A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
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Per decret d’alcaldia 93/2016

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:
Joan Miquel Vera Oller
Juan Cobos Martín

Regidor
Regidor

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

Santa Oliva, trenta de març de dos mil disset, quan són les vint hores, es
reuneixen a la sala de sessions de la seu d’aquest Ajuntament els regidors que
formen la corporació i que a continuació s’indiquen, sota la presidència de
l’Alcaldessa, Sra. Cristina Carreras Haro, assistida per la Secretaria Interventora
accidental de l’Ajuntament, per decret d’alcaldia 93/2016, Sra. Montserrat Cosialls
Sotos, per tal de dur a terme sessió pública ordinària en primera convocatòria
segons l’ordre del dia previst.

ACTA DEL PLE

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA:
1.- Aprovar, si s’escau, l’acta de la sessió anterior de data 29/12/2016.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia: del número 116 de l’any 2016 i, de l’1
al 20 de l’any 2017.
3.- Exp. núm.: 600/2017 Donar compte del decret de l’aprovació de la liquidació
de l’exercici 2016 (Decret 21/2017).
4.- Exp. núm.: 64/2017 Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost general, la
plantilla de personal i la relació de llocs de treball exercici 2017.
5.- Exp. núm.: 736/2016 Recurs contribucions especials projecte ampliació i
millora de la xarxa contra incendis dels Polígons industrials.
6.- Exp. núm.: 1080/2016 Aprovar, si s’escau, la modificació del conveni de
col·laboració per a l’encàrrec de gestió de la licitació del subministrament i
implantació d’una aplicació informàtica per a la gestió de la comptabilitat i
mòduls connexes, entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos
ajuntament de la comarca.
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Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio)
No produint-se cap modificació, es sotmet la proposta d’aprovació de l’acta a
votació, essent el resultat el següent:
Vots a favor: 8, tres del grup municipal del PSC, tres del grup municipal d’ERC i
dos del grup municipal d’ICV.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
La Regidora, Sra. Isabel Cubero Lavado, es reincorpora a les 20.12h.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 116 DE
L’ANY 2016 I, DE L’1 AL 20 DE L’ANY 2017.
Es dona compte dels decrets d’alcaldia quina còpia s’ha fet arribat a tots els
membres de la corporació amb la convocatòria de la present acta i que van del
número 116 de l’any 2016 i de l’1 al 20 de l’any 2017.
Els membres de la corporació es donen per assabentats.
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La Sra. Alcaldessa indica que es procedeix a aprovar l’acta de les sessió
anterior de data 29/12/2017.

ACTA DEL PLE

1.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA
29/12/2017.

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

7.- Exp. núm.: 1051/2016 Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració
per a l’assistència tècnic en l’àmbit d’enginyeria industrial entre el Consell
comarcal de Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca (2017-2020).
8.- Exp. núm.: 234/2017 Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Santa Oliva i la Fundació Humana.
9.- Exp. núm.: 464/2017 Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Santa Oliva i l’Institut d’Estudis Penedesencs any 2017.
10.- Exp. núm.: 411/2013 Nomenament substitut Jutge/ssa de pau titular.
11.- Exp. núm.: 92/2016 Modificar la denominació del grup municipal de
convergència i unió “CiU” a grup municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”.
12.- Exp. núm.: 594/2017 Moció de suport al col·lectiu “La Muralleta”.
13.- Precs i preguntes
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3.- EXP. NÚM.: 600/2017 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’APROVACIÓ
DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2016 (DECRET 21/2016).
De conformitat amb el decret d’alcaldia de data 27/03/2017, que aprova la
liquidació de l’exercici 2016 i que literalment es transcriu a continuació:
“DECRET D’ALCALDIA 21/2017

i de
del
que
seu

1.- Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat : 0,00 ,euros (per romanent afectat a despeses que tenen un finançament aliè específic).
2.- A càrrec del Romanent de tresoreria per despeses generals: 30.953,05.-€ (per
les despeses incorporades finançades amb aportació municipal).
3.- A càrrec de compromisos ferms d’aportacions afectats a determinats
romanents: 226.368,75.-€.
D’aquesta manera de l’esmentada Liquidació del Pressupost es dedueix el
següent Romanent disponible:
Romanent de tresoreria total
2.001.282,39
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat
0,00
Romanent de tresoreria per a despeses generals
2.001.282,39
Quantitat utilitzada a càrrec del romanent de tresoreria
30.953,05
per despeses generals
Romanent disponible
1.970.329,34
És important destacar que el saldo del compte 413 “Creditors per operacions
pendents d’aplicar al pressupost” és igual a zero.
De conformitat amb el que es disposa en els esmentats articles, per la present,
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Després de la comprovació de que existeixen suficients recursos financers
l’elaboració d’un estat comprensiu de les operacions de la Liquidació
Pressupost que poden incorporar-se al pressupost immediat següent i
ascendeix a la quantitat total de 257.321,80.-€, cal especificar que el
finançament queda distribuït de la següent manera:

ACTA DEL PLE

L’esmentada liquidació del Pressupost dóna un resultat de 2.001.282,39,-€,
descomptats els saldos de dubtós cobrament, dels quals la quantitat de 0,00,esta afectada per despeses amb finançament afectat.

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

Vist l'expedient de Liquidació del Pressupost General del 2016, formulada per la
Intervenció en compliment del que es disposa en l'article 89 del Reial Decret
500/1990 de 20 d'abril.
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HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la següent liquidació corresponent a l’exercici 2016
Resultat Pressupostari:
1.
2.
3.
4.
5.

(+) DRETS RECONEGUTS NETS
(-) OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
(+) Crèdits finançats amb romanent general
(+) Desviacions de finançament negatiu
(-) Desviacions de finançament positiu
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

3.315.315,82
2.861.124,05
454.191,77
159.872,23
13.724,41
0,00
627.788,41

3.
4.
5.

2.517.487,50

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
ROMANENT TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇ. AFECTAT

2.708.870,17
707.587,78
0,00

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

2.001.282,39

319.497,31

510.879,98

Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es
celebri.
Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost 2016, a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
Quart.- Procedir a destinar el superàvit a reduir l'endeutament, de conformitat
amb el que determina l'article 32 Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.”
Els membres de la corporació es donen per assabentats.
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2.

(+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI
D’EXERCICI
Del Pressupost d’Ingressos. Ppt.
1.037.478,09
Corrent
Del Pressupost d’Ingressos. Ppt. Tancat
1.479.782,31
D’altres operacions no pressupostàries
227,10
MENYS = Ingressos pendents aplic.
0,00
Def.
(-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI
D’EXERCICI
Del Pressupost de Despeses. Ppt.
217.352,45
Corrent
Del Pressupost de Despeses. Ppt.
6.504,48
Tancat
D’altres operacions no pressupostàries
95.640,38
MENYS=Pagament pendents aplic. Def. 0,00
(+) FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D’EXERCICI
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1.

ACTA DEL PLE

De l'esmentada liquidació es dedueix el següent Romanent de Tresoreria:
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4.- EXP. NÚM.: 64/2017 APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL
PRESSUPOST GENERAL, LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ
DE LLOCS DE TREBALL EXERCICI 2017.
Vist l’acta de la Comissió informativa d’Hisenda de data vint-i-tres de març de
dos mil disset, que literalment es transcriu :

Albert Bolet Morera
Joan Miquel Vera Oller
Virginia Morerno Navarro
Montserrat Cosialls Sotos
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA
Juan Cobos Martín

Alcaldessa, com a presidenta i en representació del grup
municipal del PSC.
Regidor, en representació del grup municipal d’ERC.
Regidor, en representació del grup municipal de CiU
absent que delega en la Regidora Isabel Cubero Lavado.
Regidora, en representació del grup municipal d’ICV.
Secretaria Interventora accidental, per decret d’alcaldia
93/2016.
Regidor, en representació del grup municipal del PP

Essent que les comissions informatives actuen amb vot ponderat, la representant del PSC fa una
aportació de tres vots, el representant d’ERC fa una aportació de tres vots, la de CiU fa una
aportació de dos vot i la d’ICV fa una aportació de dos, sobre els onze possibles, per tant es
constitueix la comissió amb quòrum suficient.

