIDACIÓ

IBI

(RESOLUCIÓ

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

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

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

Codi Validació: 49CXJKFLC62NXACAD2XXN27X9 | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 37

Primer.- Aprovar la contractació del subministrament de dues (2) rodes pel bus
municipal mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa Rodi
Area per import de 360,29€.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
Antecedents

Vist el que determina l’article 13 del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, en matèria de Revisió en Via
Administrativa.
A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar la baixa del rebut que es relaciona :
43-142-322-2003-20-0000152 per import principal de 956,31.-€
Segon.- Notificar aquest acord a BASE i als titulars afectats.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

Fonaments de Dret

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès els treballs de depuració de rebuts, que resten pendents de pagament a
BASE -Organisme de Gestió d’Ingressos, que es realitzen des de l’àrea de
Rendes, es detecta pendent una liquidació d’IBI, corresponent a la finca amb
referencia cadastral 9080608CF7698S0001AZ, que ha ser objecte de baixa
a conseqüència de la rectificació de superfície de la finca esmentada que
determina una disminució del valor cadastral de la mateixa, de conformitat amb
la resolució cadastral de data 28 de gener de 2016.

2.16.- EXP. NÚM.: 943/2016 BAIXA LIQUIDACIONS PLUSVALUES

Atès l’escrit presentat per la Sra. S.T.C. amb nif.: 46.324.955-B en la que
manifesta que ha rebut dues liquidacions de plusvàlua corresponents a
l’acceptació d’ herència del immoble ubicat al C/ Sant Jacint, 13 que són
errònies , donat que el Subjecte passiu és la seva mare que és la transmitent
de l’immoble
Fonaments Jurídics
Vista la documentació obrant en aquestes dependències municipals es detecta
l’existència d’un error en la introducció de les dades del Subjecte passiu.
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar la baixa de les
cobrament següents:

liquidacions

de plusvàlua amb clau de

Ajuntament de Santa Oliva
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Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva
43-142-352-2016-02-0000395 per import principal de 37,18 .-€,
43-142-352-2016-02-0000396 per import principal de 37,18 .-€,
Segon.- Procedir a la nova liquidació de les mateixes al subjecte passiu
correcte en la propera remesa de plusvàlues que es generi.
Tercer.- Notificar aquest acord a Base i als interessats.

DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS IBI

Antecedents
Atès l’escrit presentant pel Sr. V.O.A. amb nif. núm.: 38.076.827,M en la que
manifesta que desprès de diverses gestions efectuades davant la Gerència
Territorial del cadastre, la finca de la qual és titular amb la seva mare i els seus
germans ha estat corregida i tributa pels metres reals de superfície que els hi
corresponen. No obstant, ha detectat que des de base ha pagat per duplicat
els rebuts de la vivenda amb la descripció de DISSEMINATS 0030,
corresponents als anys 2013 i 2014, pel que demana la devolució dels imports
d’aquests rebuts.
Fonaments Jurídics

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

2.17.- EXP. NÚM.: 878 /2016
FINCA DISSEMINAT 30.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Els articles 14 a 20 del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament General de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, en matèria de Revisió en Via Administrativa.
Els articles 131 i 132 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament General de les Actuacions i els Procediments de Gestió i
Inspecció Tributària i de Desenvolupament de les Normes Comuns dels
Procediments d’Aplicació dels Tributs.
Els articles 32 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
L’article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L’article 21.1.s) i 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
2.- Se seguirà el procediment següent:
Ajuntament de Santa Oliva
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1.- La Legislació aplicable és la següent:

Ajuntament de Santa Oliva
a) Quan el procediment s’iniciï a instància de l’interessat, la sol·licitud
s’adreçarà a l’òrgan competent per a resoldre i contindrà les dades següents:

2.- Xec creuat o nominatiu.
3.- Si s’escau, una sol·licitud de compensació, en els termes previstos en el
Reglament General de Recaptació.
b) L’òrgan competent per a la tramitació comprovarà les circumstàncies que, si
s’escau, determinin el dret a la devolució, la realitat de l’ingrés i la no devolució
posterior, així com la titularitat del dret i la quantia de la devolució, i podrà
sol·licitar els informes que consideri necessaris.
L’òrgan competent per a la tramitació podrà sol·licitar els informes que consideri
necessaris.
c) Amb caràcter previ a la resolució, en virtut de l’article 18.3 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, caldrà notificar a l’obligat tributari la proposta de
resolució perquè en un termini de 10 dies, a comptar a partir del dia següent al
de la notificació, presenti les al·legacions i els documents i justificants que
consideri convenients.
d) Finalitzades les actuacions, l’òrgan competent per a la tramitació elevarà a la
Junta de Govern la proposta de resolució, en virtut de l’article 21.1.f) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, dictarà una
resolució motivada en la qual, si és procedent, s’acordarà el dret a la devolució,
es determinarà el titular del dret i l’import de la devolució.
e) Una vegada reconegut el dret a la devolució, es procedirà a l’execució
immediata d’aquesta (en el supòsit de que no s’hagi acordat la compensació).
La quantitat a retornar com a conseqüència d’un ingrés indegut estarà
constituïda per la suma de les quantitats següents:
- L’import de l’ingrés indegudament efectuat.

Ajuntament de Santa Oliva
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1.-Transferència bancària, amb indicació del número de codi de compte i les
dades identificatives de l’entitat de crèdit.
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Declaració expressa del mitjà elegit pel qual s’ha de realitzar la devolució,
d’entre els assenyalats per l’Administració competent. Si l’Administració
competent no ha assenyalat mitjans per efectuar la devolució, el beneficiari
podrà optar per:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Justificació de l’ingrés indegut. Junt amb la sol·licitud s’adjuntaran els
documents que acreditin el dret a la devolució, així com quants elements de
prova consideri oportuns a tal efecte. Els justificants d’ingrés es podran
substituir per la menció exacta de les dades identificatives de l’ingrés realitzat,
entre ells, la data i el lloc de l’ingrés i l’import.

Ajuntament de Santa Oliva

De conformitat amb l’exposat , a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada i procedir a la devolució de l’ import
de 194,44 -€, en concepte de rebuts d’IBI dels anys 2013 i 2014, ingressats
erròniament, tenint en compte la normativa aplicable en el moment de la
liquidació i que es detalla en la part expositiva. Així mateix, ESTIMAR la
devolució d’ interessos de demora pel temps transcorregut des de la data de
l’ingrés dels diferents rebuts , fins l’ordenació del pagament.
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’àrea de comptabilitat per tal que
gestioni la transferència dels diners en el compte facilitat al efecte.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’ interessat.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

Quan en l’execució de les devolucions s’hagi produït algun error material, de fet
o aritmètic, l’entitat de crèdit retrocedirà, si s’escau, l’import procedent a
l’Administració tributària ordenant o bé s’exigirà directament al perceptor el
reintegrament, segons disposa l’article 132.3 del Reial Decret 1065/2007, de 27
de juliol.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Les costes satisfetes quan l’ingrés indegut s’hagi realitzat durant el
procediment de constrenyiment.
- L’interès de demora vigent al llarg del període en què resulti exigible, sobre les
quantitats indegudament ingressades, sense necessitat de que l’obligat tributari
ho sol·liciti.

Es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació el padró de les
liquidacions realitzades des de el dia 16 d ‘octubre de l’any 2015, fins el dia
15 de novembre de 2016 , la relació de les quals obra a l’expedient, i que
consta d’11 liquidacions amb el següent detall:
IMPOST DE CONSTRUCCIONS IMPORT
TAXA D’OBRES
IMPORT

18.025,00 .-€
7.510,46.-€

A la Junta de Govern, es proposa:
Únic.- Aprovar el padró de les liquidacions realitzades des de el dia 16 d’
octubre de l’any 2015 i fins el dia 15 de novembre de 2016 , la relació de les
quals obra a l’expedient, i que consta d’11 liquidacions , per un import total de
VINT – I – CINC MIL
CINC - CENTS TRENTA – CINC EUROS AMB
QUARANTA -SIS CENTIMS (25.535,46 .-€)
Ajuntament de Santa Oliva
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2.18.- EXP. NÚM.: 933/2016 APROVACIÓ LIQUIDACIONS IMPOST DE
CONSTRUCCIONS I TAXA D’OBRES 2016.

