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 1/12/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- EXP. NÚM.: 54/16 SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ FIANÇA.
2.2.- EXP. NÚM.: 403/16 SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ FIANÇA.
2.3.- EXP. NÚM.: 1054/16 SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ FIANÇA.
2.4.- EXP. NÚM. 638/16 LLICÈNCIA OBRES MENORS ENDESA
DISTRIBUCION ELECTRICA SLU.
2.5.- EXP. NÚM.: 990/16 LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ FINQUES DINS DE
SÒL URBÀ.
2.6.- EXP. NÚM.: 1051/16 SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L’ÀMBIT
D’ENGINYERIA.
2.7.- EXP. NÚM.: 1053/2016 SEGUIMENT TÈCNIC SERVEI DE RECOLLIDA
DE RESIDUS ECO BP.
2.8.- EXP. NÚM.: 908/2016 DEVOLUCIÓ FIANCES LLOGUER DE LOCALS.
2.9.- EXP. NÚM.: 1057/2016 CANVI TITULARITAT NÍNXOLS NÚM. 141 I
220.
2.10.- EXP. NÚM.: 1004/2016 ASSISTÈNCIA A PLENS LEGISLATURA
2015-2019.
2.11.- EXP. NÚM.: 1034/2016 CESSIÓ MONESTIR. ENTITAT ESPURNES DE
SANTA OLIVA.
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 : 2016-0019 Data : 19/12/2016

Santa Oliva, a set de desembre de dos mil setze quan són les 14:00 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

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 un de desembre de dos mil
setze, l’alcaldessa pregunta als presents si tenen alguna objecció que fer-hi, i
no formulant-ne cap, per unanimitat dels membres de la Junta de Govern que
van assistir a la sessió, s’acorda la seva aprovació.
2.- EXPEDIENTS
2.1.- EXP. NÚM.: 54/16 SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ FIANÇA.
Vista la sol·licitud de data 14.11.2016, on es demana la devolució de la fiança
dipositada per l’obra realitzada al C/Sant Nicolau, 1, per un import de 500€
(cinc-cents euros) dipositats en data 17.05.2016
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 TÈCNIC
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
Expedient: núm. 54/16
Sol·licitant:: DNI 33895954-A
Objecte: Llicència d´obres Majors construcció d’una piscina al c/Sant Nicolau,1
Documentació presentada: sol·licitud de retorn de fiança ,Certificat de Gestor de
Residus i Certificat Final de les Obres
2.- INFORME TÈCNIC
Es presenta Certificat de Recepció i Gestió de Residus del centre Mono dipòsit de
runes i terres de Vilanova i la Geltrú, codi E- 643.99

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

Número : 2016-0019 Data : 19/12/2016

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (1/12/2016)
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3. ASSUMPTES GENERALS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.12.- EXP. NÚM.: 1043/2016 CESSIÓ MONESTIR EL 17/12/2016. ENTITAT
ADHSO.
2.13.- EXP. NÚM.: 1046/2016 CESSIÓ LOCAL CULTURAL PER A
REALITZAR BALL. GENER-ABRIL 2017. ASSOCIACIÓ GENT GRAN
VERGE DEL REMEI.
2.14.- EXP. NÚM.: 19/2016 PETICIÓ SUBVENCIÓ. ENTITAT ESPURNES DE
SANTA OLIVA.
2.15.- EXP. NÚM.: 337/16 ACTIVITATS I DOTACIÓ ECONÒMICA PLA
EDUCATIU ENTORN 2016-2017.

Ajuntament de Santa Oliva
3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, ES POT RETORNAR LA FIANÇA .”
El que fa constar els efectes oportuns.”

