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 22/12/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- EXP. NÚM.: 1068/2016 FRACCIONAMENT EXPEDIENT EXECUTIU
2012/48445.
2.2.- EXP. NÚM.: 1045/2016 EXECUCIÓ SUSBISDIÀRIA – FUITA ESCOMESA
CLAVEGUERAM CAMÍ DELS MOLINS 2
2.3.- EXP. NÚM.: 1148/2016 MODIFICACIÓ FESTA LOCAL DE GENER A
L’AGOST AL CONSULTORI MÈDIC LOCAL.
2.4.- EXP. NÚM.: 867/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA PL. MAJOR, 4
2.5.- EXP. NÚM.: 991/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/ CASTELL, 5
2.6.- EXP. NÚM.: 1096/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/ELS MOLINS, 7
2.7.- EXP. NÚM.: 1039/16 INSPECCIÓ SITUACIÓ ARQUETA D’AIGÜES
PLUVIALS C/PLANETA
2.8.- EXP. NÚM.: 1044/16 LLICÈNCIA OBRES MENORS C/TORRAS I BAGES,
NÚM. 3
2.9.- EXP. NÚM.: 698/2016 PADRÓ LLAR D’INFANTS CURS 2016/2017
2.10.- EXP. NÚM.: 1163/2016 CESSIÓ LOCAL CULTURAL PER FESTA NIT
DE CAP D’ANY.
2.11.- EXP. NÚM.: 387/14 CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ÚS PRIVATIU
1
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Cristina Carreras Haro (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 23/01/2017
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88

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

Número : 2017-0002 Data : 20/01/2017

Santa Oliva, a vint-i-nou de desembre de dos mil setze quan són les 19:00
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: 20/01/2017
HASH: f5096af9abec94d01299e04106668096

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (22/12/2016)
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 vint-i-dos 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.: 1068/2016 FRACCIONAMENT EXPEDIENT EXECUTIU
2012/48445.

Número : 2017-0002 Data : 20/01/2017

3. ASSUMPTES GENERALS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE
STA OLIVA.
2.12.- EXP. NÚM.: 1166/2016 APROVAR CONVENI AMB L’INSTITUT
D’ESTUDIS PENEDESECS ANY 2016
2.13.- EXP. NÚM.: 944/2016 AJUTS INDIVIDUALITZATS PER L’ADQUISICIÓ
DE LLIBRES DE TEXT DE PRIMÀRIA I ESO DEL CURS 2016-2017
2.14.- EXP. NÚM.: 944/2016 AJUTS INDIVIDUALITZATS PEL TRANSPORT
ESCOLAR CURS 2016-2017
2.15.- EXP. NÚM.: 944/2016 AJUTS INDIVIDUALITZATS MENJADOR
ESCOLAR CURS 2016-2017

S’ha rebut a través de BASE-Gestió d’ingressos, sol·licitud del Sr. A.L.C., amb
DNI núm. 33.925.984-H, en la que manifesta que té pendent de pagament a
Base uns rebuts corresponents a l’ expedient executiu núm. 2012/48445, els
quals no ha pogut liquidar donades les dificultats econòmiques que travessa en
l’actualitat el seu nucli familiar i, demana l’ampliació del fraccionament, tal i
com contempla l’ordenança de BASE- Gestió d’ingressos.
Fonaments de dret
Vist el que determina l’article 102.3 i 4 de la Ordenança General de Base
–Gestió d’ingressos que literalment diuen :
“3. El termini màxim d’ajornament o de fraccionament, segons l’import del
principal del deute en període voluntari o l’import de l’expedient executiu, serà,
amb caràcter general, de:
a) 6 mesos: quan l’import no sigui superior a 1000 €.
2
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Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva

Primer.- Autoritzar el fraccionament de l’expedient executiu núm. 2012/48445
en 36 quotes mensuals a iniciar el pagament el mes de Gener de 2017, en el
compte bancari facilitat al efecte.
Segon.- Autoritzar la dispensa total de garantia .
Tercer.- Notificar aquest acord a Base i al interessat.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.2.- EXP. NÚM.: 1045/2016 EXECUCIÓ SUSBISDIÀRIA – FUITA ESCOMESA
CLAVEGUERAM CAMI DELS MOLINS 2
Atès que el servei de manteniment de CASSA ha detectat que al carrer Camí
dels Molins 2 hi ha una fuita per on es perd aigües fecals que van a parar a la
via pública.
Vist l’informe del tècnic municipal que literalment diu:
“FUITA EN ESCOMESA DEL CLAVEGUERAM PROVOCANT CONDICIONS
INSALUBRES I AFECCIÓ EN LA VORERA I CALÇADA 1.- DADES DE L’EXPEDIENT
Expedient: 1045/2016
Ubicació: Camí dels Molins, 2
Motiu: Queixa per fuita en l´escomesa de la claveguera provocant condicions
insalubres i afecció a la vorera i calçada.
2.- INFORME TÈCNIC
Cassa comunica la fuita en l´escomesa del clavegueram en l´habitatge de
referència, es comprova l´existència d´ abocament d´aigua residual a la via
3

Número : 2017-0002 Data : 20/01/2017

A la Junta de Govern es proposa:
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4. Excepcionalment, l'òrgan competent per acordar la concessió de
l’ajornament o el fraccionament podrà ampliar els terminis assenyalats en els
apartats anteriors d’aquest article, pel temps que consideri convenient, quan, a
criteri seu, les condicions de capacitat econòmica del sol·licitant, degudament
justificades, impedeixin atendre el pagament dins d’aquells terminis. També
s’ampliarà si així ho resol l'ens delegant del deute a ajornar o fraccionar. El
termini d’emissió d’aquesta resolució serà de 10 dies des que per part de
BASE es notifiqui la sol·licitud, transcorregut el qual sense haver-se emès
s’entendrà desfavorable a l’ampliació. “

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

b)12 mesos: quan l’import estigui entre 1.000,01 i 3.000 €.
c) 18 mesos: quan l’import estigui entre 3.000,01 i 6.000 €.
d) 24 mesos: quan l’import sigui superior a 6.000 €.

Ajuntament de Santa Oliva
pública provocant condicions d´insalubritat pública, a més´, s’ha enfonsat un
tram de la vorera i la calçada. Cassa ha comunicat a la propietat l’obligatorietat
de reparar la escomesa i la vorera i calçada enfonsades

Per tot això exposat, es proposa a la junta de govern l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Instar al propietari a que realitzi les actuacions necessàries per evitar
els problemes que aquesta fuita en l’escomesa del clavegueram està
provocant.
Segon.- Instar al propietari a que repari el tros de la vorera afectat per la pèrdua
de la escomesa del clavegueram.
Tercer.- Si no es realitza cap actuació en el termini de 30 dies, o es realitza de
manera insuficient, l'Ajuntament realitzarà les actuacions necessàries de forma
subsidiària, i els costos aniran a càrrec del propietari de la finca.

Número : 2017-0002 Data : 20/01/2017

En cas d´incompliment:
L´Ajuntament subsidiàriament executarà les actuacions esmentades, passant
els corresponents càrrecs a la propietat.
Santa Oliva, 15 de desembre de 2016”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. PROPOSTA
Comunicar a la propietat de l’immoble l’obligatorietat de reparar l´escomesa del
clavegueram i la vorera i calçada enfonsades.

2.3.- EXP. NÚM.: 1148/2016 MODIFICACIO PER AJORNAR LA FESTA
LOCAL DE GENER A L’AGOST AL CONSULTORI MÈDIC LOCAL
Vista la instància del Sr. FVB, metge titular del municipi, amb registre d’entrada
núm. 3970 de data 27 de desembre de 2016 en la que sol·licita poder canviar la
festa local del dia 25 de gener de 2017 per l’1 de setembre de 2017, donat que
al mes de gener s’intensifica la demanda del servei a causa dels processos de
grip típics en aquestes dates, i així fer-la coincidir amb la festa local del 31
d’agost de 2017.
A la Junta de Govern es proposa,
Primer.- Estimar la petició de canvi de data de la Festa Local del 25 de gener
de 2017 per l’1 de setembre de 2017 al servei del Consultori Mèdic Local.
Segon.- Notificar aquest acord al doctor, Sr. FVB.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
4
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
2.4.- EXP. NÚM.: 867/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA PL. MAJOR, 4
Vista la sol·licitud de data 4.11.2016, registrada d’entrada amb el número 3442,
on es comunica que es vol col·locar paviment nou al terra i canviar la porta
d’entrada i finestra de la façana.

