Cristina Carreras Haro (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 20/12/2016
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88

SECRETÀRIA INTERVENTORA ACCIDENTAL
MONTSERRAT COSIALLS SOTOS
Per decret d’alcaldia 93/2016
De conformitat amb l’Art. 113.3 del R.D.
2568/86 es requereix als regidors que després
es relacionaran a l’objecte d’informar en
l’àmbit de les seves activitats.
MARIA JESUS MUÑOZ DIAZ
REGIDORA
MÒNICA MAYOR I PUIG
REGIDORA
ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 17/11/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- EXP. NÚM.: 606/16 CERTIFICAT D’APROFITAMENT URBANÍSTIC
C/SANT MARTÍ, 14.
2.2.- EXP. NÚM.: 893/2016 CONTRACTE MENOR INSTAL·LACIÓ
COMPTADORS ELECTRICITAT AV. NTRA. SRA. DEL PILAR.
2.3.- EXP. NÚM.: 980/2016 CONTRACTE MENOR REPARACIÓ BUS TUB
DIESEL.
2.4.- EXP. NÚM.: 950/2016 CESSIÓ MONESTIR ALS SERVEIS EDUCATIUS
DE L’ALT PENEDÈS.
2.5.- EXP. NÚM.: 953/2016 CESSIÓ CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES PER
ASSAIGS DE CARNAVAL. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRERES.
2.6.- EXP. NÚM.: 969/2016 CESSIÓ CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES PER
REALITZAR ACTIVITAT SOLIDÀRIA I DINAR EL 17/12/2016. GRUP
PETAFORT PERCUSSIÓ.
2.7.- EXP. NÚM.: 952/2016 LLOGUER LOCAL CULTURAL EL 4/03/2017.
2.8.- EXP. NÚM.: 995/2016 RELACIÓ DE PAGAMENTS DEL MES DE
NOVEMBRE.
3. ASSUMPTES GENERALS
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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 : 2016-0018 Data : 19/12/2016

Santa Oliva, a vint-i-quatre 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 Secretària 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: 19/12/2016
HASH: f5096af9abec94d01299e04106668096

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (17/11/2016)

Atès l’escrit rebut del Sra. J.F.S. de data 8 de setembre de 2016, registrat
d’entrada amb el número 22875 on demana un certificat conforme que no hi ha
despeses d’urbanització pendents de pagament o cobrament i l’expedició d’un
certificat municipal de l’estat i qualificació urbanística del C/Sant Martí, 14.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller, tècnic municipal contractat per
aquesta corporació, arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“ CERTIFICAT D´APROFITAMENT URBANÏSTIC
Identificació:
Expedient núm. 606/2016
Sol·licitant: J.F.S
Situació: Carrer Sant Martí ,14 Les Pedreres Santa Oliva
Ref. Cadastral: 7360207CF7676S0001RW
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.
4. Edificació: Només es té constància d’un Habitatge unifamiliar aïllat en
planta baixa segons la llicència d´obres 51/93
5. Antiguitat: Només es té constància de la data del Certificat Final d
´Obra,18 de novembre de 1993
6. No hi ha existència de cap expedient sancionador ni ordre d´enderroc
Zona d´Edificació Residencial Aïllada (Clau 10)

Ajuntament de Santa Oliva
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2.1.- EXP. NÚM. 606/16 CERTIFICAT D’APROFITAMENT URBANÍSTIC
C/SANT MARTÍ, 14.
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2.- EXPEDIENTS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Article 147. Condicions particulars de l’edificació de la subzona 10a
1. Les condicions particulars d'edificació de la subzona 10a són les següents:
a) El nombre màxim d´habitatges admesos en una parcel.la ve determinat pel
compliment de cadascuna de les limitacions següents:
Com a màxim s´admet un habitatge per cada 150 m2 de superfície de
parcel.la sense que en cap cas es superin els quatre habitatges
Els habitatges han de desposar-se de manera que la façana de la part d
´edificació per ells ocupada estigui enfrontada, com a mínim, en una
longitud de 4,5 metres sobre l´espai viari
En les parcel·les amb un front a vial inferior als 19,5 metres s´admeten com
a màxim dos habitatges.
Ajuntament de Santa Oliva
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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.
b) Es poden adossar al límit de la propietat en una longitud màxima de 7
metres per habitatge.
c) L’alçada màxima és de 3,5 metres, sense que per damunt pugui
instal·lar-s’hi cap element.
d) La coberta ha de ser inclinada i no transitable.
8. Les tanques a carrer i a veïns han de tenir una alçada màxima de 2 metres,
repartits en un primer tram inferior d’1 metre, com a màxim, de material opac, i
la resta fins completar l’alçada permesa, ha de ser de material calat, gelosia o
vegetal. En el tram en què el veí ha construït una edificació auxiliar adossada
al límit de propietat, l’alçada màxima serà de 3 metres. La tanca de vegetació
es considera preferent.
9. Les piscines es poden situar en qualsevol punt de la parcel·la, deixant la
separació de 3 metres a carrer i 1 metre a veí. L’entorn transitable de la
piscina junt a veïns no pot ser elevat en cap cas.
10. Es podran construir plantes soterrani exclusivament dins el perímetre de
sòl ocupable per l’edificació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Article 148. Condicions d'ús
En la zona residencial d’edificació aïllada s’admeten els usos següents:
a) Residencial, en totes les seves classes excepte en el seu tipus de
residència comunitària.
b) Serveis.
c) Oficines.
d) Sanitari assistencial.
e) Educatiu.
f) Recreatiu.
g) Esportiu.
h) Sociocultural.
i) Restauració.”
A la Junta de Govern, es proposa :

Número : 2016-0018 Data : 19/12/2016

En les parcel·les amb un front de vial comprés entre els 19,5 i 24 metres s
´admeten com a màxim tres habitatges
En les parcel·les amb un front de vial no inferior als 24 metres s´admeten
com a màxim Quatre habitatges
b) L’edificació es pot concentrar d’una manera continua en una parcel·la si no
se supera un sostre de
600 m2. L’edificació es considera continua si no se separa com a mínim 6
metres d’una altra edificació principal.
c) No es requerirà que les edificacions auxiliars se separin del límit de la
parcel·la amb el vial si l’edificació queda completament enclotada dins el
terreny original.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Segon.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.2.- EXP. NÚM.: 893/2016 CONTRACTE MENOR INSTAL·LACIÓ
COMPTADORS ELECTRICITAT AV. NTRA. SRA. DEL PILAR.
Antecedents
Atès a la resolució dictada per els serveis territorials de la Generalitat de
Catalunya de data 03.02.2016 sobre un requeriment de recepció i posada en
servei de les instal·lacions elèctriques de l’obra “Acondicionament de la zona
d’accés a Les Pedreres”.
Atès que el pressupost per realitzar aquest servei ascendeix a 13.766,81 € iva
inclòs a l’empresa Daimat.
Ajuntament de Santa Oliva
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Primer.- Notificar el present informe a la Sra. J.F.S., als efectes oportuns.

Ajuntament de Santa Oliva
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient on consta la denominació de
la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer front a la
despesa i la relació de la despesa a les bases d’execució pressupostària.

Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Atès que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la
solvència de l’empresa amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb
el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la contractació del servei d’instal·lació dels comptadors de l’Av.
Ntra. Sra. del Pilar, amb l’empresa Daimat per import de 13.766,81 €.
No caldrà formalització del contracte, sent aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la
contractació del pressupost, a càrrec de la partida 5.1532.62765 del pressupost
2016.
Tercer.- A) El pressupost detallat en aquesta proposta té un cost de 13.766,81 €
iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, 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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Fonaments de dret
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Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Donat que l’import de la contractació és inferior a 18.000,00 euros, es
considera que el procediment més adequat per a la adjudicació és el del
contracte menor, d’acord amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.

Ajuntament de Santa Oliva
d’execució del pressupost vigent Base 21.

Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.3.- EXP. NÚM.: 980/2016 CONTRACTE MENOR REPARACIÓ BUS TUB
DIESEL.
Antecedents
Atès que es necessari la reparació dels tubs de subministrament del dièsel del
bus municipal ja que tenen un porus.
Atès que el pressupost per realitzar la reparació a l’empresa TSV Equipaments
ascendeix a 285,86€.

Número : 2016-0018 Data : 19/12/2016

Quart.- Notificar la resolució a l’adjudicatari.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Norma general:
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional

Donat que l’import de la contractació és inferior a 18.000,00 euros, es
considera que el procediment més adequat per a la adjudicació és el del
contracte menor, d’acord amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.
Fonaments de dret

Ajuntament de Santa Oliva
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Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient on consta la denominació de
la regidoria peticionaria, la consignació pressupostària per fer front a la
despesa i la relació de la despesa a les bases d’execució pressupostària.

Ajuntament de Santa Oliva
Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Primer.- Aprovar la contractació del servei de reparació dels tubs del dièsel pel
bus municipal mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa
TSV Equipaments per import de 285,86€.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la
contractació del pressupost descrit, a càrrec de la partida 2.440.21400
Transports del pressupost del 2016.
Tercer.- A) El pressupost detallat en aquesta proposta té un cost de 285,86€
IVA inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.
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Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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.
2.4.- EXP. NÚM.: 950/2016 CESSIÓ MONESTIR ALS SERVEIS EDUCATIUS
DE L’ALT PENEDÈS.
Ajuntament de Santa Oliva
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B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost vigent Base 21.

Ajuntament de Santa Oliva
Antecedents

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.
Atès el que estableix l’article 72 i 75.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, respecte l’ús dels
béns patrimonials.
Atès que el edifici del Monestir (contingut i continent), resta cobert per
l’assegurança municipal, tenint l’obligació el sol·licitant de presentar la
corresponent cobertura d’assegurança de responsabilitat civil que pugui cobrir
els riscos eventuals inherents a l’exercici de la pròpia activitat, segons estableix
l’article 1 i 2 de la pòlissa d’assegurança.
Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment diu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Ús del Monestir
Peticionari:
Serveis Educatius de l’Alt Penedès.
Emplaçament:
Santa Oliva
Antecedents
La Sra. AVP com a ALIC dels Serveis Educatius de l’Alt Penedès, a través de
correu electrònic amb número de registre d’entrada 3538 de data 10/11/2016,
sol·licita poder realitzar una Audició de vent el 16/06/17 i concert el dia
22/4/2017, al Monestir.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Fonaments jurídics
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Des de la Regidoria de Cultura es vol promoure la realització d’aquestes dues
activitats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Des de Serveis Educatius de l’Alt Penedès, sol·liciten la cessió del Monestir, a
través de correu electrònic amb número de registre 3538 de data 10/11/2016,
per tal que l’escola de música Contrapunt pugui realitzar:
- Concert de Sant Jordi el 22 d’abril de 2017, a les 18h.
- Audició de vent el 16 de juny de 2017, a les 18h.

Primer.- Autoritzar l’ús del Monestir el 22/04/17 per realitzar un concert de Sant
Jordi i el 16/06/17 per realitzar una audició de vent, atenent que des de la
Regidoria de Cultura es vol promoure la realització d’aquestes activitats, a
l’escola de música Contrapunt. L’autorització resta 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 que els peticionaris, seran 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 durant aquest
esdeveniment, si fos el cas.
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, tals com:
- Obrir en les dues dates senyalades el Monestir a les 16h. i tancar a la
finalització dels actes.
Quart.- Notificar aquest acord a la Sra. AVP com a ALIC dels Serveis Educatius
de l’Alt Penedès i a l’entitat ADHSO, pel seu coneixement.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.5.- EXP. NÚM.: 953/2016 CESSIÓ CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES PER
ASSAIGS DE CARNAVAL. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRERES.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0018 Data : 19/12/2016

Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
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Informe
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments:
 L’aforament màxim autoritzat per aquest acte serà de 50 persones.
 Es disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil, que doni
cobertura a l’ús, que es vol fer del Monestir.
 Tindran 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.
 Designaran 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
16 de novembre de 2016, signat electrònicament al marge.
El Tècnic Municipal”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
Antecedents
L’Associació de Veïns de Les Pedreres, ha sol·licitat a través d’instància amb
número de registre d’entrada 3607 de data 16/11/2016, la cessió d’una sala del
Centre Cívic de Les Pedreres, els dimarts de 17h. a 19h, els diumenges de
17h. a 20h. i, el 27 i 30 de desembre, per realitzar assaigs de ball per carnaval
fins el febrer de 2017.

Atès el que estableix l’article 72 i 75.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, respecte l’ús dels
béns patrimonials.
Atès que el edifici del Centre Cívic de Les 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 MUNICIPAL
Assumpte:
Cessió Centre Cívic Pedreres per realitzar assaigs de ball
per carnaval.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0018 Data : 19/12/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments Jurídics

Ajuntament de Santa Oliva
Peticionari:
Emplaçament:

Associació de Veïns de Les Pedreres
C.C. Pedreres

Primer.- Autoritzar la cessió d’una sala del Centre Cívic de Les Pedreres els
dimarts de 17h. a 19h., els diumenges de 17h. a 20h. i, el 27 i 30 de desembre,
en horari no coincident amb les activitats diàries del Centre Cívic, per realitzar
assaigs de ball per carnaval, fins el febrer 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.
Segon.- Fer constar l’Associació de Veïns de Les Pedreres, serà la responsable
de l’estat de les dependències i del mobiliari d’aquestes, durant la cessió de
l’espai.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Associació de Veïns de Les Pedreres i
informar a la responsable del Centre Cívic de les Pedreres per les tasques de
logístiques que es puguin despendre del present acord.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.6.- EXP. NÚM.: 969/2016 CESSIÓ CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES PER
REALITZAR ACTIVITAT SOLIDÀRIA I DINAR EL 17/12/2016. GRUP
PETAFORT PERCUSSIÓ.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0018 Data : 19/12/2016

Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
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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 Centre Cívic de Les Pedreres.
 S’ha de tenir cura de les instal·lacions i el material municipal.
 Es garantirà que les sortides del centre, quedaran lliures d’obstacles, per
a la seva correcta evacuació.
 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.
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
17 de novembre de 2016, signat electrònicament al marge.
El Tècnic Municipal”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents
Vista la instància presentada per l’Associació de Veïns de Les Pedreres, amb
número de registre 3607 de data 16/11/16, la cessió d’una sala del Centre Cívic
de Les Pedreres els dimarts de 17h. a 19h., els diumenges de 17h. a 20h. i, el
27 i 30 de desembre, per realitzar assaigs de ball per carnaval, fins febrer de
2017.

Ajuntament de Santa Oliva
Antecedents
El Grup Petafort Percussió, ha sol·licitat a través d’instància amb número de
registre d’entrada 3616 de data 17/11/2016, la cessió del Centre Cívic de Les
Pedreres per realitzar una activitat de “Caga tió” solidari i un dinar, el dissabte
17 de desembre de 2016.

Atès el que estableix l’article 72 i 75.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, respecte l’ús dels
béns patrimonials.
Atès que el edifici del Centre Cívic de Les 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 MUNICIPAL
Assumpte:
Cessió del Centre Cívic de Les Pedreres
Peticionari:
GRUP PETAFORT PERCUSSIÓ
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0018 Data : 19/12/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments jurídics

Ajuntament de Santa Oliva
Emplaçament:

Les Pedreres

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
17 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 Centre Cívic de Les Pedreres el dissabte 17 de
desembre de 2016 al Grup Petafort Percussió, per realitzar una activitat
solidària de “Caga tió” i un dinar, indicant que podran recollir les claus a les
oficines municipals el divendres 16 i les retornarà el dilluns 19 de desembre de
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0018 Data : 19/12/2016
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INFORME
Des d’un punt de vista tècnic, s’informa favorablement, atenent als següents
requeriments. PREVI A LA CELEBRACIÓ DE L’ACTE EL TITULAR HAURÀ
D’APORTAR:
- Horaris previstos i aforament màxim que es preveu d’assistència.
Així mateix, han d’atendre als següents requisits:
 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
botiquí de primers auxilis, així com d’un cartell informatiu, amb tots els
telèfons d’emergència, en un lloc visible, i accessible.
 L’entitat designarà una persona responsable, per tal, que en cas
d’emergència, doni avís als equips d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.) i dirigirà l’evacuació dels assistents.
 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents
Vista la sol·licitud del Grup Petafort Percussió, on sol·licita a través d’instància
amb número de registre d’entrada 3616 de data 17/11/2016 la cessió del
Centre Cívic de Les Pedreres per realitzar una activitat solidària i un dinar, el
dissabte 17 de desembre de 2016.

Ajuntament de Santa Oliva
2016. Condicionada aquesta autorització al que estableix el tècnic municipal en
el seu informe i que consta literalment en la part expositiva del present acord.
Segon.- Acordar que el Grup Petafort Percussió, seran 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
durant aquest esdeveniment.

2.7.- EXP. NÚM.: 952/2016 LLOGUER LOCAL CULTURAL EL 11/03/2017
Antecedents
La Sra. RMM, ha sol·licitat mitjançant instància de data 9/11/16 amb número de
registre d’entrada 3505, el lloguer del Local Cultural, el dissabte 11 de març de
2017, per una festa d’aniversari. Així com, poder disposar de taules i cadires
per 70 persones.
Fonaments de dret.
Atès el que estableix l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’utilització
dels locals i instal·lacions municipals, aprovat pel Ple de la corporació realitzat
en sessió extraordinària de data 12 de novembre de 2015 i publicada
l’aprovació definitiva en el BOPT número 300 de data 30 de desembre de 2015,
que determina l’import de la taxa en 180€ per a particulars i una fiança de 20€.
Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment es transcriu a continuació:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Ús Local Cultural
Peticionari:
Sra. RMM
Emplaçament:
Santa Oliva.
Antecedents
Amb data 9/11/2016, amb registre d’entrada núm.: 2505, es sol·licita fer ús del
Local Cultural, per realitzar una festa d’aniversari el dissabte 11 de març de
2017.

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

Número : 2016-0018 Data : 19/12/2016

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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Quart.- Notificar aquest acord al Grup Petafort Percussió i informar a la
responsable del Centre Cívic de les Pedreres pel seu coneixement.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar el lloguer del Local Cultural a la Sra. RMM el dissabte
11/03/2017, indicant que podrà recollir les claus a les oficines municipals el
divendres 10 i les retornarà el dilluns 13 de març de 2017, així com posar a la
seva disposició taules i cadires per 70 persones. Condicionada l’autorització al
que estableix el tècnic municipal al seu informe que consta transcrit literalment
en la part expositiva del present acord.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa de 180€ segons la ordenança vigent en
matèria de lloguer d’equipaments municipals, preu establert per a particulars,
de conformitat a l’acord de ple de data 12 de novembre de 2015 i, una fiança
de 20€ que es retornarà un cop es comprovi que el Local Cultural es deixa en
perfecte estat de neteja i les escombraries recollides.
Tercer.- Fer constar que la Sra. RMM, serà la responsable de la neteja del
Local Cultural i de la recollida de la brossa que es pugui general durant aquest
esdeveniment, si fos el cas, així com de l’estat de les dependències i del
mobiliari d’aquest.
En el cas de que per l’utilització de qualsevol dels locals o instal·lacions,
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0018 Data : 19/12/2016

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
17 de novembre de 2016, signat electrònicament al marge.
El Tècnic Municipal”.
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Informe favorablement atenent:
- La peticionari tindrà cura del material cedit.
- En tot moment, es garantirà que les sortides del Local Cultural, quedin
lliures d’obstacles, per a la seva correcta evacuació.
- La neteja del local és responsabilitat de la peticionaria.
- La sol·licitant queda designada com a responsable, per tal que en cas
d’emergència, doni avís als equip d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.), i dirigirà l’evacuació dels assistents.
- Restarà restringit l’accés a l’amfiteatre, solsament es permetrà l’accés al
bany de senyores.
- Restarà restringit l’accés a l’escenari.
- Queda totalment prohibit, qualsevol tipus d’acte i/o espectacle de
pirotècnia o similar.
- A falta de normativa municipal relativa a la protecció contra la
contaminació acústica, han de tenir en compte el que estableix l’annex 3
i l’annex 4 del Reglament aprovat pel decret 179/2009 que desenvolupa
la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.
Els nivells d’immissió i els horaris són els que a continuació es detallen:
Diürn
(7h. a 21h.)Vespre (21h. a 23h.) Nocturn ( 23h. a 4h.)
A l’exterior 60 dBA
60 dBA
50dBA
A l’interior
30 dBA
30 dBA
25dBA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
aquests sofreixin desperfectes o deteriorament, el subjecte passiu restarà
obligat, sense perjudici de l’abonament de la taxa, a pagar les despeses de
reparació.
No existirà cap tipus de responsabilitat municipal en la gestió de les activitats,
des del punt de vista fiscal, ni contractual.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.8.- EXP. NÚM.: 995/2016 RELACIÓ DE PAGAMENTS DEL MES DE
NOVEMBRE.
Es presenta per a la seva aprovació la relació de pagaments número 48, que
ascendeix a la quantitat de 4854,96€ (QUATRE MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO).
Així mateix es presenta per a la seva aprovació la relació de nòmines dels
treballadors corresponents al mes de Novembre que ascendeix a 40.709,61 €
(QUARANTA MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS
D’EURO)
A la Junta de Govern es proposa l’adopció del següent acord,

Número : 2016-0018 Data : 19/12/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- Encomanar a l’agutzil municipal la revisió de l’estat de les dependències
un cop finalitzi l’esdeveniment.

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

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Primer.- Aprovar la relació de pagaments número 48.