ACTA DEL PLE

Cristina Carreras Haro

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

“A Santa Oliva, essent les 20:00 hores del vint-i-tres de març dos mil disset, es reuneix la Comissió
Informativa formada per:

1.- EXP. NÚM.: 64/17 APROVACIÓ, INICIAL, SI S’ESCAU DEL PRESSUPOST GENERAL,
PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L’EXERCICI 2017.
Antecedents
1.- En relació amb l’expedient d’aprovació del Pressupost pel present exercici econòmic, un
cop elaborats tots els documents que el composen, les dades econòmiques, així com les seves
bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, de
conformitat amb el que disposen els articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’Article 18 del Reial
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei
39/1988.
2.- El pressupost general ascendeix a la quantitat de 3.043.765,94 euros en l’Estat de
Despeses del Pressupost i de 3.198.650,85 euros en l’Estat d’ingressos, no presentant en
conseqüència dèficit inicial, de conformitat amb els articles 166 i 168 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva
Aplicació a les Entitats Locals.
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Per tal de tractar el següent punt de l’ordre del dia:
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3.- Al projecte de pressupost general s’incorpora la documentació legalment exigible, de
conformitat la legislació vigent, el detall del qual és el següent:

1.- De conformitat amb allò que estableix l’article 168.1.a) del Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de l’article 18.1.a) del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, procedeix l’aprovació del pressupost general de l’ajuntament
com a norma reglamentaria bàsica d’organització i funcionament de l’ens local, en tant que
determina les previsions d’ingressos i ordena els límits màxims de les obligacions
econòmiques.
2.- Es conseqüència del principi d’autonomia municipal reconegut a l’article 140 de la
Constitució, la competència sobre l’autoorganització dels ens locals tal com estableix l’article
4art de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 8, núm. 1,
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
L’autoorganització s’exerceix servint els interessos públics que els hi són encomanats i d’acord
al principi d’eficàcia, en virtut de l’article 6 de la Llei de bases i l’article 7.1 de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
Atès el contingut dels informes, que obren a l’expedient, inclòs l'informe de la Intervenció
d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, del que se'n desprèn que la
situació és de superàvit.
Després de la deliberació dels membres d'aquesta Comissió Informativa d'Hisenda, per tot
l’exposat anteriorment, es proposa elevar al Ple l’adopció dels següents acords:

Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Santa
Oliva per a l’exercici de 2017, juntament amb les seves bases d’execució, el
resum del qual per capítols és el següent:
Primer.-

INGRESSOS
Capítols

DENOMINACIÓ

Euros

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

Taxes i altres ingressos

466.930,00

4

Transferències corrents

689.000,00

C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
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ACTA DEL PLE

Fonaments Jurídics

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

Memòria d’alcaldia
Informe de secretaria
Informe econòmic – financer
Informe de sostenibilitat pressupostària
Resum numèric d’ingressos i despeses
Bases d’execució
Plantilla de personal
Relació de llocs de treball
Quadre de retribucions
Liquidació pressupost de l’exercici 2016
Annexos
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5

Ingressos patrimonials

32.900,00

6

Alienació d'inversions reals

7

Transferències de capital

8

Actius financers

0,00

9

Passius financers

0,00

0,00
282.575,85

TOTAL INGRESSOS

3.198.650,85

DESPESES

1

Despeses de personal

2

Despeses en béns corrents i serveis

3

Despeses financeres

22.000,00

4

Transferències corrents

92.100,00

5

Fons de contingència

13.018,74

6

Inversions reals

7

Transferències de capital

0,00

8

Actius financers

0,00

9

Passius financers

945.950,00
1.232.585,20

311.112,00

427.000,00
TOTAL DESPESES

3.043.765,94

Segon.- Sotmetre el pressupost a informació pública per termini de quinze dies, als efectes de
que es puguin formular reclamacions o suggeriments, considerant-se aprovat definitivament si
dins aquest termini no es presenten reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà del termini
d’un mes per a resoldre les al·legacions i procedir en el seu cas a l’aprovació definitiva.
Tercer.- El pressupost definitivament aprovat serà tramès al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Hisenda en el termini de trenta dies i publicar-ho
íntegrament al BOP.
Seguidament es procedeix a la votació, sota la fórmula de vot ponderat:
Vots a favor:
Vots en contra: Cap.
Abstencions:

6, del grup municipal del PSC 3 i del grup municipal d’ERC 3.
4, del grup municipal de CDC 2 i del grup municipal de ICV 2.

L’acord s’aprova per majoria absoluta, pel que es dictamina favorablement la seva presentació
al Ple de l’Ajuntament.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 20.20h.,
cosa que certifico”.

Per tot l’exposat, al Ple de la Corporació es proposa:
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Euros
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DENOMINACIÓ

ACTA DEL PLE

Capítols

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Santa
Oliva per a l’exercici de 2017, així com la plantilla i la relació de llocs de treball.
Segon.- Sotmetre l’acord anterior a informació pública per termini de quinze
dies als efectes de que es puguin formular reclamacions o suggeriments,
considerant-se aprovat definitivament si dins aquest termini no es presenten
reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a
resoldre les al·legacions i procedir en el seu cas a l’aprovació definitiva.

essent el resultat el

Vots a favor: 6, tres del grup municipal del PSC i tres del grup municipal d’ERC.
Vots en contra: cap
Abstencions: 3, dos del grup municipal d’ICV i un del grup municipal de CDC.
La proposta es troba conforme i s’aprova per majoria absoluta.
5.- EXP. NÚM.: 736/2016 RECURS CONTRIBUCIONS ESPECIALS
PROJECTE AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA XARXA CONTRA INCENDIS
DELS POLÍGOS INDUSTRIALS.
En relació amb l'expedient relatiu a la imposició i l’ordenació de Contribucions
Especials de les obres del PROJECTE D’ AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA
XARXA CONTRA INCENDIS DELS POLIGONS INDUSTRIALS, emeto el
següent informe-proposta de resolució, d'acord amb el que estableixen els
articles 172 i 175 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració local amb
habilitació de caràcter nacional, a partir dels següents,
ANTECEDENTS DE FET
Amb data 20 d’octubre de 2016, es va acordar provisionalment per part del Ple
de la Corporació la imposició i ordenació de contribucions especials per
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Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:

ACTA DEL PLE

Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio)

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

Tercer.- El pressupost definitivament aprovat serà tramès al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Hisenda en el termini
de trenta dies i publicar-ho íntegrament al BOP.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

finançar les obres del projecte d’ampliació i millora de la xarxa contra incendis
dels Polígons Industrials.
Amb data 14 de novembre de 2016 es va exposar i publicar l'acord provisional
íntegre al tauler d'anuncis de l'Entitat i al Butlletí Oficial de la Província núm.
216 durant trenta dies hàbils.

Amb data 29/12/2016 el Sr. J. V. Ll., en representació de la mercantil VIRGILI
LLEVAT, S.L i registre d’entrada número 4013 va presentar un ampliació annex
a la seva al·legació.

Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 27 de març de 2017 que
literalment es transcriu:
“ Josep Maria Ichart Mauri, actuant com a Tècnic Municipal, en resposta a la instància
presentada pel Sr. J.V.LL.., en representació de la mercantil VIRGILI LLEVAT, S.L.,
amb data d’entrada 29/12/2016 i registre d’entrada número 4013, en formulació
d’al·legacions, al projecte de les obres d’ampliació i millora de la xarxa contra incendis
dels Polígons Industrials, sector Industrial I1 i del Torrent del Lluch, emet el següent
informe:

ACTA DEL PLE

Vistos els antecedents i documentació obrants a l’expedient.

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

Atès que es va presentar reclamació amb núm. de registre d'entrada: 3968 de
data 23 de desembre de 2016, pel Sr. J. V. Ll., en representació de l’entitat
mercantil VIRGILI LLEVAT, S.L. amb número de DNI: B-43341031.

Objecte de l’informe: Donar resposta a l’al·legació presentada, per part del Sr. Josep
Virgili Llevat, on sol·licita fer una nova repercussió del cost d’afectació del Polígon
Industrial Torrent del Lluch, amb un nou càlcul de les contribucions especials.
Fets
Un cop revisada tota la documentació, vinculada a l’obra d’urbanització del Sector I1
“Torrent del Lluch”, es constata el següent:
Primer.- el projecte d’urbanització en el seu pressupost d’execució de material, es
desglossa en dues partides clarament diferenciades: el cost d’urbanització
d’abastament d’aigua (l’anell de xarxa del sector), i l’enllaç fins futura connexió (tram
d’escomesa d’aigua al sector industrial).
Segon.- en les actes de recepció d’obra per part dels tècnics municipals, es manifesta
clarament, l’existència d’un tram de connexió provisional d’aigua al sector, que
substitueix l’escomesa prevista en el projecte d’urbanització (l’enllaç fins a futura
connexió). Aquest fet, es ratifica en el certificat d’acabament d’obra de l’enginyer
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INFORME TÈCNIC

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

municipal, on fa expressa indicació de la modificació de la xarxa d’aigua potable i
contra incendis.
Tercer.- en l’informe de liquidació de comptes de la urbanització del sector industrial
“Torrent del Lluch”, en el capítol de partides d’urbanització del projecte, corresponent a
l’enllaç fins a futura connexió, aquest surt restat en l’import final d’execució d’obra. I
per tant, aquest import es va excloure de la valoració final. Concretament, en la
justificació de les desviacions del projecte, en el capítol 4. S’indica clarament, que “no
s’ha executat aquesta partida”.
CONCLUSIÓ

Santa Oliva, signat electrònicament al marge
El Tècnic municipal “

La Legislació aplicable és la següent:
— Les articles 14, 15.1, 17, 28 a 37, 58 i 214 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 març.
— Les articles 22.2.e) i 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim
local.

ACTA DEL PLE

LEGISLACIÓ APLICABLE

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

Atès els fets exposats en el present informe, cal desestimar l’al·legació presentada .

— L´article 82.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist tot l'anterior, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta
a la Legislació aplicable i procedeix la seva aprovació pel Ple, de conformitat
amb l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local.
Per tot això, i 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, qui subscriu eleva el següent:
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— Les articles 2.2, 28, 35.4 i 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Primer.- Desestimar l’ al·legació presentada pel Sr. J.V.Ll. en representació de
l’entitat mercantil VIRGILI LLEVAT, S.L. amb número de NIF: B-43341031.

Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio)
Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:

essent el resultat el

Vots a favor: 9, tres del grup municipal de PSC, tres del grup municipal d’ERC,
dos del grup municipal d’ICV i un del grup municipal de CDC.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
6.- EXP. NÚM.: 1080/2016 APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA
LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ D’UNA APLICACIÓ
INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ DE LA COMPTABILITAT I MÒDULS
CONNEXES, ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I
DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA.
Atès que el ple de la corporació en sessió extraordinària de data 15.12.2016 va
aprovar l’adhesió al conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per al
a gestió del subministrament d’una aplicació informàtica de comptabilitat.
Atès que amb data 10.03.2017, registrat d’entrada amb el número 863, es rep
del Consell Comarcal del Baix Penedès un nou model de conveni, amb
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Quart.- Notificar aquest acord al Sr. Sr. J.V.Ll. en representació de l’entitat
mercantil VIRGILI LLEVAT, S.L. amb número de NIF: B-43341031.

ACTA DEL PLE

Tercer.- Aprovar definitivament la relació dels subjectes que es veuen
beneficiats de i establir la quantitat que aquests hauran d'abonar a aquesta
Entitat, que apareix a l'expedient com annex núm. 2.

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

Segon.- Aprovar definitivament per part del Ple, l’expedient d’ imposició i
ordenació de contribucions especials per al finançament de les obres del
projecte d’ampliació i millora de la xarxa contra incendis dels Polígons
Industrials, el fet imposable de la qual està constituït per l'obtenció d'un benefici
o augment de valor dels béns afectes, de conformitat amb els acords de
l’aprovació provisional de data 20 d’octubre de 2016

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

modificacions respecte del conveni ja aprovat, que literalment es transcriu al
final de la proposta com annex.
En conseqüència, l'alcaldia proposa al Ple l'adopció del següents acords:

Quart.- Encarregar al Consell Comarcal les tasques materials per la publicació
conjunta dels acords municipals de delegació i comarcal d'acceptació de les
competències municipals pròpies.
Cinquè.- Donar trasllat d'aquests acords al Consell Comarcal del Baix
Penedès, i a la Diputació de Tarragona i als Serveis Territorials de Governació
de la Generalitat de Catalunya.
Sisè.- Publicar el nou conveni a la seu electrònica municipal, per tal de donar
compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
“ ANNEX. TEXT DEL CONVENI AMB LES MODIFICACIONS:
Conveni de col·laboració per a l'encàrrec de gestió de la licitació del subministrament i
implantació d'una aplicació informàtica per a la gestió de la comptabilitat i mòduls connexes,
entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca.
REUNITS:
D'una part, la Sra. Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix
Penedès, actuant en nom i representació de la corporació comarcal, especialment autoritzada
per acord plenari adoptat en sessió (...)
D'altra part, el Sr. Joan Sans Freixas, alcalde de l'Ajuntament de l'Arboç, actuant en nom i
representació de la corporació municipal, especialment autoritzada per acord plenari adoptat en
sessió (...).
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Tercer.- Autoritzar i ordenar la despesa que de la signatura del present conveni
se'n deriva, per import de 4.822,32.-€, amb càrrec a la partida 1.920.2227.06
“Estudis i treballs tècnics”, del pressupost vigent.

ACTA DEL PLE

Segon.- Facultar a l' alcaldessa, Sra. Cristina Carreras Haro per a la signatura
d'aquest conveni amb el consell Comarcal del Baix Penedès.

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

Primer.- Aprovar les modificacions del conveni d'adhesió de l'Ajuntament de
Santa Oliva de col·laboració per a l'encàrrec de gestió de la licitació del
subministrament i implantació d'una aplicació informàtica per a la gestió de la
comptabilitat i mòduls connexes, entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i
diversos ajuntaments de la comarca, el text del qual s'incorpora com a annex al
present acord.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

D'altra part, la Sra. Agnès Ferré Cañellas, alcaldessa de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès,
actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment autoritzat per acord
plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, el Sr. Ramon Ferré Solé, alcalde de l'Ajuntament de Calafell, actuant en nom i
representació de la corporació municipal, especialment autoritzada per acord plenari adoptat en
sessió (...).
D'altra part, la Sra. Montserrat Carreras Garcia, alcaldessa de l'Ajuntament de Cunit, actuant en
nom i representació de la corporació municipal, especialment autoritzada per acord plenari
adoptat en sessió (...).

MANIFESTEN:
1. El Consell Comarcal del Baix Penedès té com a competència l’assistència i la cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, amb la finalitat d’assegurar la prestació integral i
adequada pels municipis de la comarca, tan des del punt de vista de l’eficiència tècnica com
econòmica, dels serveis de competència municipal.
2. Atès l’interès i la predisposició mostrada per diferents municipis de la comarca, el Consell
Comarcal del Baix Penedès té la intenció d’agregar la demanda de determinats
subministraments i serveis dels municipis del territori amb un interès comú d’estalvi econòmic i
procedimental. En aquest sentit, els articles 203, 204 i 205 del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), reconeixen la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme
sistemes d’adquisició centralitzada. D’altra banda, l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya preveu que la
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans,
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons
d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. Així mateix,
l’apartat 5è preveu que, si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no pertany a
la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni.
3. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha detectat que un dels subministres d’utilització
comuna per part dels municipis de la demarcació en el que hi ha manques evidents en la
solució actual és la relacionada amb la gestió informatitzada de la comptabilitat pública i la seva
interconnexió amb els programaris de gestió administrativa. Es considera que un procediment
de compra centralitzada ha de permetre obtenir un estalvi important en termes d'escala i
permetre als ajuntaments amb menys capacitat de gestió accedir a les mateixes solucions que
els que disposen de majors recursos.
En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
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Les parts reconeixen competència i capacitat d'obrar per formalitzar aquests Conveni i
obligar-se en les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa:

ACTA DEL PLE

D'altra part, la Sra. Cristina Carreras Haro, alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Oliva, actuant
en nom i representació de la corporació municipal, especialment autoritzada per acord plenari
adoptat en sessió (...).