2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita pavimentar l’umbra d’accés a l´habitatge i la substitució de la porta d
´accés i una finestra.
El pressupost ascendeix a 1.776,49 €
D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat
administrativa l´acte està sotmès a comunicació prèvia
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.
Segon.- Comunicar el present acord al Sr. J.B.M., als efectes oportuns.
La Junta de Govern es dóna per assabentada.
2.5.- EXP. NÚM.: 991/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/ CASTELL, 5

5
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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.

Número : 2017-0002 Data : 20/01/2017

“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 04 11 16 Número 3442
 Expedient: núm. 867/2016
 Sol·licitant: Sr. J.B.M.
 Ubicació: Plaça Major,4
 Objecte: Actuació en la façana
 Documentació presentada: instància.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
Vista la sol·licitud de data 21.11.2016, registrada d’entrada amb el número
3660, on es comunica que es vol fer un petit bany i enrajolar un sala de 25m2
al C/Castell, 5
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller municipal contractat per aquesta
corporació, Enginyer col·legiat núm. 23608, que textualment diu:

2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita l´execució d´un asseu i enrajolar una superfície de 25 m2
El pressupost ascendeix a 3.800 €
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

Número : 2017-0002 Data : 20/01/2017

1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 21 11 16 Número 3660
 Expedient: núm. 991/2016
 Sol·licitant: Sr. A.D.D.
 Ubicació: c/Castell,5
 Objecte: Arranjaments interiors
 Documentació presentada: instància.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA-

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.
Segon.- Comunicar el present acord al Sr. A.D.D., als efectes oportuns.
La Junta de Govern es dóna per assabentada.
2.6.- EXP. NÚM.: 1096/16 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/ELS MOLINS, 7
Vista la sol·licitud de data 9.12.2016, registrada d’entrada amb el número 3835,
on es comunica que es vol reparar la façana, pel que també s’ocuparà la vorera

6
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Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.”

Ajuntament de Santa Oliva
amb una bastida.

2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita la reparació del forjat de la balconera de la façana i l´ocupació de la
vorera per la instal·la cio de la bastida.
El pressupost ascendeix a 1.892,88 €
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

Número : 2017-0002 Data : 20/01/2017

“ INFORME DE L’ARQUITECTE - COMUNICACIÓ PREVIA1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 09 12 16 Número 3835
 Expedient: núm. 1096/2016
 Sol·licitant: Carpenteria Guerrero SL
 Ubicació: c/ del Molins,7
 Objecte: Actuació en la façana
 Documentació presentada: instància.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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.
Segon.- Comunicar el present acord a Carpinteria Guerrero SL, als efectes
oportuns.
La Junta de Govern es dóna per assabentada.
2.7.- EXP. NÚM.: 1039/16 INSPECCIÓ SITUACIÓ ARQUETA D’AIGÜES
PLUVIALS C/PLANETA

7

Codi Validació: 9QLHXARKC33FFMP2G3XAD6J7J | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 19

Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i
després de les obres.”

Ajuntament de Santa Oliva
Vista la comunicació del veí Sr. J.J.P. de data 28.11.2016, registrada d’entrada
amb el número 3723, on manifesten la problemàtica d’inundació i embassament
de l’aigua que baixa de la plaça del castell, degut que l’arqueta s’embussa amb
sorra.

2.- INFORME
El 13 de desembre vaig inspeccionar el lloc ,juntament amb el tècnic de Cassa,
també hi era present la propietària del c/Planeta ,16
Es comprova que l´arqueta esta embussada com a conseqüència de la terra
arrossegada per l´escorrentia de la pluja.
Analitzades les traces de l´escorrentia, es decideix juntament amb El tècnic de
CASSA, modificar el perfil de la rampa d´accés a la plaça del Castell per
conduir l´escorrentia camí avall i així reduir el volum de l´escorrentia al carrer
Planeta
3.- PROPOSTA
Atès l´exposat, es proposa sol·licitar pressupost per modificar el perfil de la
rampa d´accés a la plaça del Castell i la coordinació de la Brigada municipal i
Cassa per mantenir neta l´arqueta.
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Sol·licitar 3 pressupostos per a modificar el perfil de la rampa d’accés a
la plaça del Castell per a solventar la situació exposada en aquest expedient.
Segon.- Comunicar el present acord al Sr. J.J.P., als efectes oportuns.
Tercer.- Comunicar el present a l’àrea de serveis per tal que es procedeixi a
netejar i fer el manteniment de l’arqueta del C/Planeta.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