Ajuntament de Santa Oliva
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.19.- EXP. NÚM.: 927/2016 CONVENI AMB CENTRE CEP PER A LA
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS D’ESTUDIANTS.

Atès que l’acolliment d’alumnes en pràctiques no implica l’existència de cap
tipus de relació laboral entre els alumnes i l’empresa signant, i és el centre qui
subscriu la pòlissa d’accidents a favor de l’alumne.
A la Junta de Govern es proposa,
Primer.- Acceptar l’acolliment d’alumnes en pràctiques no laborals del Centre
CEP del Vendrell
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per a signar els documents amb el Centre CEP
per establir la relació entre el Centre CEP i l’Ajuntament amb l’objectiu descrit a
la part expositiva.

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

Vist l’oferiment del Centre CEP per tal d’acollir alumnes en pràctiques no
laborals en els departaments de l’Ajuntament que s’ajustin a les especialitats i
perfils professionals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El Centre CEP és un centre de formació homologat per la Generalitat de
Catalunya per a persones treballadores i també en situació d’atur i que
imparteix cursos subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

2.20.- EXP. NÚM.: 885/2016 CESSIÓ CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES EL
27/11/2016. ANC SANTA OLIVA.
Antecedents
El Sr. RAB, en representació de l’ANC Santa Oliva, ha sol·licitat a través
d’instància amb número de registre d’entrada 3468 de data 7/11/2016, la cessió
del Centre Cívic de Les Pedreres per realitzar una xerrada i trobada, el
diumenge 27/11/2016 durant tot el dia. Així mateix, sol·licita poder disposar
taules i cadires per 100 persones i equip de so.
Fonaments jurídics
Atès el que estableix l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la 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,
Ajuntament de Santa Oliva
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva

Atès que el edifici del Centre Cívic de Les Pedreres (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
Assumpte:
Cessió del Centre Cívic de Les Pedreres
Peticionari:
ANC SANTA OLIVA
Emplaçament:
Les Pedreres
Antecedents
Vista la sol·licitud de l’ANC SANTA OLIVA, on sol·licita a través d’instància amb
número de registre d’entrada 3468 de data 7/11/2016 la cessió del Centre Cívic
de Les Pedreres per realitzar una xerrada i una trobada popular, per unes 100
persones aproximadament, de 8.00h. a 20h.
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 de Les Pedreres.
 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
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Atès el que estableix l’article 72 i 75.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, respecte l’ús dels
béns patrimonials.

Codi Validació: 49CXJKFLC62NXACAD2XXN27X9 | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 37

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

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



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.

Primer.- Autoritzar la cessió del Centre Cívic de Les Pedreres el diumenge 27
de novembre de 2016 de 8.00h. a 20.00h., per unes 100 persones
aproximadament, per realitzar una xerrada i trobada popular, així mateix cedir
taules i cadires per 100 persones, condicionada l’autorització al que estableix el
tècnic municipal en el seu informe i que consta literalment en la part expositiva
del present acord.
Segon.- Fer constar l’ANC Santa Oliva, 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 durant aquest
esdeveniment.
Tercer.- Informar a l’àrea de serveis per tal que s’encarregui de les tasques de
logística necessàries que es puguin despendre del present acord.

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

Per tot això a la Junta de Govern es proposa:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
10 de novembre de 2016, signat electrònicament al marge.
El Tècnic Municipal”

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.21.- EXP. NÚM.: 909/2016 CESSIÓ CENTRE CÍVIC SANT JORDI EL
19/11/2016 . ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT JORDI.
Antecedents
L’Associació de Veïns Sant Jordi, ha sol·licitat a través d’instància amb número
de registre d’entrada 3504 de data 9/11/2016, la cessió del Centre Cívic Sant
Jordi per realitzar un sopar i ball destinat a la recollida de fons per la Marató de
TV3, pel dissabte 19/11/2016, durant tot el dia, per unes 100 persones
aproximadament.
Fonaments jurídics
Atès el que estableix l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització
Ajuntament de Santa Oliva
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Quart.- Notificar aquest acord a l’ANC Santa Oliva.

Ajuntament de Santa Oliva

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 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.

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

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.

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.

“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 3504 de data 9/11/2016 la cessió
del Centre Cívic Sant Jordi, durant tot el dia, per realitzar un sopar i ball per
unes 100 persones aproximadament, el dissabte 19/11/2016.
INFORME
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments:
 Aquest informe no autoritza la realització de concerts i/o activitats
musicals similars.
Ajuntament de Santa Oliva
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Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment diu:

Ajuntament de Santa Oliva

Primer.- Autoritzar la cessió del Centre Cívic Sant Jordi el dissabte 19 de
novembre de 2016, durant tot el dia, per unes 100 persones aproximadament,
per realitzar un sopar i ball destinat a la recollida de fons per la Marató de TV3,
condicionada al que estableix 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
durant aquest esdeveniment.
Tercer.- Informar a l’àrea de serveis per tal que s’encarregui de les tasques de
logística necessàries que es puguin despendre del present acord.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Associació de Veïns Sant Jordi
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
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Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
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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
 No es podrà realitzar cap acte pirotècnic o similar.

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
10 de novembre de 2016, signat electrònicament al marge.
El Tècnic Municipal”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN



Ajuntament de Santa Oliva
2.22.- EXP. NÚM.: 910/2016 CESSIÓ CENTRE CÍVIC DE SANT JORDI.
ENTITAT FEM GRESCA 2014.

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 Centre Cívic 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

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

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

Fonaments jurídics
Atès el que estableix l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la 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.
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L’entitat Fem Gresca 2014, ha sol·licitat a través d’instància amb número de
registre d’entrada 3377 de data 27/10/2016, la cessió del Centre Cívic Sant
Jordi per realitzar els actes que a continuació es detallen:
- Divendres 16/12/16: refrigeri de Nadal per a 80 persones, a partir de les
20h. També sol·licita poder disposar de taules i cadires per a 80
persones.
- Dissabte 25/02/17: activitat de Carnestoltes per a 80 persones, durant tot
el dia. També sol·licita poder disposar de taules i cadires per a 80
persones.
- Divendres 10/03/17: sopar de dones per a 80 persones, a partir de les
20h. També sol·licita poder disposar de taules i cadires per a 80
persones.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva
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 : 2016-0016 Data : 24/11/2016

INFORME
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments:
 Aquest informe no autoritza la realització de concerts i/o activitats
musicals similars, per a cap dels actes.
 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
 No es podrà realitzar cap acte pirotècnic o similar.

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
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Antecedents
Vista la sol·licitud de l’entitat Fem Gresca 2014, a través d’instància amb
número de registre d’entrada 3377 de data 27/10/2016 la cessió del Centre
Cívic Sant Jordi per realitzar diversos actes:
- 16/12/16: refrigeri de Nadal per a 80 persones, a partir de les 20h.
- 25/02/17: activitat de Carnestoltes per a 80 persones, durant tot el dia.
- 10/03/17: sopar de dones per a 80 persones, a partir de les 20h.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Cessió del Centre Cívic Sant Jordi.
Peticionari:
Fem Gresca 2014.
Emplaçament:
Sant Jordi

Ajuntament de Santa Oliva
10 de novembre de 2016, signat electrònicament al marge.
El Tècnic Municipal”.

Pel que respecta a la cessió del dia 25/02/2017 queda pendent i serà resposta
posteriorment, un cop que l’ajuntament reorganitzi les activitats que realitzarà
pel carnaval.
Segon.- Fer constar l’entitat Fem Gresca 2014, 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 durant aquest
esdeveniment.
Tercer.- Informar a l’àrea de serveis per tal que s’encarregui de les tasques de
logística necessàries que es puguin despendre del present acord.
Quart.- Notificar aquest acord a l’entitat Fem Gresca 2014 i informar a la
responsable del Centre Cívic Sant Jordi, pel seu coneixement.

