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

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 15/12/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- EXP. NÚM.: 624/2016 RENTING FOTOCOPIADORA CAL FUSTER.
2.2.- EXP. NÚM.: 944/2016 CONCEDIR BECA TRANSPORT I MENJADOR
ESCOLAR CURS ESCOLAR 16/17 FAMÍLIA D-R.
2.3.- EXP. NÚM.: 966/2016 CONCEDIR AJUDES UNIVERSAL TRANSPORT
ESCOLAR CURS 2016-2017.
2.4.- EXP. MÚM.: 74/2016 CONDONACIÓ FACTURA SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA DEL FONS SOCIAL DE CASSA (FAMÍLIA 13).
2.5.- EXP. NÚM.: 1123/2016 CALENDARI CONTRIBUENT ANY 2017
2.6.- EXP. NÚM.: 1137/20146 DERIVACIÓ REBUT ESCOMBRARIES CAMÍ
DELS MOLINS 3, 2n 2a.
2.7.- EXP. NÚM.: 1038 /2016 PAGAMENT DESEMBRE.
2.8.- EXP. NÚM.: 1145/2016 RESERVA VIA PUBLICA CARRER FEDERICA
MONTSENY ACTE NADAL.

3. ASSUMPTES GENERALS
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Cristina Carreras Haro (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 13/01/2017
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88

SECRETÀRIA INTERVENTORA ACCIDENTAL
MONTSERRAT COSIALLS SOTOS
Per decret d’alcaldia 93/2016

Número : 2016-0021 Data : 13/01/2017

Santa Oliva, a vint-i-dos 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: 13/01/2017
HASH: f5096af9abec94d01299e04106668096

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (15/12/2016)
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 quinze 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.

“ACTA OBERTURA SOBRES: RENTING EQUIP MULTIFUNCIÓ:
IMPRESSORA, ESCÀNER, FAX I FOTOCOPIADORA – EXP. 624/2016.
A la Sala de Plens de l’Ajuntament, essent les 10.00h., del dia 1 de desembre
de 2016, es realitza l’obertura de sobres per l’adjudicació del renting d’un equip
multifunció pel Cal Fuster.
ASSITENTS:
Cristina Carreras Haro, alcaldessa.
Christian Martinez Rodriguez, regidor.
Jordi Risa Jané, administratiu àrea de serveis.
Montserrat Cosialls Sotos, secretaria interventora accidental Decret 93/16.

Número : 2016-0021 Data : 13/01/2017

2.1.- EXP. NÚM.: 624/2016 RENTING FOTOCOPIADORA CAL FUSTER
Vist l’acta de data 01/12/2016 que textualment diu:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- EXPEDIENTS

Registre d’entrada 3658 de 21 de novembre de 2016 presentada
l’empresa CBC PENEDÈS (A12268918).

per

Registre d’entrada 3716 de 28 de novembre 2016 presentada per l’empresa
SISTEMAS Y MÉTODOS REPOGRÁFICOS SL (B08909004).
Un cop examinada la documentació, el resultat de les puntuacions ha sigut el
següent:
CBC PENEDÈS (A12268918):
Preu, a la baixa: 47,15 € iva inclòs. – 50 punts.
Preu, a la baixa, impressió i fotocòpia B/N: 0,007623 € iva inclòs – 20 punts.
Preu, a la baixa, impressió i fotocòpia a color: 0,05687 € iva inclòs – 20 punts.
Valor tècnic i característiques funcionals: 20 punts.
Reparacions i assistència tècnica: 10 punts.
Servei Postvenda: 10 punts.
Ajuntament de Santa Oliva
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Es realitza l’obertura i lectura de les pliques presentades pels licitadors:

Ajuntament de Santa Oliva

Altres millores addicionals: 20 punts.
TOTAL: 143,21 punts.
SOBRE A: Documentació administrativa
1) CBC PENEDÈS (A12268918):
Compleix amb tota la documentació administrativa del sobre A. (Capacitat,
solvència, no estar inclús en cap prohibició per contractar amb l’administració,
etc.)
2) SISTEMAS Y MÉTODOS REPOGRÁFICOS SL (B08909004) :.
Compleix amb tota la documentació administrativa del sobre A. (Capacitat,
solvència, no estar inclús en cap prohibició per contractar amb l’administració,
etc.)

Número : 2016-0021 Data : 13/01/2017

SISTEMAS Y MÉTODOS REPOGRÁFICOS SL (B08909004) :
Preu, a la baixa: 48,40 € - 48,67 punts.
Preu, a la baixa, impressió i fotocòpia B/N: 0,007865 € iva inclòs - 17,94 punts.
Preu, a la baixa, impressió i fotocòpia a color: 0,066550 € iva inclòs – 16,60
punts.
Valor tècnic i característiques funcionals: 20 punts.
Reparacions i assistència tècnica: 10 punts.
Servei Postvenda: 10 punts.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Altres millores addicionals: 0 punts.
TOTAL: 130 punts.

Primer.- Es proposa l’adjudicació a la millor proposta econòmic – tècnica que
és la presentada SISTEMAS Y MÉTODOS REPOGRÁFICOS SL
(B08909004) amb una puntuació total de 143,21 punts que consta en l’acta
de la reunió valorativa que presideix al present acord.
Segon.- Notificar el present acord als interessats als efectes oportuns.
Perquè així consti a Santa Oliva signat electrònicament al marge.
Alcaldessa.
Secretaria – interventora accidental, Decret 93/16. ”
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.
Ajuntament de Santa Oliva
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Per tot això, es conclou proposar a l’òrgan competent l’adopció dels següents:

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

Tercer.- Publicar la formalització del contracte al Perfil de contractant.
Quart.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes
del Sector Públic, de conformitat amb l'establert en l'article 333.3 del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.2.- EXP. NÚM.: 944/2016 CONCEDIR BECA TRANSPORT I MENJADOR
ESCOLAR CURS ESCOLAR 16/17 FAMÍLIA D-R.
Atès l’informe de la treballadora social del Consell Comarcal del Baix Penedès,
de data 14 de desembre de 2016, que transcrit literalment diu:

Número : 2016-0021 Data : 13/01/2017

Segon.- Notificar a SISTEMAS Y MÉTODOS REPOGRÁFICOS SL
(B08909004), adjudicatari del contracte, la present resolució i citar-lo per a la
signatura del contracte que tindrà lloc dins dels propers cinc (5) dies hàbils i
aportar la documentació requerida al plec de condicions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Adjudicar a l’empresa SISTEMAS Y MÉTODOS REPOGRÁFICOS SL
(B08909004), el contracte del renting d’un equip multifunció pel Cal Fuster.

FAIG CONSTAR:
Que la família D-R es troba en seguiment de Serveis Socials de primera
acollida de l’EBASP – Sector Oest.
Que la família es troba en situació de vulnerabilitat econòmica i risc d’exclusió
social.
Que es valora positiu que pugui rebre subvenció municipal en concepte de
despeses de menjador i transport escolar.”
Atès que la família D-R presenta instàncies amb número de registre d’entrada
3830 i 3831, de data 7/12/2016, sol·licitant les ajudes de transport i menjador
escolar dels dos fills, atenent a les bases aprovades en el Ple de la corporació
de data 8/10/15.
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“E.R., treballadora Social del Consell Comarcal del Baix Penedès que presenta
atenció al municipi de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva

Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar la concessió de la beca de transport escolar a la família D-R,
per import de 350€, cost total d’utilització del servei de transport des del mes de
desembre fins al juny del 2017. El pagament es farà efectiu al compte corrent
facilitat pel Consell Comarcal del Baix Penedès
Segon.- Aprovar la concessió de la beca de menjador escolar a la família D-R,
per import total de 1.094,60€, corresponent al curs 2016/2017. Els mesos
d’octubre, novembre i desembre l’ajuntament es fa càrrec de tres dies i la resta
del curs assumeix dos dies, complementant la beca atorgada pel Consell
comarcal.
Tercer.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 350€, a càrrec de la
partida pressupostària 4.231.48112 de “transport escolar” a favor del Consell
Comarcal del Baix Penedès, i 1.094,60€ a càrrec de la partida pressupostària
4.231.48300 de “menjador escolar” que s’aniran liquidant mensualment a la
empresa 7iTria.
Quart.- Notificar aquest acord a la família D-R, al Consell Comarcal del Baix
Penedès i a la empresa “7iTria”, indicant a la família que hauran de comunicar
qualsevol canvi en la situació socio econòmica i fer un seguiment amb els
Serveis Socials municipals.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.3.- EXP. NÚM.: 966/2016 CONCEDIR AJUDES UNIVERSAL TRANSPORT
ESCOLAR CURS 2016-2017.
Atès que la Junta de Govern de data disset de novembre de dos mil setze, va
acordar aprovar els imports assignats a l’ajuda universal als usuaris del
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0021 Data : 13/01/2017

Atès la existència de crèdit en les partides 4.231.48112 de “transport escolar” i
4.231.48300 de “menjador escolar”.

Codi Validació: 4SEX37AAWZK5TQ4469SKSTA45 | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 11

Atès que en concepte de menjador escolar, el Consell Comarcal del Baix
Penedès dels mesos d’octubre, novembre i desembre ha atorgat una beca de
dos dies a cadascun dels nens i que a partir de la segona quinzena de
desembre s’amplia a tres dies per nen fins que finalitzi el curs escolar.
L’Ajuntament es farà càrrec de l’import de 394,60€ dels mesos d’octubre,
novembre i desembre de 2016 i a partir de gener, fins que finalitzi el curs, de
dos dies setmanals per nen.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que en concepte de transport escolar del curs 2016/2017 el cost del mes
de desembre de 2016 a juny de 2017, dels dos nens, ascendeix a 350€,
segons indicacions del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Ajuntament de Santa Oliva
transport escolar de primària de l’Escola La Parellada que ho sol·licitessin
segons el detall següent:
-1 fill: 58€ trimestre / per nen.
-2 fills: 48€ trimestre / per nen.
-3 fills: 29€ trimestre / per nen.
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1) Sra. LRO amb DNI núm. 47.760.733Z amb número de registre 3675 de
data 22/1116: 1 fill.
2) Sra. EAC amb DNI NÚM. 770785.895X amb número de registre 3681 de
data 23/11/16: 1 fill.
3) Sra. NRM amb DNI núm. 39.731.826Q amb número de registre 3691 de
data 24/11/16: 1 fill
4) Sra. SPM amb DNI núm. 47.107.443Q amb número de registre 3704 de
data 24/11/16: 2 fills
5) Sr. JFS amb DNI núm. 35.076.199A amb número de registre 3711 de
data 25/11/16: 2 fills
6) Sra. LGP amb DNI núm. 43.430.580W amb número de registre 3751 de
data 30/11/16: 1 fill.
7) Sra. MBR amb DNI núm. 37.388.947D amb número de registre 3786 de
data 2/12/16: 2 fills
8) Sra. SPA amb DNI núm. 43.545.406N amb número de registre 3787 de
data 2/12/16: 2 fills
9) Sra. MCMMM amb DNI núm. 33.965.129-V amb número de registre
3798 de data 2/12/16: 1 fill
10) Sra. EAG amb DNI núm. 43.536.738-J amb número de registre 3805 de
data 5/12/16: 2 fills.
11) Sr. JMFS amb DNI núm. 44.4415.464-A amb número de registre 3839
de data 9/12/16: 1 fill.
12) Sr. FJPB amb DNI núm. 44.990.462-R amb número de registre 3845 de
data 9/12/16: 1 fill.
13) Sra. SPN amb DNI núm. 52.917.865-V amb número de registre 3846 de
data 9/12/16: 1 fill
14) Sra.. CCS amb DNI núm. 47.607.164-Q amb número de registre 3861
de data 12/12/16: 1fill.
15) Sra. RPA amb DNI núm. 43.44.922-S amb número de registre 3871 de
data 13/12/16: 1 fill
16) Sra. KEH amb DNI núm. X2555673-M amb número de registre 3896 de
data 14/12/16: 1 fill
17) Sra. LJA amb DNI núm. 47.761.300-Y amb número de registre 3900 de
data 15/12/16: 1 fill
18) Sr. RGG amb DNI núm. 53.311.705-M amb número de registre 3942 de
data 21/12/16: 1 fill

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que s’han rebut 18 instàncies sol·licitant aquesta ajuda amb els següents
números de registre d’entrada, la relació de les quals consta en l’expedient:

Ajuntament de Santa Oliva
Vist que l’import relatiu a les 18 sol·licituds amb un total de 23 usuaris del
transport escolar ascendeix a 1.234€ per a cadascun dels trimestres, per import
total de 3.702€ per a tot el curs 2016/2017
Atès que en la partida pressupostària 4.231.48112 de “beques transport
escolar” existeix consignació pressupostària per fer front al pagament
d’aquestes ajudes.

Segon.- Trametre còpia del llistat dels sol·licitants amb el número de compte
corrent i l’import a l’àrea d’intervenció pel efectes oportuns.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.4.- EXP. MÚM.: 74/2016 CONDONACIÓ FACTURA SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA DEL FONS SOCIAL DE CASSA (FAMÍLIA 13).

Vist l’informe emès per l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix
Penedès, de data 17 de novembre de 2016, en relació a la sol·licitud de la
família 13 per tal de poder deixar constància sobre la seva situació
socio-familiar i, procedir a sol·licitar l’ajut en el pagament del deute de
subministrament d’aigua.

Número : 2016-0021 Data : 13/01/2017

Primer.- Aprovar la concessió de l’ajuda universal a tots els usuaris que l’han
sol·licitat, per un import de 1.234€ per trimestre i un import total de 3.702€ per a
tot el curs 2016/2017, a càrrec de la partida pressupostària 4.231.48112 de
“beques transport escolar”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això a la Junta de Govern local es proposa:

“Informe per a l’aplicació de la Llei 24/2015, a l’objecte d’impedir la interrupció
dels subministraments d’aigua potable, electricitat o gas a les persones en
situació de risc d’exclusió residencial (dades personals)
L’equip dels Servei Bàsic d’Atenció Social de Santa Oliva, un cop revisada la
documentació aportada per la persona sol·licitant, i analitzada la seva
sol·licitud, acredita que:
Els ingressos ponderats de la unitat familiar o convivencial no supera els límits
establerts a l’article 5.10 de la llei 24/2015, de 29 de juliol.
L’equip del Servei Bàsic d’Atenció Social”

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Vist que l’esmentat informe proposa el que es detalla a continuació:

Ajuntament de Santa Oliva
Atès que la Junta de Govern de data 28/01/2016 va acordar renovar per aquest
any 2016 el conveni de col·laboració, amb els nous pactes, amb l’empresa
Cassa Aigües i Depuració, SLU
Atès que l’import màxim per sol·licitud es de 70€ i que únicament poden
formular dos peticions per subministrament (2 cops /any)

Primer.- Instar a l’empresa CASSA Aigües i Depuració SLU a procedir a la
condonació de 43,34€ (quaranta-tres euros amb trenta-quatre cèntims) del
client amb número de client/compte 180970/223092 i, amb número d’instal·lació
681247.
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa CASSA Aigües i Depuració
SLU i, a la família interessada.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.5.- EXP. NÚM.: 1123/2016 CALENDARI CONTRIBUENT ANY 2017.
S’ha rebut comunicat de BASE -GESTIÓ D’INGRESSOS, organisme que té
delegada la recaptació, en relació a l’aprovació del calendari de pagament de
tributs per l’any 2017, el qual se’ls hauria de comunicar abans de l’1 de Febrer.
Vistes les dades proposades per BASE.
Atès que l’Ajuntament, ha de conciliar la Tresoreria i ajustar la cobrança de
les liquidacions dels diferents Padrons tributaris amb els mesos que més
despeses suporta l’economia municipal .
A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar el Calendari de cobrament de tributs per l’any 2017 en els
termes que es relacionen:
560
600

TAXA ESCOMBRARIES
IMP. VEHICLES TRAC.
ME

1/SEM.

28/02/17 - 28/04/17

ANUAL

31/03/17 -31/05/17

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

Número : 2016-0021 Data : 13/01/2017

A la Junta de Govern es proposa:
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Atès que l’empresa CASSA Aigües i Depuració SLU és la concessionària del
servei d’aigües municipal, i per tant, és l’encarregada de procedir als
cobraments pels subministraments dels mateixos als usuaris.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que el saldo restant a dia d’avui al fons social és de 1.992,11€ una vegada
restat l’import de 43,34€ de la família 13 serà de 1948,77€.

ANUAL

31/03/17 - 31/05/17

733
503
500
501
10
500

MANT, CEMENTIRI
OCUPACIÓ DOMINI
PÚBLIC
IBI CARACT. ESPECIALS
IBI URBANA
IBI RUSTICA
IAE
IBI URBANA

ANUAL
ANUAL
1/SEM.
ANUAL
ANUAL
2/SEM.

560
949
949
949
949
949
949
949
949
949
949
949

TAXA ESCOMBRARIES
LLAR D'INFANTS
LLAR D'INFANTS
LLAR D'INFANTS
LLAR D'INFANTS
LLAR D'INFANTS
LLAR D'INFANTS
LLAR D'INFANTS
LLAR D'INFANTS
LLAR D'INFANTS
LLAR D'INFANTS
LLAR D'INFANTS

2/SEM.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12

31/03/17 - 31/05/17
28/04/17 - 30/06/17
28/04/17 - 30/06/17
28/04/17 - 30/06/17
28/07/17 - 29/09/17
28/07/17 - 29/09/17
29/09/1730/11/17
31/01/17 - 31/03/17
28/02/17 - 28/04/17
31/03/17 - 31/05/17
28/04/17 - 30/06/17
31/05/17 - 31/07/17
30/06/17 - 31/08/17
28/07/17 - 29/09/17
29/09/17 - 30/11/17
27/10/17 - 29/12/17
30/11/17 - 31/01/18
28/12/17 - 28/02/18

Segon.- Notificar aquest acord a Base- Gestió d’Ingressos.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.6.- EXP. NÚM.: 1137/20146 DERIVACIÓ REBUT ESCOMBRARIES CAMÍ
DELS MOLINS 3, 2n 2a.

Número : 2016-0021 Data : 13/01/2017

840

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Atès que la Junta de Govern en sessió de data 23 d’agost de 2016 va prendre
l’acord corresponent a l’existència d’un expedient executiu núm.: 1-2016/6541
corresponent a un rebut d’escombraries de l’habitatge ubicat al C/ Camí dels
Molins 3 2n 2ª el qual hauria de modificar-se la titularitat del objecte tributari
donat que figura a nom d’un inquilí que ha causat baixa al Padró d’habitants en
data 2/7/2015 per trasllat a un altre municipi i s’hauria de derivar al titular de
l’immoble .
Fonaments de dret
Atès el que determina l’Art. 7 de l’ordenança municipal per recollida
d’escombraries .

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

Ajuntament de Santa Oliva
Vistes les dades obrants en aquestes dependències municipals, i que consten
a l’expedient , que acrediten que la titularitat de l’ immoble del c/ Camí dels
Molins 3 2n 2ª correspon a la Sra. A.M.M.A. amb NIF núm.: 39.616.983-N
Atès que s’ha procedit a la modificació de la base de dades del Padró de rebuts
d’escombraries de l’ esmentat immoble, a nom del titular correcte.
A la Junta de Govern es proposa:

Núm. Fix : 70340 C/ Camí Molins 3 2n 2a
Titular : A.M.M.A. amb número de NIF: 39.616.983-N
Adreça fiscal : Teide, 10 43716 Albinyana
Tercer.- Notificar aquest acord Base.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.7.- EXP. NÚM.: 1038 /2016 PAGAMENT DESEMBRE.
Es presenta per a la seva aprovació la relació de pagaments número 52,
efectuats als tècnics, als grups polítics municipals i per assistències a plens i
comissions informatives, que ascendeix a la quantitat de 10.630,21 € (DEU MIL
SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS D’EURO).
Així mateix es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació la relació
de “AD”, “O” i “ADO” comptabilitzats fins al dia d’avui i que consta a
l’expedient.
A la Junta de Govern es proposa l’adopció del següent acord,
Primer.- Aprovar la relació de pagaments número 52
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.

Ajuntament de Santa Oliva
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Segon.- Que Base faci una nova liquidació en voluntària del esmentat rebut,
amb el mateix import al subjecte passiu que es detalla :
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43-142-560-2016-01-0001482 per import principal de 56,43.-€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar la baixa dels rebuts d’escombraries que es relacionen :

Ajuntament de Santa Oliva
2.8.- EXP. NÚM.: 1145/2016 RESERVA VIA PUBLICA CARRER FEDERICA
MONTSENY ACTE NADAL.

Informe
S’autoritza el tall del carrer de Frederica Montseny, fins a l’alçada del carrer de
Montserrat Roig.
Per part de l’Ajuntament, es procedirà a la correcta senyalització i avís als
veïns de l’entorn del tall de carrer a realitzar.
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
22 de desembre de 2016.
El Tècnic Municipal
Josep Ma Ichart”
Per tot això exposat, es proposa a la junta de govern l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Autoritzar a la peticionaria a tallar el carrer Federica Montseny fins
l’alçada del carrer Montserrat Roig per realitzar l’activitat de Nadal.
Segon.- Notificar el present acord a la peticionaria Sra. A.B.C.
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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Fets
Amb data 19/12/2016, amb registre d’entrada núm.:3925, s’aporta instància per
part de la Sra. A.B.C., on es sol·licita pel dia 24 de desembre un tall de carrer,
per celebració d’acte lúdic de nadal de les 5 a 7, de la tarda.
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Vist l’informe del tècnic municipal que literalment diu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte: Tall de carrer.
Peticionari: Sra. A.B.C.
Emplaçament: C/. Frederica Montseny.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents
La Sra. A.B.C. ha sol·licitat mitjançant instància de data 19/12/2016 amb
número de registre d’entrada 3925, permís per realitzar un acte infantil de
Nadal el dia 24 de desembre de 2016 de 17h a 19h i sol·licita també poder
tallar el carrer Federica Montseny.