8

Número : 2017-0002 Data : 20/01/2017

1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 28/11/16 Número 3.723
 Expedient: núm.1039/2016
 Documentació : Instància i fotografies
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“INFORME DE L’ARQUITECTE
Assumpte: Embassament en el carrer Planeta,16 per embussament de l´arqueta
d´aigües pluvials

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva

2.8.- EXP. NÚM.: 1044/16 LLICÈNCIA OBRES MENORS C/TORRAS I BAGES,
NÚM. 4

1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 02.12.16 Número 4236
 Expedient: núm.1044/2016
 Sol·licitant: Sr. A.C.N.
 Ubicació: Torres i Bages,4
 Objecte: Llicència d´obres menors. Adequació interior
 Documentació presentada: Projecte d´activitats
2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita llicència per l´adequació interior d´un local de 78 m2 per l´activitat de
Bar- Restaurant.
Segons l´Enginyer municipal les obres realitzades no compleixen les condicions
de l´activitat, per tant no es possible la concessió de la llicència per obres que no
s’ajusten a l´activitat .
3.- PROPOSTA
No es possible la concessió de la llicència d´obres si les obres no s´ajusten a l
´activitat fins esmenar les deficiències esmentades.
Per la concessió de la llicència d´obres s´ha de presentar un projecte d´obres en
lloc del que consta a l’expedient i que no es correspon amb el sol·licitat el seu
dia.”
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Denegar la llicència d’obres menors fins que no es presenti el projecte
d’obres, adequant el projecte presentat de comunicació d’activitat per a
bar-restaurant de l’enginyer industrial Javier Ribes Preckler a la realitat actual.
Segon.- Comunicar el present acord al Sr. A.C.N.

9

Número : 2017-0002 Data : 20/01/2017

“ INFORME DE L’ARQUITECTE - LLICÈNCIES D’OBRES MENORS -
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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 de data 24.11.2015, registrada d’entrada amb el número 4236,
on comuniquen les reformes interiors a realitzar per adequar el local amb la
finalitat d’obrir un bar-restaurant.

Ajuntament de Santa Oliva
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.9.- EXP. NÚM.: 698/2016 PADRÓ LLAR D’INFANTS CURS 2016/2017

Únic.- Aprovar el padró de rebuts del Jardí d’infants corresponent al mes de
desembre de l’any 2016, que consta dels rebuts de 33 alumnes per import
total de CINC MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB CINCUANTA CÈNTIMS
(5.205,50€)
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.10.- EXP. NÚM.: 1163/2016 CESSIÓ LOCAL CULTURAL PER FESTA NIT
DE CAP D’ANY.
Antecedents
El Sr. C.S.M. amb NIF núm. 36.577.459-F, ha sol·licitat mitjançant instància de
data 28/12/16 amb número de registre d’entrada 4006, la cessió del Local
Cultural amb taules i cadires i un projector, per a celebrar la festa gratuïta de la
nit de cap d’any destinada a tots els veïns del municipi.

Número : 2017-0002 Data : 20/01/2017

A la Junta de Govern, es proposa:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació del padró de rebuts
del Jardí d’infants corresponent al mes de desembre de l’any 2016, que consta
dels rebuts de 33 alumnes per import total de CINC MIL DOS-CENTS CINC
EUROS AMB CINCUANTA (5.205,50.-€).