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

D'altra part, el Sr. Jordi Marlès Ribas, alcalde de l'Ajuntament de Llorenç, actuant en nom i
representació de la corporació municipal, especialment autoritzada per acord plenari adoptat en
sessió (...).

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

PACTES:
Primer. Actuacions objecte del conveni
L’Ajuntament encarrega al Consell Comarcal la gestió de la licitació agregada de l'aplicació
informàtica per a la gestió de la comptabilitat i mòduls connexes i la instal·lació d’aquests,
mitjançant la licitació centralitzada, juntament amb tots aquells municipis de la comarca que
també s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental.

Import

L'Arboç

ACTA DEL PLE

Ajuntament

16.500,00 €

La Bisbal del Penedès

4.902,97 €

Calafell

49.610,00 €

Cunit

32.186,00 €

Llorenç del Penedès

4.136,74 €

Santa Oliva

4.832,22 €

Consell Comarcal

23.201,75 €

Aquesta tramesa és un requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació del
programari i la seva instal·lació. Mitjançant la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es
compromet a:
1. assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest conveni.
2. assumir les característiques i prestacions tècniques establertes pel Grup de Treball, les
quals seran incorporades en el plec de clàusules tècniques corresponent.
3. acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels plecs de
clàusules administratives particulars, així com de les valoracions efectuades, les
propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per la mesa.
4. acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins que s’adjudiqui
5. assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i la perfecció
del contracte en aquests mateixos termes i condicions.
6. signatura del contracte administratiu individualitzat que resulti de l'adjudicació
7. vetllar pel compliment dels termes contractuals, fiscalitzar les tasques dels proveïdors i
realitzar un seguiment del subministrament. (Aquesta previsió abasta exclusivament
els Ajuntaments de l'Arboç, Calafell i Cunit; per a la resta d'Ajuntaments la tasca és
assumida pel Consell Comarcal -lletra f del pacte Quart, f).
Quart. Procediment
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Tercer. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu
Sobre la base d’aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon a
l’Ajuntament. Així, cal que trameti al Consell Comarcal del Baix Penedès l’acord de l’òrgan de
govern competent del compromís de despesa per import que figura a continuació, corresponent
a la contractació de aplicació informàtica per a la gestió de la comptabilitat i mòduls connexes i
la instal·lació d’aquests, IVA inclòs, en l’aplicació pressupostària del pressupost de 2017 amb el
concepte corresponent al subministrament objecte d’aquesta contractació.

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

Segon. Àmbit subjectiu
Els signataris dels conveni determinen el seu àmbit subjectiu.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

a) L’Ajuntament es compromet a l’aprovació per acord del Ple i a la disposició de la despesa
anual necessària, que serà un requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació de
les aplicacions i la instal·lació d’aquestes.
b) Amb aquest certificat, el Consell Comarcal del Baix Penedès elaborarà l’expedient de
contractació per a la contractació agregada dels programari informàtic de gestió comptable,
mòduls connexes i la instal·lació d’aquests en relació amb cada Ajuntament. Aquesta
contractació la realitzarà de manera agregada amb la resta de municipis que li hagin
encarregat aquesta gestió, i triarà la modalitat contractual més favorable d’acord amb el seu
criteri.

e) La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de manera
segregada, d'acord amb els contractes signats, i s’adreçarà als diferents ajuntaments, com a
titulars i responsables del pagament.
f) El Consell Comarcal del Baix Penedès vetllarà pel compliment dels termes contractuals,
fiscalitzarà les tasques dels proveïdors i realitzarà un seguiment del subministrament. També
actuarà com a interlocutora entre l’empresa proveïdora i els Ajuntaments per a tots els temes
que siguin rellevants en la gestió del servei. (Aquesta previsió no s'aplica als Ajuntaments de
l'Arboç, Calafell i Cunit que assumeixen directament aquesta acció, d'acord amb el pacte
quatre “in fine” dels present Conveni. En tot cas, el Consell Comarcal, dins les seves
capacitats, prestarà les ajudes que els Ajuntaments li sol·licitin amb la finalitat d'assegurar els
objectius materials del procediment de contractació).

ACTA DEL PLE

d) Realitzats els tràmits corresponents i transcorreguts els terminis que assenyala la Llei, el
Consell Comarcal i els ajuntaments signaran de manera individualitzada els contractes amb
l'empresa adjudicatària.

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

c) El Consell Comarcal del Baix Penedès adjudicarà el contracte a l’empresa proveïdora
seleccionada, en el seu nom i interès, i en els dels ajuntaments que li han encarregat la gestió,
i els comunicarà l'acord adoptat.

Cinquè. Relacions amb el proveïdor
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els subministraments i els serveis als
Ajuntaments d’acord amb el preu i les condicions fixades en el contracte. L’Ajuntament haurà
de pagar en el termini màxim de trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Sisè. Seguiment i incidències
En cas que l’Ajuntament incompleixi el termini establert per als pagaments amb el proveïdor,
rebrà una penalització per la demora i, a més, haurà de fer front als interessos corresponents.
L’Ajuntament comunicarà al Consell Comarcal les incidències que es derivin del
desenvolupament de l’execució del contracte perquè en tingui coneixement i constància
administrativa per a una possible resolució. El servei corresponent de la Consell Comarcal del
Baix Penedès farà les tasques de seguiment i control dels acords contractuals amb el proveïdor
(validació de factures, compliment de compromisos, incidències, etc.).
Setè. La vigència del conveni
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g) L’Ajuntament designarà un coordinador que actuarà com a interlocutor amb el Consell
Comarcal del Baix Penedès.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

La vigència s’iniciarà un cop se signi i finalitzarà un cop s’esgoti el període de garantia previst
en el contracte signat entre l'Ajuntament i l’adjudicatària, un cop realitzat el lliurament de tots
els béns i un cop s’hagin instal·lat amb plena satisfacció per part de tots els Ajuntaments, en un
termini màxim d’un any.
Vuitè. Modificacions amb posterioritat a l'aprovació
El conveni, mentre sigui vigent, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant del Consell
Comarcal del Baix Penedès com de tots els Ajuntaments signataris

El Grup de Treball estarà en permanent comunicació per mitjà d'eines informàtiques i farà les
reunions que estimi convenient.
De les propostes més significades del Grup de Treball, la Consellera Delegada reportarà
informació al Consell d'Alcaldes.
Desè. Naturalesa administrativa
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció
contenciosa administrativa conèixer de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la
interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.
Onzè. Causes d'extinció
8. acord entre les parts
9. demora en el pagament per part d'un ajuntament. El Consell Comarcal tindrà dret a
resoldre el conveni en relació a l'Ajuntament demorat i al rescabalament dels perjudicis
que se li hagin originat com a conseqüència d’això
10. compliment del període de vigència
11. incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les
parts
Dotzè. Arbitratge i jurisdicció
En cas que sorgeixin dificultats en l’execució del conveni motivades per diferents criteris
d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en sessió formal, davant una Comissió
Arbitratge integrada pels alcaldes i alcaldesses membres de la Permanent del Consell d’Alcaldes,
la consellera comarcal delegada de Suport a la Gestió Municipal i un vicepresident del Consell,
que farà les funcions de president de la Comissió. Si l’Ajuntament afectat tingués un representant
en la Comissió així constituïda, aquest serà substituït per un altre alcalde o conseller comarcal
nomenat per la Presidència. Aquesta Comissió elevarà un informe a la Presidència del Consell i a
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El Grup de Treball pot incorporar altres tècnics dels Ajuntaments especialistes en contractació,
comptabilitat pública i tecnologies d'informació i comunicació, fins un màxim de 15 persones.
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El Grup de Treball estarà composat pel següent personal tècnic:
 Ajuntament de Calafell: Secretari i Interventora
 Ajuntament de Cunit: Tresorera.
 Ajuntament de Llorenç: Secretaria-Interventora.
 Consell Comarcal del Baix Penedès: Secretari, Interventora, Tresorera i Cap del
Departament de Tecnologia i Manteniment

ACTA DEL PLE

Novè. Grup de Treball Comissió de Seguiment
Sota la coordinació de la Consellera Comarcal Delegada de Suport a la Gestió Municipal, es
constituirà un grup de treball multidisciplinar que te per finalitat dotar de coneixement tècnic
expert a aquesta iniciativa de licitació agregada d'un subministrament informàtic i de la seva
efectiva aplicació a una pluritat d'Ajuntaments i al propi Consell Comarcal.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

l'Alcaldia o alcaldies interessades, que les parts es comprometen a tenir en compte a l’hora de
fixar la posició de les corporacions respectives en la controvèrsia.
Les parts procuraran responsablement que llurs divergències no afectin la regularitat de prestació
del servei ni perjudiquin els usuaris o a altres ajuntaments. En cap cas, basant-se en una
divergència d’interpretació, una part pot considerar-se habilitada per incomplir o ajornar les seves
obligacions, en especial les de cofinançament.
Cas que persistís la divergència, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats contenciosos
administratius de Tarragona.
I, perquè consti, se signa aquest conveni, en el lloc i data esmentats al principi, en nou exemplars,
dels quals un roman en poder de cada part i el novè es trametrà als Serveis Territorials del
Departament de Governació, Relacions Institucionals i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
7.- EXP. NÚM.: 1051/2016 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNIC EN L’ÀMBIT
D’ENGINYERIA INDUSTRIAL ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
PENEDÈS I DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA (2017-2020).
L’Alcaldessa, proposa als membres del Ple la retirada d’aquest punt de l’ordre
del dia, atès que s’ha posat en marxa l’assistència tècnica de l’arquitecte i
existeixen certes discrepàncies que s’han d’aclarir amb el Consell Comarcal del
Baix Penedès, fet que comporta que quedi pendent l’aprovació d’un nou
conveni per l’assistència del servei d’enginyeria.
Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio).
Seguidament es sotmet a votació la retirada del punt de l’orde del dia:
Vots a favor: 9, tres del grup municipal de PSC, tres del grup municipal d’ERC,
dos del grup municipal d’ICV i un del grup municipal de CDC.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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Vots a favor: 9, tres del grup municipal de PSC, tres del grup municipal d’ERC,
dos del grup municipal d’ICV i un del grup municipal de CDC.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.

ACTA DEL PLE

Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio).

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

Segueixen signatures i fe pública del secretaris”.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

8.- EXP. NÚM.: 234/2017 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE
COL·LABORACIO ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA I LA
FUNDACIÓ HUMANA.
Atès que en data 12 de febrer de 2017 la Fundació Humana proposa a
l’Ajuntament de Santa Oliva la signatura del “Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Santa Oliva i Humana – Fundación Pueblo para Pueblo, per al
foment del reciclatge i el comportament sostenible”

.
El conveni el qual consta a l’expedient, transcrit literalment diu:
“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Oliva i Humana – Fundación Pueblo
para Pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament sostenible
REUNITS
D'una banda, la Sra. Cristina Carreres Haro, amb el càrrec d’Alcaldessa, en representació de
l’Ajuntament de Santa Oliva, amb seu a Mn. Josep Ma. Jané, 19-21, 43710 Santa Oliva
(Tarragona) i CIF P4314200I.
D'altra banda, la Sra. Elisabeth Molnar, amb el càrrec de Directora General en representació
d'HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo, amb seu al Polígon Industrial Ametlla Park, C/.
Aiguafreda nº12, 08480 de l'Ametlla del Vallès (Barcelona) i CIF G63059521.
Com a representants legals d'ambdues entitats
MANIFESTEN
I. – Que l’Ajuntament de Santa Oliva, té entre els seus objectius de foment, els següents:
 Sensibilitzar la població local en relació amb el reciclatge, la reutilització dels residus i la
seva valorització.
 La cooperació internacional per al desenvolupament.
 La solidaritat i suport als necessitats entre la població local.
II. - Que HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo, és una Organització no governamental per al
desenvolupament (ONGD) que des de 1987 desenvolupa projectes de cooperació en diferents
països d'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, projectes que tenen com a objectiu impulsar la formació,
l'educació, la capacitació i el progrés de les comunitats beneficiàries.
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is
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Sensibilitzar la població local en relació amb el reciclatge, la reutilització
dels residus i la seva valorització.
La cooperació internacional per al desenvolupament.
La solidaritat i suport als necessitats entre la població local.
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ACTA DEL PLE

L’objectiu del conveni és la recollida selectiva de roba usada a més a més:

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

El finançament d'aquestes activitats, és possible gràcies als recursos obtinguts per HUMANA,
d'una banda, a través de donacions i recollida de roba i calçat utilitzats, i de l'altra, a través de
subvencions que rep de diferents administracions.
Amb aquests antecedents, ambdues parts
CONVENEN

Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Santa Oliva accepta posar en funcionament la recollida
selectiva de roba usada que realitzarà l'entitat HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo, i el
producte es destinarà als fins descrits en el paràgraf anterior. D'aquesta manera, i mitjançant
aquest conveni es fixen igualment les modalitats d'aquesta recollida i les obligacions d'ambdues
parts per assolir els objectius fixats en aquest.
Article 2:

Activitats a realitzar per part de HUMANA - Fundación Pueblo para
Pueblo

HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo durà a terme diferents activitats en compliment
d'aquest Conveni, que es definiran anualment de forma consensuada amb el/la representant que
específicament hi ha aquest efecte, designi l’Ajuntament de Santa Oliva. Aquestes activitats es
plasmaran en un Programa d'Activitats, que es confeccionarà anualment entre ambdues parts,
amb aquesta finalitat.
Anualment, HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo, elaborarà una memòria d'activitats, en la
qual es detallaran les accions dutes a terme durant l'any. El contingut d'aquesta Memòria, serà
difós segons les previsions efectuades a aquest efecte en el Pla d'Activitats, fent constar de forma
expressa l'agraïment i la col·laboració prestada en aquestes accions per part de l’Ajuntament de
Santa Oliva.
De la mateixa manera i en el marc d'aquest conveni, HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo,
duurà a terme la recollida selectiva de roba usada, d'acord amb les condicions previstes en aquest
Conveni.

Article 3:

Recollida selectiva de roba usada

HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo disposa dels mitjans materials i humans suficients i
necessaris per dur a terme la recollida selectiva de roba usada (d'ara endavant, la recollida).
I. - Contingut de la recollida
HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo posarà a disposició de l’Ajuntament de Santa Oliva un
total de 3 (tres) contenidors especialment adaptats i dissenyats per fer la recollida.
Els contenidors s'ubicaran a les zones a continuació especificades:
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is
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L'objecte d'aquest Conveni, la prossecució dels objectius descrits en els expositius anteriors, en el
marc de les activitats de foment que duu a terme l’Ajuntament de Santa Oliva, per tal de
sensibilitzar la població local amb el reciclatge, el comportament i desenvolupament sostenible.

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

Objectiu del conveni
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Article 1:

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

1. Avinguda Verge del Remei, s/n Alçada parada de bus Mossèn Antoni Paradís.
2. Avinguda Nostra Senyora del Pilar s/n, davant del Centre Cívic Les Pedreres.
3. Carrer Llire s/n, davant del Centre Cívic de Sant Jordi.
El nombre de contenidors i la seva ubicació, s'adaptaran a les necessitats que es detectin en el
territori, podent ser ampliats, reduir el nombre de contenidors (i, si escau, modificar la seva
ubicació), de comú acord entre ambdues parts.





II. - Col·locació dels Contenidors
HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo ubicarà els contenidors a la via pública o en el terreny
designat a aquest efecte per l’Ajuntament de Santa Oliva. Aquesta cessió es realitzarà de forma
gratuïta, adquirint l’Ajuntament de Santa Oliva, el compromís de posar a disposició d'HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo l'espai necessari i suficient amb aquesta finalitat.
Sempre que això sigui possible, amb la finalitat d'incrementar l'impacte en la població, els
contenidors de recollida de roba usada d'HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo es situaran en
zones pròximes als punts nets o bé, en zones on estiguin instal·lats contenidors de recollida
selectiva, vidre, paper, plàstic, etc.
III. - Control i seguiment del volum de roba usada recollit.
HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo comunicarà trimestralment per escrit a l’Ajuntament de
Santa Oliva la xifra de quilograms recollits mitjançant els contenidors de recollida de roba usada
que preveu aquest conveni de col·laboració.
Anualment, es remetrà igualment a l’Ajuntament de Santa Oliva un resum del volum de roba
recollida.
En qualsevol moment, l’Ajuntament de Santa Oliva podrà requerir informació addicional sobre la
periodicitat de les recollides, el volum de les mateixes, i/o la variació entre les recollides de
l'exercici corrent i les de (l) exercici (s) anterior (és), o qualsevol altra dada rellevant.
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Instal·larà a càrrec seu els contenidors, en els llocs establerts en el punt anterior. També
portarà a terme un manteniment adequat dels mateixos, pel que fa a neteja, absència de
pintades o grafits, per tal que tinguin un aspecte adequat. Els contenidors seran retolats
adequadament, incloent la identificació de l’Ajuntament de Santa Oliva, en el marc de la
col·laboració acordada amb aquesta entitat.
Farà front a totes les despeses que generi el procés de recollida (i transport, si s’escau) de
la roba usada dipositada als contenidors. Respecte de les donacions que no siguin
susceptibles d'aprofitament, durà a terme una correcta gestió de les mateixes, havent
d’acreditar davant de l’Ajuntament de Santa Oliva, en cas de ser requerida.
Realitzarà els canvis en el nombre de contenidors i la seva ubicació (quan aquests siguin
necessaris), segons acordin ambdues parts en el desenvolupament del present conveni.
Això es farà amb l'objectiu de millorar la recollida de la roba usada, tant en volum, com en
visibilitat (per tal de millorar la sensibilització de la població respecte del reciclatge).
Durà a terme les intervencions d'urgència que siguin necessàries, en cas que un o més
contenidors estiguin al màxim de la seva capacitat de recollida de roba usada.
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ACTA DEL PLE

Per gestionar la recollida de la roba usada de la manera més òptima possible, HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo durà a terme totes les actuacions necessàries per a una correcta
gestió de la recollida, i assumirà les despeses que això comporti. Aquestes actuacions i despeses,
seran com a mínim, les següents:

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Article 4:

Gratuïtat del conveni

Totes les activitats que preveu aquest conveni són realitzades de forma totalment gratuïta per part
d'HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo, sense que hi hagi contraprestació per les mateixes a
càrrec de l’Ajuntament de Santa Oliva.

HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo es responsabilitza, mitjançant una assegurança
expressament contractada a aquest efecte, de fer front als desperfectes i responsabilitat civil que
puguin ser ocasionats en els contenidors. Aquesta assegurança estarà en vigor mentre aquest
conveni sigui vigent, i garantirà la total indemnitat de l’Ajuntament de Santa Oliva davant les
possibles denúncies per desperfectes en béns referents al contenidor. S'adjunta com annex II
d'aquest conveni, còpia de l'assegurança vigent.
Litigis

Ambdues parts acorden mitjançant la signatura d'aquest conveni reunir-se per solucionar
amistosament les possibles diferències derivades de la interpretació o de l'execució d'aquest. En
defecte d'acord, seran competents els Jutjats de Primera Instància de Barcelona.
Aquest Conveni s'atorga en el marc d'una activitat de foment, i sense contraprestació, de manera
que el seu objecte queda exclòs de l'àmbit d'aplicació de la normativa de contractes del sector
públic.
Article 7:

Durada i data d'aplicació

La vigència del conveni s'iniciarà amb la signatura i s'estableix una durada de mínima i
obligatòria de dos anys. Un cop finalitzat aquest període, el conveni es prorrogarà
automàticament per iguals períodes. En el cas de que alguna de les parts vulgui
finalitzar la col·laboració, s'haurà de notificar amb una antelació de tres mesos a la
data de finalització del conveni, havent de rescabalar igualment els perjudicis causats
per la resolució, en cas de que existeixin.
Com a prova de conformitat amb les condicions anteriorment especificades, ambdues parts
contractants signen el present document en el lloc i data indicats a continuació.
Santa Oliva, ....................de ..........................de
Sr. Cristina Carreres Haro
Alcaldessa
Ajuntament de Santa Oliva

Sra. Elisabeth Molnar
Directora general
HUMANA-Fundación Pueblo para

Pueblo

ANNEX I
Activitats a desenvolupar en el marc del Conveni de Col·laboració per al foment del reciclatge:
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ACTA DEL PLE

Article 6:

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

Responsabilitats de les parts
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Article 5:

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

1. - Accions de sensibilització (Xerrades, conferències, jornades, campanyes i altres accions) per
tal de conscienciar els potencials usuaris del servei sobre la importància social de la recollida
selectiva de la roba usada.
2. - Accions de cooperació internacional: Seran executades directament per Humana - Fundación
Pueblo para Pueblo, incloent la menció de l’Ajuntament de Santa Oliva ressaltant la seva
col·laboració al/s projecte/s.

Població
menys de 5.000
entre 5.000 i 10.000
entre 10.000 i 20.000
entre 20.000 i 35.000
entre 35.000 i 50.000
entre 50.000 i 100.000
més de 100.000

ACTA DEL PLE

4. - Accions de solidaritat local. En aquest marc, l’Ajuntament de Santa Oliva podrà disposar
anualment d'un total de 350 quilograms de roba usada sense classificar recollida mitjançant els
contenidors d'HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo. Aquesta quantitat de roba usada
quedarà a disposició de l’Ajuntament de Santa Oliva per l'ús que consideri convenient a través la
seva pròpia àrea de Serveis Socials o, en el cas de les entitats col·laboradors ubicades a les
províncies de Barcelona, Madrid, Sevilla i Granada, pot ser substituïda per vals gratuïts (amb un
valor de 30 euros cada unitat) amb els que es pot adquirir roba en els establiments comercials
d'HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo.
Quantitat de vals de 30
€
10
15
20
25
30
35
40

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

3. - Accions per promoure una consciència sostenible i de protecció amb el medi ambient. També
es duran a terme accions per informar els usuaris sobre la ubicació exacta dels contenidors de
recollida de roba usada.

ANNEX II
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Còpia de la pòlissa d'assegurança en vigor, per cobrir els desperfectes i la responsabilitat civil dels
contenidors.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Per tot això, al Ple es proposa:
Primer.- Acordar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Santa Oliva i la Fundació Humana.
Segon.- Remetre a Fundació Humana les còpies del conveni degudament
signades per la Sra. Alcaldessa per tal de que posteriorment ens retornin un
exemplar signat.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Fundació Humana.

Vots a favor: 7, tres del grup municipal del PSC, tres del grup municipal d’ERC i
un del grup municipal de CDC.
Vots en contra: 2 del grup municipal d’ICV.
Abstencions: cap.
La proposta es troba conforme i s’aprova per majoria absoluta.
9.- EXP. NÚM.: 464/2017 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA I L’INSTITUT
D’ESTUDIS PENEDESENCS ANY 2017.
Atès que en data 9 de març de 2017 amb registre d’entrada 843 l’Institut
d’Estudis Penedesencs proposa a l’Ajuntament de Santa Oliva la signatura del
“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Oliva i l’Institut d’Estudis
Penedesencs” per un import de 500€.
L’objectiu del conveni és en l’estudi i difusió de la cultura en l’àmbit
penedesenc en general i en el de Santa Oliva en particular.
El conveni el qual consta a l’expedient, transcrit literalment diu:
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SANTA OLIVA I
L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS
REUNITS
D’una banda Cristina Carreras Haro, 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.
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
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essent el resultat el

ACTA DEL PLE

Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio)

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

DECLAREN
1. 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.
2. 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.
3. que per tal de regular les relacions entre l’ajuntament i l’Institut d’Estudis Penedesencs
durant l’any 2017 subscriuen aquest document amb les següents.
4. Que aquest conveni es prorrogarà anualment per acord entre les dues parts.
CLAUSULES

1. Fer una aportació de 500€ a l’IEP destinats a les activitats d’estudi i difusió de la
història i la cultura en l’àmbit penedesencs i a la realització d’activitats en el municipi de
Santa Oliva, per a la realització de les activitats esmentades més amunt.
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.
3. El pagament de l’import s’efectuarà per transferència bancària al número de compte
ES77 0081 1924 2300 0104 3505 de Banc Sabadell.
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
exemplar en el lloc i la data esmentats al final d’aquest document
Cristina Carreras
Ajuntament de Santa Oliva

triplicat

Albert Tubau Garcia
Institut Estudis Penedesencs

Santa Oliva, a 22 de febrer de 2017.”

C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is

tel. 977679204
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Segon: L’Ajuntament de Santa Oliva es compromet a:
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1. A tenir present el patrimoni cultural del municipi en les seves activitats d’estudi, recerca
i divulgació, especialment en l’actual projecte d’Inventari del Patrimoni Cultural
Immaterial del Penedès que està realitzant.
2. 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”.
3. Presentar a començament de l’any en curs una proposta d’activitats a realitzar i les
seves condicions.
4. Realitzar activitats al municipi: exposicions, conferències, presentacions de llibres, ...
5. Col·laborar en la potenciació cultural del municipi.
6. La publicitat dels actes anirà a càrrec de l’entitat.
7. Lliurar a l’ajuntament tres exemplars de cadascuna de les seves publicacions, segons
el que s’hagi acordat.
8. El compliment de la normativa vigent relativa a política lingüística i del reglament per a
l’ús de la llengua catalana de l’ajuntament.

ACTA DEL PLE

Primer: L’institut d’Estudis Penedesencs es compromet a:

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Per tot això, al Ple es proposa:
Primer.- Acordar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Santa Oliva i l’IEP per a la promoció d’activitats culturals, per a l’any 2017.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 500€ a càrrec de la
partida pressupostaria 3.334.22611 “Activitats culturals diverses”.

Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:

essent el resultat el

Vots a favor: 7, tres del grup municipal del PSC, tres del grup municipal d’ERC i
un del grup municipal de CDC.
Vots en contra: cap.
Abstencions: 2 del grup municipal d’ICV.
La proposta es troba conforme i s’aprova per majoria absoluta.
10.- EXP. NÚM.: 411/2013 NOMENAMENT SUBSTITUT JUTGE/SSA DE PAU
TITULAR.
Antecedents
Vist la providència d’alcaldia que diu:
“Tenint present el fet de que el passat mes d’abril de 2014 es rep la renúncia de
la Sra. Susana Castro Burgos, amb DNI 46637336Y del seu càrrec de Jutgessa
de Pau Substituta.
Per tot això, DISPOSO,
Que per Secretaria s’ emeti informe sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir en relació amb l’ elecció d’un nou/va Jutge/ssa de Pau
substitut/a.”

C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is

tel. 977679204
fax. 977679507
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ACTA DEL PLE

Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio)
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Quart.- Notificar aquest acord a l’Institut d’Estudis Penedesencs i a l’àrea de
comptabilitat.

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

Tercer.- Remetre a l’Institut d’Estudis Penedesencs les còpies del conveni
degudament signades per la Sra. Alcaldessa per tal de que posteriorment ens
retornin un exemplar signat.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Vist l’informe de secretaria que diu:
Montserrat Cosialls Sotos, Secretaria interventora accidental per Decret 93/16,
de l’ Ajuntament de Santa Oliva, en compliment de l’ establert en l’ article 3.a)
del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’ administració local amb habilitació de caràcter
nacional, emeto el següent,
INFORME

SEGON. La legislació aplicable serà la següent:
— Els articles 4 a 6, 20, 21 i article 28 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels
Jutges de Pau.
— Els articles 99 a 103 i article 395 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol,
del Poder Judicial.
— Els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
— La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la Igualtat Efectiva de Dones i
Homes.
TERCER. Els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per un
període de quatre anys per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia
corresponent.
Podran ser nomenats Jutges de Pau, tant titulars com a substituts, els qui
encara no sent llicenciats en Dret, reuneixin els requisits establerts en la Llei
Orgànica 6/1985, de 1 de juliol del Poder Judicial, per l’ ingrés en la carrera
judicial, excepte impediment físic o psíquic pel càrrec, i no estiguin incursos en
cap de les causes d’ incapacitat o d’ incompatibilitat previstes pel
desenvolupament de les funcions judicials, a excepció de l’ exercici d’ activitats
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is

tel. 977679204
fax. 977679507

26

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

De conformitat amb el disposat en l’ article 100 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial, els Jutges de Pau coneixeran en l’ ordre civil i penal dels processos la
competència dels quals els hi correspon per Llei. Compliran també funcions de
Registre Civil i les altres que la Llei els hi atribueixi.
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De conformitat amb el disposat en l’ article 298.2 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial, els Jutges de Pau exerceixen funcions jurisdiccionals sense pertànyer
a la Carrera Judicial, amb subjecció al règim establert en aquesta Llei, sense
caràcter de professionalitat i que és inamovible temporalment, formant part
durant el seu mandat del Poder Judicial.

ACTA DEL PLE

PRIMER. En cada municipi a on no existeixi Jutjat de Primera Instància i
Instrucció, i amb jurisdicció en el terme corresponent, hi haurà un Jutjat de Pau.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

professionals o mercantils (article 102 de la Llei Orgànica 6/1985 i article 13 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).
QUART. Durant el mandat, els Jutges de Pau estaran subjectes al règim d’
incompatibilitats i prohibicions regulades en els articles 398 a 397 de la Llei
Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial, en el que els hi sigui
aplicable. Tindran compatibilitat per l’ exercici de les següents activitats:

CINQUÈ. El procediment per portar a terme l’ elecció de Jutge de Pau titular i
substitut és el següent:
A. Les vacants en el càrrec del Jutge de Pau titular i substitut s’ anunciaran per
l’ Ajuntament amb la suficient antelació, mitjançant convocatòria pública, amb
indicació del termini i lloc de presentació d’ instàncies.
Posteriorment, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i mitjançant
edictes en el tauler d’ anuncis de l’ Ajuntament, en el Jutjat de Primera Instància
i Instrucció del Partit o Jutjat Degà i en el propi Jutjat de Pau. La data d’ aquest
anunci és la que servirà pel còmput del termini de presentació d’ instàncies.
B. Les sol·licituds, fent constar que reuneixen les condicions de capacitat i de
compatibilitat, es dirigiran a l’alcaldia de l’ Ajuntament de Santa Olvia, i es
presentaran en el Registre d’ entrada d’ aquest Ajuntament o bé mitjançant el
procediment que regula l’ article 38.4 de la Llei 30/1992, en el termini de quinze
dies hàbils.
Per poder prendre part en el procés selectiu es deuran reunir els requisits
exigits per formar part de la carrera judicial, de conformitat amb l’ article 302 i
303 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial:
a) Tenir nacionalitat espanyola.
b) Ser major d’ edat.
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
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No podran els Jutges de Pau pertànyer a partits polítics o sindicats, o tenir feina
al servei dels mateixos i el hi estaran prohibides les activitats compreses en l’
article 395 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial (article
23 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).

ACTA DEL PLE

— L’ exercici d’ activitats professionals o mercantils que no impliquin
assessorament jurídic de cap tipus i que, per la seva naturalesa, no siguin
susceptibles d’ impedir o menyscabar la seva imparcialitat o independència ni
puguin interferir en l’ estricte compliment dels deures judicials (article 14 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

— La dedicació a la docència o a la investigació jurídica.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
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c) No estar incurs en cap de les causes d’ incapacitat previstes en la Llei
Orgànica del Poder Judicial (article 389)
C. Els Jutges de Pau i els seus substituts seran escollits pel Ple de l’
Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres,
entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·licitin.

— Referència detallada de les circumstàncies en que es va produir l’ elecció.
— Menció expressa de l’ observança del quòrum exigit per la Llei.
— Dades d’ identificació i condicions de capacitat i de compatibilitat dels elegits.
E. Si la Sala de Govern del Tribunal de Justícia considera que les persones
elegides per l’ Ajuntament reuneixen les condicions de capacitat i d’ elegibilitat
exigides per la Llei, expedirà els corresponents nomenaments i ordenarà la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, donant compte dels
mateixos al Consell General del Poder Judicial i al Jutge de Primera Instància i
Instrucció del partit [o al Degà, si hi hagués varis] (article 8 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).
Quan en la persona elegida per l’ Ajuntament concorregués alguna causa d’
incompatibilitat, podrà la Sala de Govern no procedir al seu nomenament si el
proposat reuneix els requisits legals de capacitat, concedint-li el termini de vuit
dies perquè acrediti el cessament en l’ exercici de l’ activitat incompatible. En el
cas de que no acrediti aquest extrem, s’ entendrà que renuncia al càrrec (article
15 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).
F. Si en el termini de tres mesos des que es produís la vacant en un Jutjat de
Pau l’ Ajuntament no efectués la proposta previnguda en els apartats anteriors,
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
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L’article 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau
desenvolupa la previsió del 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del
Poder Judicial, establint que l’ Acord de l’ Ajuntament serà remès al Jutge de
Primera Instància i Instrucció del partit [o, si hi hagués varis, al Degà], que ho
elevarà a la Sala de Govern. A l’ Acord de l’ Ajuntament s’ acompanyarà una
certificació comprensiva dels següents extrems:

ACTA DEL PLE

D. Aprovat l’ Acord pel Ple d’ Ajuntament, serà remès al Jutge de Primera
Instància i Instrucció, qui ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei
Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial, article 22.2 p) i article 22.4
de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
[normativa autonòmica que correspongui en aquesta matèria]).
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Si no hi hagués sol·licitant, el Ple elegirà lliurement (article 101.1 de la Llei
Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial i article 4 i 6 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
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la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia procedirà a designar al
Jutge de Pau. S’ actuarà d’ igual manera quan la persona proposada per l’
Ajuntament no reunís, a judici de la mateixa Sala de Govern i escoltat el
Ministeri Fiscal, les condicions exigides per aquesta Llei (article 101.4 de la Llei
Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial i article 4 i 9 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).

Atès que l’acta de presa de possessió com a Jutgessa de Pau Substituta de la
Sra. Susana Castro Burgos va ser amb data 11 d’abril de 2013 i per tant no ha
finalitzat el seu mandat.
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H. Els Jutges de Pau prendran possessió del seu respectiu càrrec dins dels vint
dies naturals següents a la data de publicació del seu nomenament en el
Butlletí Oficial de la Província, previ jurament o promesa davant el Jutge de
Primera Instància i Instrucció del partit [o Degà, si hi hagués varis]. No estaran
obligats a presentar jurament o promesa els qui ja ho haguessin presentat amb
anterioritat com a Jutges de Pau. La duració del mandat es computarà des de
la data de publicació del seu nomenament en el Butlletí Oficial de la Província
(article 20 i article 21.2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de
Pau).

ACTA DEL PLE

G. Contra els Acords de nomenament de Jutges de Pau hi cap recurs d’ alçada
o de revisió, si escau, davant del Ple del Consell General del Poder Judicial en
els terminis i pels motius i formes que estableix la Llei 30/1992, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Primer.- Aprovar que s’iniciïn els tràmits per a procedir al nomenament d’un
nou Jutge/ssa de Pau Substitut/a i que un cop finalitzat el procés de selecció
entre els candidats presentats, es presenti al proper ple, la proposta de
nomenament del mateix/a.
Segon.- Aprovar la publicació al BOP de Tarragona, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció del Partit o Jutjat
Degà i en el propi Jutjat de Pau, de la present convocatòria.
Tercer.- Notificar el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio)
Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:

C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
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Per tot l’exposat al Ple de la Corporació, es proposa, l’aprovació dels següents
acords:

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Vots a favor: 9, tres del grup municipal del PSC, tres del grup municipal d’ERC,
dos del grup municipal d’ICV i un del grup municipal de CDC.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
11.- EXP. NÚM.: 92/2016 MODIFICAR LA DENOMINACIÓ DEL GRUP
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ “CiU” A GRUP MUNICIPAL DE
PARTIT DEMÒCRATA “PDeCAT”.

Atès que a principis del mandat es van constituir com a grup municipal de
Convergència i Unió, en els termes previstos per la normativa aplicable.
Atès que al juliol de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya va aprovar
la voluntat de dissoldre la Federació de Convergència i Unió, la qual es troba
en fase de liquidació.
Atès que en data 8 de juliol de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya
va aprovar un acord de transitorietat a través del qual l’acció política de CDC la
desenvoluparia la nova força política, el Partit Demòcrata Europeu Català
“PDeCAT”.
Fonaments Jurídics
Vist els articles 20.1.c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
Vist els articles 50 i 51 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist els articles del 23 al 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is

tel. 977679204
fax. 977679507

30

Codi Validació: 6YGGXKJ4JNDF9DN5TCTFCKS2Q | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 32

Atès que a les passades eleccions municipals del maig de 2015 la candidatura
de Convergència i Unió obtingué 2 regidors, els quals subscriuen l’escrit
presentat.

ACTA DEL PLE

Atès la sol·licitud presentada per la Sra. ICL, com a regidora del grup municipal
de CiU, amb número de registre d’entrada 922 de data 15/03/2017 on sol·licita
modificar la denominació del Grup Municipal de convergència i Unió “CiU” a
Grup Municipal de Partit demòcrata “PDeCAT”.

Número : 2017-0001 Data : 19/04/2017

Antecedents

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
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Per tot això, al Ple es proposta l’adopció del següent:
Únic.- Aprovar la modificació de la denominació de Grup Municipal de
Convergència i Unió “CiU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”.
Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio)

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
12.- EXP. NÚM.: 594/2017 MOCIÓ DE SUPORT AL COL·LECTIU “LA
MURALLETA”.
Els Regidors/res de l’Ajuntament de Santa Oliva, a petició del col·lectiu “La
Muralleta” desprès de l’última reunió mantinguda, manifesten:
En el moment de la presentació del projecte, fa més d’una dècada, el model de
cooperativisme de “La Muralleta” era pioner arreu de Catalunya i l’estat
espanyol en aquest àmbit. Aquest model, avui dia, ja s’ha dut a terme amb èxit
en altres indrets i, per tant, no només el considerem positiu per la nostra gent
gran que hi viurà o serà usuària sense haver de desplaçar-se del municipi sinó
que ho considerem un valor afegit per al conjunt de Santa Oliva.
Els representants a l’Ajuntament de Santa Oliva, manifestem el nostre suport
per a que el projecte presentat en el seu dia per tal que “La Muralleta”
esdevingués una realitat, es continuï tirant endavant fins que es culmini amb
èxit el projecte inicial.
Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio)
La Moció es troba conforme i per la presidència, es sotmet a votació, essent el
resultat el següent:
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ACTA DEL PLE

Vots a favor: 9, tres del grup municipal del PSC, tres del grup municipal d’ERC,
dos del grup municipal d’ICV i un del grup municipal de PDeCAT.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
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essent el resultat el
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Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
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Vots a favor: 9, tres del grup municipal del PSC, tres del grup municipal d’ERC,
dos del grup municipal d’ICV i un del grup municipal de PDeCAT.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
La Moció es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
13.- PRECS I PREGUNTES.
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ACTA DEL PLE

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les
22:00 hores, cosa que certifico.
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Els precs i preguntes realitzades pels diferents grups municipals, consten en la
gravació en àudio.