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.2.- EXP. NÚM.: 403/16 SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ FIANÇA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribución SDG Sa, de data 20.06.2016, on
es demana la devolució de diverses fiances dipositades per obres realitzades:
c/Ramon Torras, 8. Exp. obres 522/14 per import de 700€
c/Jaume Balmes, 29. Exp. obres 496/14 per import de 700€
c/Molins i Sant Lluc. Exp. Obres 336/14 per import de 4.500€
c/Porvenir, 1.
Exp. Obres 372/14 per import de 700€
c/Margarida, 1
Exp. Obres 4/13 per import de 500€
c/Margarida, 1
Exp. Obres 4/13 per import de 150€
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 TÈCNIC
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 20.06.16 Número 2041
 Expedient: núm. 403/2016
 Sol·licitant: Gas Natural
 Objecte: Retorn de les fiances de les llicències d´obres
 Documentació presentada: Instància
2.- INFORME TÈCNIC
Tots els períodes de la garanties de les obres han prescrit
3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es proposa el retorn dels avals dels expedients
següents:4/2013 = 500 € i 150 € ,336/2014 = 4.500 €,372/2014 = 700 €,496/2014
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0019 Data : 19/12/2016

Segon.- Comunicar el present acord l’interessat i a l’àrea d’Intervenció, als
efectes oportuns.
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Primer.- Autoritzar la devolució de la fiança de 500€ (cinc-cents euros) al titular
de la llicència d’obres, amb DNI núm. 33895954A, al compte bancari obrant a
l’expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
= 700 € i 522/2014 = 700 €
El que fa constar els efectes oportuns.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:

2.3.- EXP. NÚM.: 1054/16 SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ FIANÇA.
Vista la sol·licitud d’ENDESA Distribución Elèctrica SLU, de data 30.01.16, on
es demana la devolució de diverses fiances dipositades per obres realitzades a:
Exp. Obres 1222/07 al C/Baix Penedès, per import de 500€
Exp. Obres 1221/07 al traspàs per la Carretera TP2125, per import de 1.500€
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 TÈCNIC
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Número 438
 Expedient: núm. 1054/16
 Sol·licitant: ENDESA
 Objecte: Retorn de les fiances de les llicències d´obres
 Documentació presentada: Instància
2.- INFORME TÈCNIC
Tots els períodes de la garanties de les obres han prescrit
3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es proposa el retorn dels avals dels expedients
següents:
Aval individual núm. 129305 per import de 500€
Aval individual núm.129537 per import de 1.500€
El que fa constar els efectes oportuns.”

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

Número : 2016-0019 Data : 19/12/2016

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa i a l’àrea d’Intervenció, als
efectes oportuns.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Autoritzar la devolució de les fiances descrites a la part expositiva a
Gas Natural Distribución SDG, amb la tramesa de la corresponent
documentació al C/Can Pau Birol, 15 de Girona.

Ajuntament de Santa Oliva

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

2.4.- EXP. NÚM.: 638/16 LLICÈNCIA
DISTRIBUCION ELECTRICA SLU.

OBRES

MENORS

ENDESA

Vista la sol·licitud de data 16.09.2016 d’Endesa Distribución Electrica SLU,
registrada d’entrada amb el núm. 2974, de llicència d’obres del projecte de
noves línies elèctriques aèries/subterrànies de 25 Kv unió SE, Castellet i
polígons del Poet i l’Albornar, de data 16.09.2016, registrada d’entrada amb el
número2974, en el tram que afecta al nostre municipi.
Atès que amb data 17.11.2016 presenten la documentació requerida en acord
de Junta de Govern de data 27.10.2016.
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 -OBRES MENORS1.- DADES DE L’EXPEDIENT







Registre d'Entrada: Data 16.09.16 Número 2974
Expedient: núm. 638/2016
Sol·licitant: Endesa Distribución Eléctrica SLU
Ubicació: Ronda de l´Albornar,i carrer del Montmell
Objecte: Noves línies elèctriques de mitja tensió, de Castellet i la Gornal
a Santa Oliva
Documentació presentada: Projecte

2.- INFORME TÈCNIC
S´accepten els detalls constructius presentats de les rases i acabats de
superfícies.
El pressupost de les obres ascendeix a 315.375,42.€

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

Número : 2016-0019 Data : 19/12/2016

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa i a l’àrea de Tresoreria, als
efectes oportuns.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Autoritzar la devolució de les fiances descrites a la part expositiva a
ENDESA Distribución Elèctrica SLU, amb la tramesa de la corresponent
documentació a la seu de la Ctra. Valencia, pk 1157’5 de Tarragona

Ajuntament de Santa Oliva
3.- PROPOSTA
Atès l´exposat es proposa: La concessió de la llicència d´obres.
El dipòsit d´una fiança de 37.845,05 € en concepte de garantia per la reposició
de paviments i desperfectes en la via pública.”

Segon.- Traslladar l’informe emès pel tècnic municipal a Endesa Distribuciön
Elèctrica SLU.
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.
2.5.- EXP. NÚM.: 990/16 LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ FINQUES DINS DE
SÒL URBÀ.
Atesa la sol·licitud de la Sra. amb DNI núm. 39670520-M, registrada d’entrada
amb el núm. 3670 de data 22.11.2014, on demana llicència de segregació.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller, tècnic municipal contractat per
aquesta corporació, Arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
“ REDISTRIBUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE QUATRE PARCEL.LES EN SOL
URBÀ NO CONSOLIDAT
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 30.09.16; Número, 3086
 Expedient: núm.990/2016
 Sol·licitant: DNI 39670520M
 Situació :Polígon d´ Actuació nº 1,Les Esplanes
 Objecte: Redistribució de la superfície de quatre parcel·les
 Documentació: Instància i projecte de segregació

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

Número : 2016-0019 Data : 19/12/2016

1. Cal que es dipositi una fiança de 37.845’05 euros en concepte de garantia
de reposició de paviments i desperfectes a la via pública,.

Codi Validació: 3W5Z7WNWWXQTML4AFCQZNAPGC | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 19

Primer.- Autoritzar la llicència d’obres tal i com es proposa a l’informe del tècnic
municipal, tenint en compte els condicionants indicats:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

A la Junta de Govern, es proposa:
Primer.- Autoritzar la redistribució de la superfície de les quatre parcel·les amb
les superfícies resultants següents:
Nº1,2.762 m2.
Nº2,7.303 m2.
Nº3,2.498 m2 i la Nº4 ,2.984 m2, anomenada en el projecte de segregació
parcel.la 5
Segon.- Notificar a la Sra. amb DNI núm. 39670520-M, en representació del
present acord.
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.
2.6.- EXP. NÚM.: 1051/16 SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L’ÀMBIT
D’ENGINYERIA.
Rebuda comunicació del Consell Comarcal del Baix Penedès referent a la
possibilitat de crear el servei d’assistència tècnica en l’àmbit d’enginyeria, amb
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0019 Data : 19/12/2016

3.- PROPOSTA
Atès l’exposat, es proposa autoritzar la redistribució de la superfície de les
quatre parcel·les amb les superfícies resultants següents:
Nº1,2.762 m2.
Nº2,7.303 m2.
Nº3,2.498 m2 i la Nº4 ,2.984 m2, anomenada en el projecte de segregació
parcel.la 5
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2.- INFORME TÈCNIC
En el projecte presentat es sol·licita la segregació d´una parcel.la, però es
tracte d´una redistribució de la superfície de les quatre parcel·les .
És a dir, hi ha quatre parcel·les aportades i quatre parcel·les resultants.
El sòl de les quatre parcel·les està classificat com a sòl Urbà No Consolidat,
està inclòs en el polígon de Millora Urbana núm. 1 ,anomenat Les Esplanes.
Els paràmetres d´edificació són els de la clau 10 ,Zona d´edificació residencial
aïllada. La parcel.la mínima és de 300 m2
La superfície de les
parcel·les resultants és la següent: Nº1, 2.762
m2.Nº2,7.303 m2.Nº3,2.498 m2 i la Nº4 ,2.984 m2,anomenada en el projecte
de segregació parcel.la 5
El volum de la construcció existent en la nova parcel.la anomenada 5,està en
règim de volum disconforme perquè excedeix dels 600 m2 construïts, que són
els màxims permesos en les condicions particulars de la clau 10 .

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
la finalitat que els Ajuntaments que hi estiguin interessats, així ho comuniquin,
per tal d’estudiar les propostes rebudes.
A la Junta de Govern es proposa:
Únic.- Comunicar al Consell Comarcal del Baix Penedès que aquesta
corporació es vol acollir en tenir el servei d’assistència tècnica en l’àmbit
d’enginyeria amb una necessitat de 5 hores setmanals.

Atès que per registre d’entrada 3799 de data 02.12.2016 el Consell Comarcal
ha presentat el següent ofici:
“En relació amb el que es va exposar en el Consell d'Alcaldes del 23 de
novembre, desitjaríem saber si el seu Ajuntament està interessat, assumint la
despesa que d'això se'n derivi, que des del Consell Comarcal es contracti una
empresa d'enginyeria per fer un seguiment tècnic de la prestació del servei que
ofereix l'empresa EcoBP al seu municipi.
Cas que s'hagi d'organitzar aquest servei es faria la prospecció amb diferents
empreses i s'exposaria als Ajuntaments abans de contractar el servei.”

Número : 2016-0019 Data : 19/12/2016

2.7.- EXP. NÚM.: 1053/2016 SEGUIMENT TÈCNIC SERVEI DE RECOLLIDA
DE RESIDUS ECO BP.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l'adopció del següent
acord:
Únic.- Comunicar al Consell Comarcal del Baix Penedès que aquesta
corporació es vol acollir a la contractació d’una empresa d'enginyeria per fer un
seguiment tècnic de la prestació del servei que ofereix l'empresa Eco BP.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.8.- EXP. NÚM.: 908/2016 DEVOLUCIÓ FIANCES LLOGUER DE LOCALS.
En data 9 de novembre de 2016 amb registre d’entrada núm.: 3502, el Sr.
M.G.Q. amb DNI. Núm.: 39665920M, ha sol·licitat la devolució de la fiança,
dipositada per l’ utilització del Centre Cívic Les Pedreres el dia 31 d’octubre
de 2016 , tal i com determina l’ordenança municipal.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Atès que l’Ajuntament considera interessant la contractació d’aquest servei.

Ajuntament de Santa Oliva
Atès el que determina l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’utilització de
locals i instal·lacions municipals, aprovada pel ple de la Corporació en sessió
de data 24.12.2013 i publicada en el Butlletí oficial de la Província de data
31.12.2013.
Efectuada inspecció ocular per l’Agutzil municipal, s’ha comprovat que les
instal·lacions del C.Cívic Les Pedreres, es troben en estat correcte, acta que
obra a l’expedient.

Segon.- Comunicar a l’àrea d’Intervenció per tal que efectuí la transferència als
interessats en el núm. de compte facilitat a l’efecte .
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.9.- EXP. NÚM.:
220.

1057/2016 CANVI TITULARITAT NÍNXOLS NÚM. 141 I

Antecedents
Vist l’escrit presentat per la Sra. M.R.R.M. amb DNI. núm.: 39632385G, en el
que manifesta la voluntat de canviar la titularitat de la concessió dels nínxols del
cementiri municipal núm. 141 i 220.

Número : 2016-0019 Data : 19/12/2016

Primer.- Aprovar la devolució de l’import de 20.-€ en concepte de fiança per l’ús
del Centre Cívic Les Pedreres el dia 31 d’octubre de 2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D’acord amb l’ exposat, a La Junta de Govern es proposa :

D’acord el que determina el text refós de la Llei 2/2004 d’Hisendes Locals, i el
que determina l’ordenança municipal que desenvolupa l' expressada legislació.
Vista la documentació obrant a l’expedient i comprovat per l’àrea de Rendes que
el nínxol esmentat es troba al corrent de pagament de la taxa de manteniment
de cementiri.
Atesa la petició i com que es compleixen tots els requisits que exigeix la
Legislació aplicable, d'acord amb el que estableix l'article 175 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, a la Junta de Govern, es proposa:
Primer.- Autoritzar la modificació de titularitat de la concessió dels nínxols núm.:
141 i 220 a favor del titular següent:
R.M.R.M. amb DNI. núm. 39632385G
Cr Jaume Balmes, 5 .
43710 TARRAGONA
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

Ajuntament de Santa Oliva
Segon.- Expedir el títol corresponent, la inscripció de la modificació en el Llibre
de Registres del cementiri i la corresponent actualització de les dades del Padró
de manteniment del cementiri per a futur exercicis.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Vist que en la Junta de Govern de data 24/12/2015, es va acordar compensar
la despesa de les assistència a plens fins al mes de novembre de 2015.
A la Junta de Govern es proposa:
Únic.- Compensar les despeses telefòniques de la Sra. Isabel Cubero, per
import de 399,41€.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.11.- EXP. NÚM.: 1034/2016 CESSIÓ MONESTIR. ENTITAT ESPURNES DE
SANTA OLIVA.
Antecedents
L’entitat Espurnes de Santa Oliva, ha sol·licitat a través d’instància amb número
de registre d’entrada 3730 de data 29/11/2016, la cessió de la planta baixa del
Monestir per fer l’acte d’entrega dels premis del concurs de logo organitzat per
l’entitat i una xocolatada, a partir de les 17h.
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
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0019 Data : 19/12/2016

Vist que des del 13 de juny, data en què es va constituir la nova Corporació
(Legislatura 2015-2019) s’han produït per la seva part consums que s’han anat
pagant amb diners de les arques municipals i que en l’actualitat resten
pendents les factures des del mes de desembre de 2015 fins setembre de
2016, ambdós inclosos, factures que obren en l’expedient, on es determina un
consum per import de 399,41€.

Codi Validació: 3W5Z7WNWWXQTML4AFCQZNAPGC | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 19

Atès que la Sra. Isabel Cubero Lavado, regidora de l’Ajuntament, conservava
el número del telèfon què disposava quan era Alcaldessa, en la legislatura
anterior i no va realitzar definitivament la portabilitat fins al mes d’octubre de
2016, fent-se càrrec fins a les hores l’Ajuntament de les despeses de l’esmentat
telèfon.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.10.- EXP. NÚM.: 1004/2016 ASSISTÈNCIA A PLENS LEGISLATURA
2015-2019.

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 : 2016-0019 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 planta baixa Monestir
Peticionari:
Entitat Espurnes de Santa Oliva.
Emplaçament:
Monestir: C/ Mossèn Antoni Paradís, s/n.
Antecedents
Vista la instància presentada per l’entitat Espurnes de Santa Oliva, de data
29/11/2016 amb número de registre d’entrada 3730, on sol·licita poder utilitzar
la planta baixa del Monestir per fer una entrega de premis d’un concurs
organitzat per l’entitat i una xocolatada, a partir de les 17h.
S’informa el següent:
Es dona la conformitat, atenent els 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.
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:

Ajuntament de Santa Oliva

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”.
Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la utilització de la planta baixa del Monestir el 14/1/17 a partir
de les 17h., per realitzar l’acte d’entrega de premis d’un concurs organitzat per
l’entitat, així mateix autoritzar la realització de la xocolatada en la part exterior
del Monestir, indicant que podrà recollir les claus a les oficines municipals el
divendres 13 i les retornarà el dilluns 16 de gener 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’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.

Número : 2016-0019 Data : 19/12/2016



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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN



Quart.- Notificar aquest acord a l’entitat Espurnes de Santa Oliva i a l’ADHSO.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.12.- EXP. NÚM.: 1043/2016 CESSIÓ MONESTIR EL 17/12/2016. 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 3755 de
data 30/11/2016, la cessió de la Sala annexa a la dels Arcs, el 17/12/16 per
oferir un “caldo nadalenc”, després del concert de nadal que celebraran a
l’església parroquial.
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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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

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:
Utilització sala annexa a la dels arcs, en el Monestir.
Peticionari:
ADHSO
Emplaçament:
Monestir: C/ Mossèn Antoni Paradís, s/n.
Antecedents
Vista la sol·licitud de l’ADHSO, on sol·licita a través d’instància amb número de
registre d’entrada 3755 de data 30/11/2016 poder utilitzar la sala annexa a la
dels arcs, per oferir un “caldo nadalenc”.
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.
 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
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0019 Data : 19/12/2016

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

dels locals i instal·lacions municipals, aprovat pel Ple de la corporació realitzat
en sessió extraordinària de data 12 de novembre de 2015 i publicada
l’aprovació definitiva en el BOPT número 300 de data 30 de desembre de 2015,
que determina que quedaran exonerades de forma puntual, a criteri de l’equip
de govern, aquelles actuacions o activitats que representin cohesió social y
cultural del municipi, interès general per fomentar la cultura o les singularitats
intrínseques del nostre municipi, o aquells esdeveniments que no suposin un
negoci particular o ànim de lucre.

Ajuntament de Santa Oliva



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 utilització de la sala annexa a la dels arcs del Monestir per
oferir un “Caldo nadalenc”, desprès del concert de nadal que oferiran a
l’església parroquial, el 17/12/2016. 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.
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’ADHSO.

Número : 2016-0019 Data : 19/12/2016

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
1 de desembre de 2016, signat electrònicament al marge.
El Tècnic Municipal”.

2.13.- EXP. NÚM.: 1046/2016 CESSIÓ LOCAL CULTURAL PER A
REALITZAR BALL. GENER-ABRIL 2017. ASSOCIACIÓ GENT GRAN
VERGE DEL REMEI.
Vista la instància de data 29/11/2016 amb número de registre d’entrada 3732,
on l’Associació Gent Gran Verge del Remei sol·liciten la cessió del Local
Cultural els dissabtes que a continuació es detallen per fer ball de 21h. a 23h.:
Gener: 14, 21 i 28.
Febrer: 4, 11, 18 i 25.
Març: 18 i 25.
Abril: 1 i 8.
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
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 Local Cultural (contingut i continent), resta cobert per
l’assegurança municipal, tenint l’obligació el sol·licitant de presentar la
corresponent cobertura d’assegurança de responsabilitat civil que pugui cobrir
els riscos eventuals inherents a l’exercici de la pròpia activitat, segons estableix
l’article 1 i 2 de la pòlissa d’assegurança.

Número : 2016-0019 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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/UTILITZACIÓ LOCAL CULTURAL
Peticionari: Associació Gent Gran Verge del Remei
Emplaçament: Local Cultural: C/ Mossèn Antoni Paradís, 3
ANTECEDENTS
Amb data 29/11/2016, i registre d’entrada núm.: 3732, es recepciona sol·licitud,
per part de l’Associació Gent Gran Verge del Remei, per demanar l’ús del local
social, per fer ball de tarda – vespre els següents dissabtes:
Gener: 14, 21 i 28.
Febrer: 4, 11, 18 i 25.
Març: 18 i 25.
Abril: 1 i 8.

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:

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”
Respecte a la cobertura pròpia del local (contingut i continent), resta coberta
per l’assegurança municipal, tenint l’obligació el sol·licitant de presentar la
corresponent cobertura d’assegurança que pugui cobrir els riscos eventuals
inherents a l’exercici de la pròpia activitat.
Per tot això, a la junta de govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la cessió del Local Cultural a l’Associació Gent Gran Verge
del Remei per fer ball de tarda – nit (21h. a 23h.) els següents dissabtes:
Gener: 14 i 21
Febrer: 4, 11, 18 i 25.
Març: 18 i 25.
Abril: 1 i 8.

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

Número : 2016-0019 Data : 19/12/2016
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INFORME
S’informe el següent:
 Es disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil, que doni
cobertura a l’ús, que es vol fer del Local Cultural.
 El peticionari tindrà cura del material/mobiliari municipal.
 Previ inici dels actes, es garantirà que totes les sortides d’emergència
del local 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.
 No s’autoritza l’utilització de l’escenari per fer espectacles.
 Restarà restringit l’accés a l’amfiteatre. Solsament es permetrà l’accés al
bany de senyores.
 Restarà restringit l’accés a l’escenari.
 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.
 No es podrà realitzar cap acte pirotècnic o similar.
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
Condicionada, l’autorització a l’esmenta’t a l’informe tècnic que consta
literalment en la part expositiva del present acord.
Fer constar que si l’ajuntament necessita disposar del Local Cultural algun dels
dies cedits, s’entendrà revocada l’autorització previ avís a l’associació.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.14.- EXP. NÚM.: 19/2016 PETICIÓ SUBVENCIÓ. ENTITAT ESPURNES DE
SANTA OLIVA.
Antecedents
Atès la instància presentada per la entitat Espurnes de Santa Oliva, amb
número de registre d’entrada 3710 de data 25/11/16, on sol·licita ajuda
econòmica per les activitats que l’entitat ha realitzat durant aquest any 2016.
Atès que per decret d’alcaldia número 83/2016, de data 10/08/2016, es va
concedir a l’entitat una subvenció de 500€.
Atès l’existència de crèdit pressupostari en la partida 330.4810099 “d’altres
subvencions a entitats”, per import de 200€, del pressupost municipal vigent.
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Estimar la petició d’una ajuda econòmica a l’entitat Espurnes de Santa
Oliva, per import de 200€ a càrrec de la partida pressupostària 330.4810099
“d’altres subvencions a entitats”.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat Espurnes de Santa Oliva
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.15.- EXP. NÚM.: 337/16 ACTIVITATS I DOTACIÓ ECONÒMICA PLA
EDUCATIU ENTORN 2016-2017.
Atès que el dia 29 de setembre 2016 es va realitzar la Comissió Plenària del
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0019 Data : 19/12/2016

Quart.- Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran Verge del Remei.
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Tercer.- Fer constar que seran els responsables de l’estat de les dependències i
del mobiliari d’aquestes, així com de la neteja i de la recollida de la brossa que
es pugui generar durant aquest esdeveniment, si fos el cas.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Desestima la petició del dia 28 de gener de 2017 perquè en el Local
Cultural hi han activitats de la Festa Major d’Hivern 2017.

Ajuntament de Santa Oliva
PEE del curs 2016-2017 relativa a l’aprovació de la memòria d’actuacions a
realitzar per aquest curs.

Activitat
Hort a l'escola
Jornades culturals jocs del mediterrani
Visita autor literari
Taller estudi assistit
Bus per anar als instituts
Club de lectura infantil
L'hora del conte: contacontes
Taller infantil dia de la infància
Taller de llibretes
Taller per infants per expressar-se sense vergonya
Tallers
Xerrada a càrrec de Carles Capdevila
Taller per a famílies

Pressupost
150,00
150,00
300,00
2.000,00
140,00
150,00
0,00
100,00
50,00
150,00
300,00
500,00
150,00

Total despeses activitats:4.140,00€
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar la realització de les activitats que es detallen en la part
expositiva del present acord i que es van acordar en la Comissió Plenària del
PEE de data 29 de setembre de 2016.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa total de 4.140,00€ (quatre
mil cent quaranta euros) per la realització de les actuacions del Pla Educatiu
d’Entorn del curs 2016-2017, que se li adjudicarà a la partida pressupostària
3.334.226.11 de “activitats culturals diverses”, del pressupost prorrogat vigent.
Fer constar que d’aquest import l’ajuntament finançarà realment 1.140,00€
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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La previsió de les activitats és la que a continuació es detalla:
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Vist el Decret d’alcaldia número 2016-01050 de data 04/11/2016 “Modificació
de crèdit per generació de crèdits per nous ingressos” que modifica el crèdit
següent:
Aplicació pressupostaria: 3.334.226.11
Descripció: Activitats culturals diverses
Consignació anterior: 12.0216,00€
Modificació: 3.000,00€
Consignació definitiva: 15.216,00€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’acord de la Junta de Govern de data 9 d’agost de 2016 en relació a
l’Addenda que determina les aportacions al Pla Educatiu d’Entorn de Santa
Oliva per al curs 2016-2017.

Ajuntament de Santa Oliva
donat que hi ha un conveni de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament per aquest curs 2016-2017.
3. ASSUMPTES GENERALS
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les 14.45 hores, cosa que certifico.