Atès el que estableix l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització
dels locals i instal·lacions municipals, aprovada pel Ple de la corporació 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 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.
10
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Fonaments jurídics

Ajuntament de Santa Oliva

Vist l’informe del tècnic municipal, que literalment diu:

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
28 de desembre de 2016.
El Tècnic Municipal
Josep Mª Ichart.”
Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar la cessió del Local Cultural per a realitzar la festa de cap
d’any el 31-12-2016, organitzada pel Sr. C.S.M. amb NIF Núm. 36.577.459-F
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.- Aprovar la bonificació de la taxa , que estableix l’ordenança municipal,
pel lloguer de locals , significant que la cessió que es realitza és amb la

11
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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 Local cultural.
 S’ha de tenir cura de les instal·lacions i el material municipal.
 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.
 Es garantirà que les sortides del centre, quedaran lliures d’obstacles, per
a la seva correcta evacuació.
 S’ha de designar a un responsable, per tal que en cas d’emergència,
doni avís als equips d’intervenció (ambulància, policia, bombers, etc.), i
dirigirà l’evacuació dels assistents
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Antecedents
Vista la instància presentada amb número de registre 4006 de data 28/12/16,
on sol·licita la cessió del Local Cultural per a realitzar la festa de cap d’any,
oberta a tots els veïns del municipi.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Cessió Local Cultural per a realitzar la festa de cap d’any.
Peticionari:
Sr. C.S.M. NIF 36.577.459-F
Emplaçament:
Local Cultural

Ajuntament de Santa Oliva
voluntat d’oferir un servei d’interès municipal, ja que l’ accés a la Festa serà de
forma gratuïta per tothom que hi accedeixi.
Tercer.- Fer constar que el Sr. C.S.M. amb DNI 36577459-F serà el responsable
de l’estat del local, així com del material cedit (cadires i taules) durant la cessió
de l’espai. Significar que es desestima la cessió del projector , per no disposar
del mateix en bon funcionament.

Assumpte: Acceptar la renúncia de la Sra. R.Z. amb NIE X02068930B en
relació a la concessió administrativa de l’ús privatiu per a l’explotació del bar de
la zona esportiva municipal de Santa Oliva i donar per finalitzat el procediment
de concessió administrativa amb número d’expedient 387/2014.
Antecedents
En data 31.03.2015 la junta de govern local va acordar adjudicar a la Sra. R.Z.
amb NIE X02068930B el contracte de la concessió administrativa de l’ús
privatiu per a l’explotació del bar de la zona esportiva municipal de Santa Oliva,
amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, i al
compliment de les obligacions especificades en el mateix acord de concessió.
En data 25.05.2015 es va formalitzar el contracte administratiu de concessió
entre l’Ajuntament de Santa Oliva i la Sra. R.Z. amb NIE X02068930B, per
termini de 4 anys (expedient 387/2014).
Atès que mitjançant acord de la junta de govern local de data 14.01.2016 es
requereix a la Sra. R.Z. amb NIE X02068930B, per a la presentació d’una
memòria econòmica.
En data 05.02.2016 la Sra. R.Z. amb NIE X02068930B presenta a les
dependències municipals instància adjuntant un llistat de tasques a realitzar al
camp de futbol.
En data 18.02.2016 la concessionària presenta davant l’ens municipal una nova
instància en la qual adjunta una memòria de l’activitat econòmica de
l’explotació del bar del camp de futbol municipal.
En data 22.06.2016 la Sra. R.Z. amb NIE X02068930B presenta dues
instàncies en les que deixa constància:
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2.11.EXP. NÚM.: 387/14 CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ÚS
PRIVATIU PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA ZONA ESPORTIVA
MUNICIPAL DE STA OLIVA.
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- Notificar aquest acord al Sr. C.S.M. als efectes oportuns.

Ajuntament de Santa Oliva
A) Fa entrega de les claus del camp de futbol municipal.
B) Sol·licita notificació de l’extinció de la concessió del bar del camp de
futbol i els motius.