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

Primer.- Acordar la cessió del Centre Cívic Sant Jordi els següents dies:
- 16/12/16: refrigeri de Nadal per a 80 persones, a partir de les 20h.
10/03/17: sopar de dones per a 80 persones, a partir de les 20h.
Aquesta cessió inclou la cessió de taules i cadires per 80 persones, per
cadascun dels esdeveniments, quedant condicionada al que estableix el tècnic
municipal en el seu informe i que consta literalment en la part expositiva del
present acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això a la Junta de Govern es proposa:

2.23.- EXP. NÚM.: 914/2016 CESSIÓ MONESTIR PER REALITZAR ACTE DE
PRESENTACIÓ COR DE NOIES ITZI. ENTITAT ADHSO.
Antecedents
L’Associació per la Difusió de la Història de Santa Oliva, a partir d’ara ADHSO,
ha sol·licitat a través d’instància amb número de registre d’entrada 3483 de
data 8/11/2016, la cessió del Monestir per poder realitzar el concert de
presentació del Cor de Noies ITZI que tindrà lloc el proper dia 20 de novembre,
a les 19h., per unes 40 persones aproximadament. Així mateix, sol·licita la
cessió de 40 cadires plegables.
Fonaments jurídics
Atès el que estableix l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva

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.

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

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.

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.

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Cessió Monestir
Peticionari:
ADHSO
Emplaçament:
Santa Oliva
Antecedents
Vista la sol·licitud de l’ADHSO, on sol·licita a través d’instància amb número de
registre d’entrada 3483 de data 8/11/2016 la cessió del Monestir per realitzar
un acte de presentació del Cor de Noies ITZI, per unes 40 persones
aproximadament, el 20/11/2016 a les 19h.
INFORME
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments:
 L’aforament màxim autoritzat per aquest acta serà de 50 persones.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment diu:






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 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.

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
10 de novembre de 2016, signat electrònicament al marge.
El Tècnic Municipal”.
Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la cessió del Monestir per realitzar un acte de presentació
del Cor de Noies ITZI, per unes 40 persones aproximadament, el 20/11/2016 a
les 19h. Així mateix, posar a disposició de l’associació 40 cadires plegables.
Condicionada l’autorització al que estableix el tècnic municipal en el seu
informe i que consta literalment en la part expositiva del present acord.
Segon.- Fer constar l’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 durant aquest
esdeveniment, si fos el cas.

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016



ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Quart.- Notificar aquest acord a l’ADHSO.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.24.- EXP.NÚM.: 652/2016 COMPRA CADIRA I CALEFACTOR CENTRE
CÍVIC SANT JORDI.
Antecedents
Atès la necessitat de comprar una cadira i un calefactor per la recepció del
Centre Cívic Sant Jordi.
Vist els pressupostos presentats:
- Mobles Vallès, per import de 99€ IVA inclòs.
- Electrodomèstics Guillermo, per import de 20€ IVA inclòs.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Tercer.- Informar a l’àrea de serveis per tal que s’encarregui de les tasques de
logística necessàries que es puguin despendre del present acord.

Ajuntament de Santa Oliva
Manifestada la necessitat de comprar del mobiliari detallat per la regidoria
competent en seguiment del cartipàs municipal i servint aquest punt de la part
expositiva com providència d’inici per economia processal.

Per tot això a la Junta de Govern es proposa, el següent:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 119€ IVA inclòs per
atendre al pagament de la compra d’una cadira i d’un calefactor per la recepció
del Centre Cívic Sant Jordi, que s’assumirà amb càrrec a la partida
pressupostària 3.334.22614 de “Centre Cívic Sant Jordi”.
Segon.- Fer entrega d’un certificat del present acord a l’àrea de comptabilitat i
al registre de contractes.
Tercer.- Informar d’aquest acord a la responsable del Centre Cívic Sant Jordi,
pels efectes oportuns.

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que el cost de la compra del mobiliari detallat anteriorment ascendeix a
119€ IVA inclòs, i que en la partida pressupostària 3.334.22614 de “Centre Cívic
Sant Jordi”, existeix consignació pressupostària.

2.25.- EXP.NÚM.: 652/2016 CONTRACTE MENOR TALLER DE NADAL
CENTRE CÍVIC SANT JORDI.
Antecedents
Atès que la Junta de Govern de data 20/09/2016 va aprovar les activitats del
Centre Cívic de Sant Jordi pels mesos de setembre a desembre de 2016, es
vol proposar afegir la realització d’un taller de Nadal, pel veïns del municipi el
dimarts 20 de desembre de 2016 de 18h. a 20h., manifestada per la regidoria
competent el seguiment del cartipàs municipal la voluntat de realitzar aquesta
activitat. Servint aquest punt de la part expositiva com providència d’inici per
economia processal.
Vist el pressupost presentant per la empresa MIS ABALORIOS, SCP, per import
de 300,08€ IVA del 21% inclòs per la realització d’un Taller de Nadal, consistent
en el muntatge d’un set de peses nadalenques de feltre.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
Fonaments de dret

Atès l’article 76 de la LCSP, segon el qual l’import màxim de contracte menor
per realització d’obra és de 49.999,00 € (exempt d’IVA) i per servei o
subministrament el preu màxim, sota modalitat de contracte menor, és de
17.999,00 € (exempt d’IVA).
Atès el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP en què és
competència de l’alcalde la contractació de serveis quan el seu import no superi
el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis
milions d’euros. Tanmateix, en virtut del ple d’organització de data 16/07/2015
que va delegar les competències que li corresponen, a la Junta de Govern
Local.
Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.
Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 300,08€ IVA inclòs, a
càrrec de la partida pressupostària 3.334.22614 de “Centre Cívic Sant Jordi”,
del pressupost vigent.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Atès que d’acord amb l’art. 95 de la LCSP, la tramitació de l’expedient en els
contractes menors solament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació
al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que
estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.
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Atès que la empresa MIS ABALORIOS, SCP, ha de disposa de la capacitat
d’obrar i l’habilitació professional necessària per la prestació del servei, d’acord
amb el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la
Llei de Contractes del sector públic, aquesta té la obligació de presentar la
documentació corresponent per tal d’acreditar el que estableix la llei.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
d’execució pressupostària.
Per tot això a la Junta de Govern es proposa, el següent:

Tercer.A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost de
300.08€ IVA inclòs.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost, Base 21.
Norma general:
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional ( art. 83 de la Llei de contractes del
Sector Públic).
Quart.- Fer entrega d’un certificat del present acord a l’àrea de comptabilitat i al
registre de contractes.
Cinquè.- Notificar el present acord a la empresa MIS ABALORIOS, SCP.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.26.- EXP. NÚM.: 944/2016 APROVAR LA DOTACIÓ ECONÒMICA DE
L’ATORGAMENT
D’AJUTS
INDIVIDUALTIZATS
PEL TRANSPORT
ESCOLAR DE PRIMÀRIA, DE MENJADOR ESCOLAR DE PRIMÀRIA,
D’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT DE PRIMÀRIA I ESO DEL CURS I,
L’AJUDA UNIVERSAL DEL TRANSPORT ESCOLAR DE PRIMÀRIA DEL
ESCOLAR 16/17.
Antecedents
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 300,08€ IVA inclòs per
atendre al pagament de l'esmentat contracte, que s’assumirà amb càrrec a la
partida pressupostària 3.334.22614 de “Centre Cívic Sant Jordi”, del pressupost
vigent.
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No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
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Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor, consistent en la
realització d’un taller de Nadal en el Centre Cívic Sant Jordi el 20.12.16 relatiu
al muntatge de peces de feltre nadalenques, a càrrec de la empresa MIS
ABALORIOS, SCP, per un import de 300,08€.

Ajuntament de Santa Oliva

Fonaments Jurídics
Atès el que estableix l’article 118 del ROAS, que transcrit literalment diu:
“La subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons públics que els ens
locals o els seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats
públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per
promoure la consecució d’un fi públic, sens perjudici del que estableix l’article
121 d’aquest Reglament.”
Atès el que estableix l’article 66.1, 66.2 i 66.3 de la Llei Municipal Catalana,
respecte de les competències.
Les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Santa Oliva es regiran per la
normativa següent, degut a la manca d’aprovació d’una ordenança municipal en
matèria de subvencions:
- Per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei general de subvencions.
Atès de l’existència dels Formularis II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases
d’execució pressupostària.
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar, autoritzar i disposar, la a quantia màxima per al curs escolar
2016-2017 els següents imports:
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Atès que el Consell Comarcal del Baix Penedès resta pendent de resoldre
algunes sol·licituds de les beques de menjador escolar sol·licitades pels pares.
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Vistes les bases generals per a l’atorgament d’ajuts individualitzats a famílies
en situació socioeconòmica desfavorida pel transport escolar de primària,
menjador escolar de primària i, adquisició llibres de text de primària i ESO,
aprovades en la junta de govern de data 8/10/2015 i ratificades en el Ple de
data 29/10/2015.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès la necessitat de les famílies, que estan en situació socioeconòmiques
desfavorides, de cobrir el cost del transport escolar, del menjador i de
l’adquisició de llibres, des de l’ajuntament de Santa Oliva es vol atorgar uns
ajuts individuals per cobrir aquestes necessitats.

Ajuntament de Santa Oliva

-

Segon.- Ratificar les bases de concessió d’ajuda individualitzada del transport
escolar de primària, de menjador escolar de primària i adquisició de llibres de
text de primària i d’ESO del curs escolar 16/17, aprovades en la Junta de
Govern de data 8/10/2015, ratificades en el Ple Extraordinari de data
29/10/2015.
Tercer.- Acordar l’obertura d’una segona convocatòria, destinada a les ajudes
de menjador escolar, un cop el Consell Comarcal hagi resolt la totalitat de les
sol·licituds de forma definitiva.
Quart.- Donar publicitat d’aquest acord, de conformitat amb l’article 8 de les
Bases, en els taulells i la web municipal
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Número : 2016-0016 Data : 24/11/2016

-

De 8.000€ per l’atorgament d’ajuts per l’adquisició de llibres de primària i
ESO, a càrrec de la partida pressupostària 4.231.48111 de “Beques
escolarització”.
De 8.000€ per l’atorgament d’ajuts pel menjador escolar dels alumnes
que cursen primària en l’Escola La Parellada, a càrrec de la partida
pressupostària 4.231.48300 de “Beques menjador”.
De 10.900€ per l’atorgament d’ajuts pel transport escolar i ajuda
universal dels alumnes que cursen primària en l’Escola La parellada, a
càrrec de la partida pressupostària 4.231.48112 de “Beques transport
escolar”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

Les famílies que els seus fills cursin educació primària a l’Escola La Parellada i
utilitzen el transport escolar podran sol·licitar l’ajuda universal de transport.
Aquesta ajuda està pensada per a les famílies que han quedat excloses dels
ajuts individualitzats de transport perquè no compleixen els requisits i
condicions de les bases.
La dotació econòmica d’aquestes ajudes anirà a càrrec de la partida
pressupostaria 4.231.48112 de beques transport escolar, i no podrà exhaurir
l’import de 10.900€ que es repartirà proporcionalment amb la dotació de les
beques específiques pel mateix concepte.
Es proposa concedir de forma universal una quantia del 65% del cost total del
servei en funció del número de fills amb els següents imports:
- 1 fill: 58€ trimestre / per nen.
- 2 fills: 48€ trimestre / per nen.
- 3 fills: 29€ trimestre / per nen.
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2.27- EXP. NÚM.: 966/2016 AJUDA UNIVERSAL PEL TRANSPORT
ESCOLAR DE PRIMÀRIA.

Ajuntament de Santa Oliva

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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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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Únic.- Aprovar els imports assignats a l’ajuda universal als usuaris del transport
escolar de primària de l’Escola La Parellada que ho sol·licitin, segons el
següent detall:
- 1 fill: 58€ trimestre / per nen.
- 2 fills: 48€ trimestre / per nen.
- 3 fills: 29€ trimestre / per nen.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això a la Junta de Govern es proposa:

