Cristina Carreras Haro (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 15/12/2016
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 24/11/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- EXP. NÚM. 605/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES POLICLÍNICA
COMARCAL SL.
2.2.- EXP. NÚM.: 874/16 COMUNICACIÓ MODIFICACIÓ NN.SS. DEL
PLANEJAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS.
2.3.- EXP. NÚM.: 698/2016 PADRONS LLAR D’INFANTS CURS 2016/2017.
2.4.- EXP. NÚM.: 1030/2016 BAIXA REBUTS LLAR D’INFANTS CURS
2016/2017.
2.5.- EXP. NÚM.: 1034/2016 CESSIÓ NOSTRA LLAR. ENTITAT ESPURNES
DE SANTA OLIVA.
2.6.- EXP. NÚM.:1038 /2016 PAGAMENT FACTURES NOVEMBRE.
3. ASSUMPTES GENERALS
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (24/11/2016)
Havent distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, fotocòpia de
l’acta redactada per la Secretària Interventora accidental, Sra. Montserrat
Cosialls Sotos, celebrada amb caràcter ordinari el vint-i-quatre 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
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Codi Validació: 596CAYYKCCKCHFNLECJ44PG9P | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 7

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 : 2016-0017 Data : 15/12/2016

Santa Oliva, a un de desembre 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: 15/12/2016
HASH: f5096af9abec94d01299e04106668096

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
2.- EXPEDIENTS
2.1.- EXP. NÚM. 605/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES POLICLÍNICA
COMARCAL SL

1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 08 09 16 Número 2882
 Expedient: núm. 605/2016
 Sol·licitant: Policlínica Comarcal
 Ubicació: Avda Santa Oliva 1-13
 Objecte: Substitució de cabina de d´un ascensor
 Documentació presentada: instància i documentació tècnica
2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita la substitució de la cabina d´un ascensor
No es presenta pressupost. El pressupost estimat per aquest tipus d’actuació és
de 16.500€. En cas de disconformitat s´ha de presentar un pressupost
descompost en partides d´obra
D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat
administrativa l´acte està sotmès a comunicació prèvia
3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent,
´Ajuntament es dóna per assabentat de les obres a executar,

l

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

Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0017 Data : 15/12/2016

“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA-
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Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Enginyer col·legiat núm. 23608, que textualment diu:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la sol·licitud del representant de la Policlínica Comarcal del Vendrell SL,
de data 14.10.2016, registrada d’entrada amb el número 3253, on s’adjunta
projecte tècnic i documentació per a comunicar que es vol substituir un
ascensor.

Ajuntament de Santa Oliva
Segon.- Comunicar el present acord a la Policlínica Comarcal del Vendrell SL,
als efectes oportuns.
La Junta de Govern es donar per assabentada.

1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 04/11/16 Número 3.451
 Expedient: núm.874/2016
 Sol·licitant: Ajuntament de La Bisbal del Penedès
 Documentació presentada: Modificació Puntual NNSS i l´acord de l
´aprovació inicial
2.- INFORME
La modificació consisteix en:
L’objecte de la present Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament de la Bisbal del Penedès és definir una nova qualificació de sòl
per a un petit edifici de planta baixa i una planta primera en el qual s’ubiquen
dos habitatges, antigament per a ús dels mestres, dins del recinte escolar
qualificat de sistema d’equipaments comunitaris.
Analitzada la documentació presentada i vist que no hi cap tipus d´afecció al
nostre municipi .Dono conformitat de la mateixa sense esmentar al·legacions.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Donar conformitat a la modificació de les NNSS per l’Ajuntament de la
Bisbal, donat que no hi ha cap tipus d’afecció en vers al nostra municipi.
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’Ajuntament de la Bisbal del
Penedès
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Enginyer col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“ INFORME DE L’ARQUITECTE
Assumpte: Modificació Puntual de les NNSS de La Bisbal del Penedès, per al
canvi de qualificació urbanística , en sòl urbà.
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Vista la comunicació de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès rebuda el
2.11.2016 registrada d’entrada amb el núm. 3451, del canvi de qualificació
urbanística de les antigues cases dels mestres situades, del qual ens donen
audiència.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.2.- EXP. NÚM.: 874/16 COMUNICACIÓ MODIFICACIÓ NN.SS. DEL
PLANEJAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS

Ajuntament de Santa Oliva
2.3.- EXP. NÚM.: 698/2016 PADRONS LLAR D’INFANTS CURS 2016/2017
Es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació del padró de rebuts
del Jardí d’infants corresponent al mes de Novembre de l’any 2016, que
consta dels rebuts de 33 alumnes per import total de SIS MIL TRESCENTS NORANTA EUROS ( 6.390.-€).

2.4.- EXP. NÚM.: 1030/2016
2016/2017.

BAIXA REBUTS

LLAR D’INFANTS

CURS

Antecedents
S’ha rebut instància presentada pel Sr. F.J.C.H. amb nif núm.: 46.748.502-J, en
el que manifesta que ha rebut a través de BASE els rebuts corresponents a la
Llar d’Infants dels mesos de Setembre i Octubre i demana es procedeixi a la
baixa dels rebuts, ja que el seu fill finalment no ha fet ús del servei de la Llar
d’Infants.
Efectuades les oportunes comprovacions des de l ‘àrea de Rendes es detecta
que el nen J.C.V. consta en el llistat dels nens facilitat a l’inici de curs per la
Direcció de la Llar d’infants, que obra a l’expedient, no obstant el nen
finalment no va iniciar el curs lectiu.
De conformitat amb l’exposat, a la Junta de Govern, es proposa :
Primer.- Aprovar la baixa dels rebuts amb referència
43-142-949-2016-08-0000196
43-142-949-2016-10-0000196

per import principal de 175.- €
per import principal de 155.-€

Segon.- Notificar aquest acord a Base i al Sr. F.J.C.H. amb nif núm.:
46.748.502-J.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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Únic.- Aprovar el padró de rebuts del Jardí d’infants corresponent al mes de
Novembre de l’any 2016, que consta dels rebuts de 33 alumnes per import
total de SIS MIL TRES- CENTS NORANTA EUROS ( 6.390.-€).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la Junta de Govern, es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
2.5.- EXP. NÚM.: 1034/2016 CESSIÓ NOSTRA LLAR. ENTITAT ESPURNES
DE SANTA OLIVA.

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 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 de la Nostra Llar (contingut i continent), resta cobert per
l’assegurança municipal, tenint l’obligació el sol·licitant de presentar la
corresponent cobertura d’assegurança de responsabilitat civil que pugui cobrir
els riscos eventuals inherents a l’exercici de la pròpia activitat, segons estableix
l’article 1 i 2 de la pòlissa d’assegurança.
Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment diu:
Ajuntament de Santa Oliva
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Fonaments jurídics
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L’entitat Espurnes de Santa Oliva, ha sol·licitat a través d’instància amb número
de registre d’entrada 3731 de data 29/11/2016, la cessió d’un espai de la
Nostra Llar el següents dies i horaris:
- El dissabte 3 i diumenge 4 de desembre de 17h. a 19h. perquè la gent
pugui presentar les seves propostes pel concurs que organitzen per
escollir un logo genèric per l’entitat.
- Del 6 al 16 de desembre poder tenir exposats els dibuixos per tal que la
gent el 17 i 18, de 17h. a 19h., puguin anar votar.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva

S’informa el següent:
Es dona la conformitat, atenent els següents requeriments:
- En tot moment, es garantirà que les sortides de l’edifici “La Nostra Llar”,
quedin lliures d’obstacles, per a la seva correcta evacuació.
- El sol·licitant queda designat com a responsable, per tal que en cas
d’emergència, doni avís als equip d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.), i dirigirà l’evacuació dels assistents.
- Tenir cura del material cedit.
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
1 de desembre de 2016, signat electrònicament al marge.
El Tècnic Municipal”.

Número : 2016-0017 Data : 15/12/2016

Antecedents
Vista la instància presentada per l’entitat Espurnes de Santa Oliva, de data
29/11/2016 amb número de registre d’entrada 3731, on sol·licita un espai de
l’equipament municipal La Nostra Llar, els dies i horari que es detalla a
continuació:
- El dissabte 3 i diumenge 4 de desembre, de 17h. a 19h.
- Del 6 al 16 de desembre.
- El 17 i 18 de desembre, de 17h. a 19h..

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Cessió de la Nostra Llar.
Peticionari:
Entitat Espurnes de Santa Oliva.
Emplaçament:
La Nostra Llar: C/ Nou, 24.

Primer.- Autoritzar la cessió d’un espai a l’equipament municipal de la Nostra
Llar els dies i horaris que es detallen a continuació:
- El dissabte 3 i diumenge 4 de desembre, de 17h. a 19h.
- Del 6 al 16 de desembre, de 17h. a 19h.
- El 17 i 18 de desembre, de 17h. a 19h.
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’entitat Espurnes de Santa Oliva, durant la cessió de
l’equipament municipal, seran els responsables de l’estat de les dependències i
del mobiliari d’aquestes, així com de la neteja i la recollida de la brossa que es
pugui generar durant la cessió, 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.

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

Ajuntament de Santa Oliva
Quart.- Notificar aquest acord a l’entitat Espurnes de Santa Oliva i a
l’Associació Gent Gran Verge del Remei pel seu coneixement.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.6.- EXP. NÚM.:1038 /2016 PAGAMENT FACTURES NOVEMBRE

Primer.- Aprovar la relació de pagaments número 50.
Segon.- Aprovar la relació de “AD”, “O” i “ADO” comptabilitzats, que consta a
l’expedient.
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 20.30 hores, cosa que certifico.

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es presenta per a la seva aprovació la relació de pagaments número 50 que
ascendeix a la quantitat de 60.224,93 € (SEIXANTA MIL DOS-CENTS
VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS D’EURO).