Per tot això exposat a la junta de govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Estimar la renúncia efectuada de forma unilateral i voluntària per la
Sra. R.Z. amb NIE X02068930B mitjançant instància de data 22.06.2016 amb
registre d’entrada número 2063 de 2016, en la que fa entrega de les claus de
les instal·lacions del camp de futbol.
Segon.- Declarar finalitzat el procediment amb número d’expedient 387/2014
sobre la concessió administrativa de l’ús privatiu per a l’explotació del bar de la
zona esportiva municipal de Santa Oliva.
Tercer.- Notificar el present acord a la Sra. R.Z. amb NIE X02068930B
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.12.- EXP. NÚM.: 1166/2016 APROVAR CONVENI AMB L’INSTITUT
D’ESTUDIS PENEDESENCS ANY 2016
Atès que l’Institut d’Estudis Penedesencs proposa renovar el conveni per
aquest any 2016 per un import de 500€.
Amb l’objectiu de donar suport i contribuir a la consolidació de les diverses
13
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“Article 90 Exercici
1. Tot interessat podrà desistir de la seva sol·licitud o, quan això no estigui
prohibit per l'Ordenament Jurídic, renunciar als seus drets.
Article 91 Mitjans i efectes
1. Tant el desistiment com la renúncia podran fer-se per qualsevol mitjà que
permeti la seva constància.
2. L'Administració acceptarà de ple el desistiment o la renúncia, i declararà
conclús el procediment tret que, havent-se personat en el mateix tercers
interessats, instessin aquests la seva continuació en el termini de deu dies des
que van ser notificats del desistiment.”
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De conformitat amb la legislació vigent, l’article 90.1, 91.1 i 91.2 de la de la Llei
30/1992 de 26 de novembre de Regim Jurídic de les Administracions Publiques
i procediment administratiu comú (Actual article 94 de la llei PACAP 39/2015
d’1 d’octubre) que literalment es transcriu:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que l’ajuntament de Santa Oliva es veu en la necessitat d’iniciar novament
el servei d’explotació del bar de camp de futbol municipal.

Ajuntament de Santa Oliva
activitats de les entitats que treballen al nostre municipi en el camp de la
cultura, l’IEP ha proposat realitzar novament el conveni amb l’Ajuntament de
Santa Oliva per mitjà del qual l’IEP es comprometria en l’objectiu de treballar en
l’estudi i difusió de la cultura en l’àmbit penedesenc en general i en el de Santa
Oliva en particular.
El conveni que adjunten i consta en el corresponent expedient diu:

DECLAREN





Que l’objectiu d’aquest ajuntament és donar suport i contribuir a la
consolidació de les diverses activitats de les entitats que treballen en
el camp de la cultura.
Que l’Institut d'Estudis Penedesencs té per objectiu treballar en
l’estudi i difusió de la cultura en l’àmbit penedesenc en general i en el
d’aquest municipi en particular.
Que per tal de regular les relacions entre l’Ajuntament i l’Institut
d'Estudis Penedesencs durant l’any 2016 subscriuen aquest
document amb les següents.
Que aquest conveni es prorrogarà anualment per acord entre les
dues parts.

Número : 2017-0002 Data : 20/01/2017

D’una banda Cristina Carreras, alcaldessa/presidenta de l’ajuntament de Santa
Oliva i de l’altra Albert Tubau Garcia, president de l’Institut d'Estudis
Penedesencs, amb domicili al carrer Ferrers, 54, de Vilafranca del Penedès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“ REUNITS

Primer: L’Institut d'Estudis Penedesencs es compromet a:
1. Que en tots els impresos que anunciïn l’activitat subvencionada o en
qualsevol altre mitjà de comunicació hi haurà de figurar «en conveni
amb l’Ajuntament de Santa Oliva».
2. Presentar a començament de l’any en curs una proposta d’activitats a
realitzar i les seves condicions.
3. Realitzar activitats al
presentacions de llibres,...

municipi:

exposicions,

conferències,

4. Col·laborar en la potenciació cultural del municipi.
5. La publicitat dels actes anirà a càrrec de l’entitat.
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CLÀUSULES

Ajuntament de Santa Oliva
6. Lliurar a l’Ajuntament tres exemplars de cadascuna de les seves
publicacions, segons el que s’hagi acordat.
7. El compliment de la normativa vigent relativa a política lingüística i
del reglament per a l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament.

2. Posar a disposició de l’entitat els mitjans de comunicació que estan al
seu abast (ràdio, televisió i mitjans escrits) per tal de contribuir a una
bona difusió de les activitats.
Tercer: L’incompliment del present Conveni per qualsevol de les parts
signatàries pot donar lloc a la seva resolució.
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen el present conveni
per triplicat exemplar en el lloc i la data esmentats al final d’aquest
document”.
De conformitat el que determina l’article 219 del RDL 2/2004 de 5 de març, la
base núm. 62 del Pressupost vigent pel Ple Extraordinari de data 4/08/2016,
estableix que en les despeses corrents imputables al Capítol II s’exercirà la
fiscalització limitada, per tant, atès la existència de crèdit pressupostari per
sufragar aquesta despesa.

Número : 2017-0002 Data : 20/01/2017

1. Aportar la quantitat de 500 € per a la realització de les activitats
esmentades més amunt. El pagament de l’import s’efectuarà per
transferència bancària al número de compte (indicat a l’expedient).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon: L’Ajuntament de Santa Oliva es compromet a:

Primer.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Santa Oliva i l’IEP per a la promoció d’activitats culturals.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 500€ a càrrec de la
partida pressupostaria 3.334.22611 “Activitats culturals diverses”, del
pressupost vigent.
Tercer.- Acordar el pagament de CINC-CENTS EUROS (500€) a l’Intitut
d’Estudis Penedesencs en compliment del conveni que s’ha transcrit literalment
a la part expositiva.
Quart.- Comunicar aquest acords a l’IEP.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva

Atès les diverses instàncies sol·licitant l’atorgament de l’ajut individualitzat a
famílies en situació socioeconòmica desfavorida, pel cost dels llibres de
primària i dels instituts adscrits al municipi de Santa Oliva, amb els següents
números de registre d’entrada i que consta a l’expedient:
3671
3788
3756
3850
3855
3882

3722
3797
3757
3859
3856
3890

3735
3802
3837
3854
3857
3897

3736
3849
3838
3853
3858
3740

3804

Atès que la Junta de Govern de data disset de novembre va aprovar la dotació
econòmica de l’atorgament d’ajuts individualitzats pel cost dels llibres de
primària i dels instituts adscrits al municipi de Santa Oliva per un import de
8.000€, a càrrec de la partida pressupostària 4.231.48111 de “Beques
escolarització”.
Atès la comissió de subvencions escolars realitzada el 29 de desembre de
2016 que estudia de forma individualitzada cada sol·licitud i els informes
corresponents de l’àrea de serveis socials del Consell Comarcal del Baix
Penedès, referent a les sol·licituds dels ajuts individualitzats libres de primària i
dels instituts adscrits al municipi de Santa Oliva segons les bases
d’atorgament.
L’import total concedit per tot el curs escolar 2016/2017 relatiu a les sol·licituds
d’atorgament d’ajuts individualitzats dels libres de primària i dels instituts
adscrits al municipi de Santa Oliva correspon a 2.505€.
Per tot això a la Junta de Govern es proposa:
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Atès que el Ple de l’ajuntament en sessió extraordinària de data 29 d’octubre
del 2015, va aprovar la ratificació de l’aprovació de les bases esmentades.
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Atès que la Junta de Govern de data vuit d’octubre de dos mil quinze, va
acordar “aprovar individualment les bases generals per a l’atorgament d’ajuts
individualitzats a famílies en situació socioeconòmica desfavorida pel transport
escolar de primària, menjador escolar de primària i, adquisició llibres de text de
primària i ESO”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.13.- EXP. NÚM.: 944/2016 AJUTS INDIVIDUALITZATS PER L’ADQUISICIÓ
DE LLIBRES DE TEXT DE PRIMARIA I ESO DEL CURS 2016-2017

Ajuntament de Santa Oliva
Primer.- Aprovar la concessió d’ajuts individualitzats de libres de primària i dels
instituts adscrits al municipi de Santa Oliva segons la proposta efectuada per la
comissió de subvencions escolars del curs 2016/2017 reunida en data
29/12/16, per un import total de 2.505€ per al curs escolar 2016/2017, a càrrec
de la partida pressupostària 4.231.48111 de “Beques escolarització”, la relació
de les quals consta a l’expedient.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i a l’àrea de comptabilitat.

Atès que la Junta de Govern de data vuit d’octubre de dos mil quinze, va
acordar “aprovar individualment les bases generals per a l’atorgament d’ajuts
individualitzats a famílies en situació socioeconòmica desfavorida pel transport
escolar de primària, menjador escolar de primària i, adquisició llibres de text de
primària i ESO”.
Atès que el Ple de l’ajuntament en sessió extraordinària de data 29 d’octubre
del 2015, va aprovar la ratificació de l’aprovació de les bases esmentades.
Atès les diverses instàncies sol·licitant l’atorgament de l’ajut individualitzat a
famílies en situació socioeconòmica desfavorida, pel transport escolar de
primària, amb els següents números de registre d’entrada i que consta a
l’expedient:
3736
3806
3856

3740
3807
3857

3797
3838
3858

3803
3849
3882

3756
3757

Atès que la Junta de Govern de data disset de novembre va aprovar la dotació
econòmica de l’atorgament d’ajuts individualitzats pel transport escolar de
primària i ajuda universal per un import de 10.900€, a càrrec de la partida
pressupostària 4.231.48112 de “Beques transport escolar”.
Atès la comissió de subvencions escolars realitzada el 29 de desembre de
2016 que estudia de forma individualitzada cada sol·licitud i els informes
corresponents de l’àrea de serveis socials del Consell Comarcal del Baix
Penedès, referent a les sol·licituds dels ajuts individualitzats del transport
escolar segons les bases d’atorgament.
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3671
3804
3855

Número : 2017-0002 Data : 20/01/2017

2.14.- EXP. NÚM. 944/2016 AJUTS INDIVIDUALITZATS PEL TRANSPORT
ESCOLAR CURS 2016-2017

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
L’import total concedit per tot el curs escolar 2016/2017 relatiu a les sol·licituds
d’atorgament d’ajuts individualitzats de transport escolar correspon a 4.230€.
Per tot això a la Junta de Govern es proposa:

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.15.- EXP. NÚM.: 944/2016 AJUTS INDIVIDUALITZATS MENJADOR
ESCOLAR CURS 2016-2017
Atès que la Junta de Govern de data vuit d’octubre de dos mil quinze, va
acordar “aprovar les bases generals per a l’atorgament d’ajuts individualitzats a
famílies en situació socioeconòmica desfavorida pel transport escolar de
primària, menjador escolar de primària i, adquisició llibres de text de primària i
ESO”.
Atès que el Ple de l’ajuntament en sessió extraordinària de data 29 d’octubre
del 2015, va aprovar la ratificació de l’aprovació de les bases esmentades.

Número : 2017-0002 Data : 20/01/2017

Segon.- Notificar aquest acord als interessats i a l’àrea de comptabilitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar la concessió d’ajuts individualitzats de transport escolar
segons la proposta efectuada per la comissió de subvencions escolars del curs
2016/2017 reunida en data 29/12/16, per un import total de 4.140 per al curs
escolar 2016/2017, a càrrec de la partida pressupostària 4.231.48112 de
“Beques transport escolar”, la relació de les quals consta a l’expedient.

3671
3797
3838

3735
3802
3855

3736
3806
3837

3740
3807
3882

3788

Atès que la Junta de Govern de data disset de novembre va aprovar la dotació
econòmica de l’atorgament d’ajuts individualitzats pel menjador escolar per un
import de 8.000€, a càrrec de la partida pressupostària 4.231.48300 de
“Beques menjador”.
Atès la comissió de subvencions escolars realitzada el 29 de desembre de
2016 que estudia de forma individualitzada cada sol·licitud i els informes
corresponents de l’àrea de serveis socials del Consell Comarcal del Baix
Penedès, referent a les sol·licituds dels ajuts individualitzats de menjador
escolar segons les bases d’atorgament.
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Atès les diverses instàncies sol·licitant l’atorgament de l’ajut individualitzat a
famílies en situació socioeconòmica desfavorida, pel menjador escolar, amb els
següents números de registre d’entrada i que consta a l’expedient:

Ajuntament de Santa Oliva
L’import total concedit per tot el curs escolar 2016/2017 relatiu a les sol·licituds
d’atorgament d’ajuts individualitzats de menjador escolar correspon a
2.957.40€.

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 vint hores, cosa que certifico.
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Segon.- Notificar aquest acord als interessats i a l’àrea de comptabilitat.
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Primer.- Aprovar la concessió d’ajuts individualitzats de menjador escolar
segons la proposta efectuada per la comissió de subvencions escolars del curs
2016/2017 reunida en data 29/12/16, per un import total de 2.957,40€ per al
curs escolar 2016/2017, a càrrec de la partida pressupostària 4.231.48300 de
“Beques escolarització”, la relació dels quals consta a l’expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això a la Junta de Govern es proposa:

