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

Cristina Carreras Haro (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 18/08/2017
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 13/07/2017.
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- EXP. NÚM.: 162/2017 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA XURRERIA. FESTA
MAJOR PEDRERES 2017. SR. OOD.
2.2.- EXP. NÚM.: 162/2017 OCUPACIO VIA PÚBLICA ATRACCIONS DE
FIRA. FESTA MAJOR PEDRERES 4, 5 I 6 D’AGOST DE 2017. SR. LBP.
2.3.- EXP.NÚM.: 1093/2017 CONTRACTE MENOR AMBULÀNCIA I
BOMBERS FESTA MAJOR SANTA OLIVA 2017. BRIGADA CENTRAL
OPERATIVA.
2.4.- EXP. NÚM.: 1438/2017 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA AV.
NTRA. SRA. PILAR 26-28.
2.5.- EXP. NÚM.: 1439/2017 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA AMB
REFERÈNCIA CADASTRAL 7170901CF7677S0001YL.
2.6.- EXP. NÚM.: 1443/2017 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT 1
DESBROSSADORA
2.7.- EXP. NÚM.: 337/2016 SEGONA ADDENDA CONVENI PLA EDUCATIU
D’ENTORN 2016-2017 PROGRAMA SALUT ESCOLAR.
2.8.- EXP. NÚM.: 1471/17 CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA
FORMACIÓ PRÀCTICA DE L’INSTITUT BAIX PENEDÈS.
2.9.- EXP. NÚM.: 524/16 SOL.LICITUD DEVOLUCIÓ AVAL ENDERROC
“MASIA CAMALLARG”.
2.10.- EXP. NÚM.: 334/17 PLA DE DESPLEGAMENT ESTESA FIBRA
ÒPTICA POL. INDUSTRIAL L’ALBORNAR.
2.11.- EXP. NÚM. 745/17 QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA FINQUES
AFECTADES PEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE L’ACCÉS A
SANTA OLIVA.
2.12.- EXP. NÚM.: 1220/17 CERTIFICAT URBANÍSTIC C/ SANT ESTEVE, 10.
2.13.- EXP. NÚM.: 1221/17 CERTIFICAT URBANÍSTIC DE L’AVDA. NTRA.
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MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN QUE ASSISTEIXEN:
CRISTINA CARRERAS HARO
ALCALDESSA
JOSEP CARRERAS I BENACH
1r TINENT ALCALDE
CHRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
2n TINENT ALCADE
ALBERT BOLET MORERA
3r TINENT ALCALDE

Número : 2017-0030 Data : 18/08/2017

Santa Oliva, a vint-i-sis de juliol de dos mil disset quan són les 13:00 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: 18/08/2017
HASH: f5096af9abec94d01299e04106668096

Ajuntament de Santa Oliva

3.- ASSUMPTES GENERALS
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (13/07/2017)
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 tretze de juliol de dos mil
disset, 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:

Número : 2017-0030 Data : 18/08/2017

SRA. DEL PILAR, 22.
2.14.- EXP. NÚM.: 1222/17 CERTIFICAT URBANÍSTIC POL. 3 PARC. 34.
2.15.- EXP. NÚM.: 1228/17 CERTIFICAT URBANÍSTIC C/SANT JORDI, 5.
2.16.- EXP. NÚM.: 1229/17 CERTIFICAT URBANÍSTIC C/SANTA JOANA, 22.
2.17.- EXP. NÚM.: 1285/17 COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES C/MARTA
MATA, 14.
2.18.- EXP. NÚM.: 1363/17 CERTIFICAT URBANÍSTIC C/BANYERES, 8.
2.19.- EXP. NÚM.: 1366/17 COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES C/SANTA
EULALIA, 3.
2.20.- EXP. NÚM.: 1394/17 COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES C/RAMON
TORRAS, 3.
2.21.- EXP. NÚM.: 1472/17 TEATRE: EL FLORIDO PENCIL.
2.22.- EXP. NÚM. 777/2017 DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ
SOBRE EL SEGUIMENT DEL PLA AJUST RDL 4/2012 DE 24 DE FEBRER I
ART. 116 BIS DE LA RASAL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Antecedents
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. OOD amb número de DNI 52.205.186-Q, a
través d’instància amb número de registre d’entrada 2464 de data 17/07/2017,
on sol·licita poder posar un servei de xurreria els dies 4 i 5 d’agost amb motiu
de la Festa Major de les Pedreres 2017.
Fonaments Jurídics
Atès el que estableix l’ordenança municipal vigent, publicada en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona el 30 de desembre de 2015 número 300,
aprovades pel Ple de la corporació en sessió extraordinària de data 12/11/2015,
que estableix que la quota tributària de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
per l’ocupació del domini públic local del servei de restauració ambulant és de
25€/m2/dia.
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2.1.- EXP. NÚM.: 162/2017 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA XURRERIA. FESTA
MAJOR PEDRERES 2017. SR. OOD.

Ajuntament de Santa Oliva
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic contractat per l’ajuntament de Santa
Oliva, amb número de col·legiat 12233, respecte els serveis de restauració
ambulant amb motiu de la Festa Major de les Pedreres 2017, que textualment
diu:

INFORME
Un cop revisada la documental aportada, s’informa el següent:
- Haurà de presentar la Declaració Responsable, degudament omplerta i signada
(facilitada per l’Ajuntament).
- Haurà de presentar l’alta en el règim de seguretat social i el rebut conforme està al
corrent de pagament.
- Haurà de presentar el rebut bancari de pagament de la pòlissa de RC.
- En quant al subministrament d’aigua potable, en el seu moment ho sol·licitarà a
l’ajuntament.
- En quant a les aigües brutes, la zona emplaçada no disposa de clavegueram, amb la
qual cosa no podran fer vessaments residuals.
- En quant al subministrament elèctric de baixa tensió, s’haurà de dotar a la instal·lació
de grups electrògens, per auto abastir-se de l’electricitat necessària per al seu
funcionament.
Igualment des de l’Ajuntament caldrà fer notificació municipal als Mossos d’Esquadra, per al
seu coneixement, dels dies de funcionament del servei de xurreria.
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a Santa Oliva, 19 de
juliol de 2017, signat electrònicament al marge.
El Tècnic Municipal”.

Per tot l’exposat anteriorment a la Junta de Govern es proposa el següent:
Primer.- Autoritzar al Sr. OOD amb número de DNI 52.205.186-Q, a instal·lar un
servei de xurreria el divendres 4 i dissabte 5 d’agost de 2017 amb motiu de la
Festa Major de Les Pedreres 2017, quedant l’autorització condicionada als
requisits establerts pel tècnic municipal en el seu informe, que es transcriu
literalment en la part expositiva del present acord, sense la presentació dels
quals aquesta autorització queda desestimada, i al pagament de la taxa, previ
inici de l’activitat.
3
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En aquest sentit el peticionari, presenta la següent documental:
- Certificat de manipulació d’aliments.
- Certificat de reciclatge de residus.
- Assegurança de responsabilitat civil.
- Certificat contracte de manteniment dels extintors.
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ANTECEDENTS
Atès la sol·licitud rebuda del Sr. OOD amb número de DNI 52.205.186-Q amb número de
registre d’entrada 2465 de data 17/07/2017, per a ocupar el domini públic local per a posar una
xurreria en l’Avinguda Nostra Senyora del Pilar s/n, esplanada del camp de futbol, el cap de
setmana del 4, 5 i 6 d’agost amb motiu de la Festa Major de Les Pedreres 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
OCUPACIÓ VIA PÚBLICA SERVEI RESTAURACIÓ. XURRERIA.
FESTA MAJOR DE LES PEDRERES 2017.
CAP DE SETMANA DEL 4, 5 I 6 D’AGOST.
Emplaçament:
Avinguda Nostra Sra. del Pilar s/n. Les Pedreres

Ajuntament de Santa Oliva
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa de 25€/m2/dia segons l’ordenança
vigent en matèria de taxa d’ocupació del domini públic local dels serveis de
restauració ambulant, preu establert de conformitat a l’acord de ple de data 12
de novembre de 2015.
Tercer.- Notificar el present acord als sol·licitants i informar als Mossos
d’esquadra, pel seu coneixement.

Antecedents
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. LBP amb número de DNI 52.177.819.L , a
través d’instància amb número de registre d’entrada 2466 de data 17/07/2017,
on sol·licita poder posar “Dragon”, “Inflable Simpson”, “Baby volador” i “Remolc
multillocs”, amb motiu de la Festa Major de Les Pedreres 2017.
Atès que hi han sol·licituds anteriors per a instal·lar altres atraccions de fira que
la Junta de Govern de data 13.07.2017 va donar l’autoritza.
Atès que no hi ha lloc suficient per a instal·lar totes les atraccions de fira es
truca al Sr. LBP per informar-li i finalment demana autorització per instal·lar
l’atracció anomenada “Dragon” i l’inflable anomenat “simpson”.

Número : 2017-0030 Data : 18/08/2017

2.2.- EXP. NÚM.: 162/2017 OCUPACIO VIA PÚBLICA ATRACCIONS DE
FIRA. FESTA MAJOR PEDRERES 4, 5 I 6 D’AGOST DE 2017. SR. LBP.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Atès el que estableix l’ordenança municipal vigent, publicada en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona el 30 de desembre de 2015 número 300,
aprovades pel Ple de la corporació en sessió extraordinària de data 12/11/2015,
que estableix que la quota tributària de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
per l’ocupació del domini públic local de les atraccions de fira és de 50€/dia.
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic contractat per l’ajuntament de Santa
Oliva, amb número de col·legiat 12233, respecte l’atracció de fira, que diu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
OCUPACIÓ VIA PÚBLICA ATRACCIO DE FIRA.
FESTA MAJOR DE LES PEDRERES 2017.
CAP DE SETMANA DEL 4, 5 I 6 D’AGOST.
Emplaçament:
Avinguda Nostra Sra. del Pilar s/n. Les Pedreres

ANTECEDENTS
4

Codi Validació: 3RQS75DKRM7KDNC6K6ZZPSPJS | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 39

Fonaments Jurídics

Ajuntament de Santa Oliva
Atès la sol·licitud rebuda del Sr. LBP amb número de DNI 52.177.819-L amb número de registre
d’entrada 2466 de data 17/07/2017, per a ocupar el domini públic local per a posar atracció de
fira en l’Avinguda Nostra Senyora del Pilar s/n, esplanada del camp de futbol, el cap de
setmana del 4, 5 i 6 d’agost amb motiu de la Festa Major de Les Pedreres 2017.

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a Santa Oliva, 19 de
juliol de 2017, signat electrònicament al marge.
El Tècnic Municipal.”

Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic contractat per l’ajuntament de Santa
Oliva, amb número de col·legiat 12233, respecte l’inflable, que diu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
OCUPACIÓ VIA PÚBLICA INFLABLE.
FESTA MAJOR DE LES PEDRERES 2017.
CAP DE SETMANA DEL 4, 5 I 6 D’AGOST.
Emplaçament: Avinguda Nostra Sra. del Pilar s/n. Les Pedreres
ANTECEDENTS
Atès la sol·licitud rebuda del Sr. LBP amb número de DNI 52.177.819-L amb número de registre
d’entrada 2466 de data 17/07/2017, per a ocupar el domini públic local per a posar un inflable
en l’Avinguda Nostra Senyora del Pilar s/n, esplanada del camp de futbol, el cap de setmana
del 4, 5 i 6 d’agost amb motiu de la Festa Major de Les Pedreres 2017.
En aquest sentit el peticionari, presenta la següent documental:
5
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Igualment des de l’Ajuntament caldrà fer notificació municipal als Mossos d’Esquadra, per al
seu coneixement, dels dies de funcionament de les atraccions.
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INFORME
Un cop revisada la documental aportada, s’informa el següent:
 Haurà de presentar la Declaració Responsable, degudament omplerta i signada
(facilitada per l’Ajuntament).
 En quant al subministrament d’aigua potable, en el seu moment ho sol·licitarà a
l’ajuntament.
 En quant a les aigües brutes, la zona emplaçada no disposa de clavegueram, amb
la qual cosa no podran fer vessaments residuals.
 En quant al subministrament elèctric de baixa tensió, s’haurà de dotar a la
instal·lació de grups electrògens, per auto abastir-se de l’electricitat necessària per
al seu funcionament.
 El sol·licitant, disposarà d’una farmaciola equipada i/o botiqui de primers auxilis a
l’entorn de les atraccions.
 El sol·licitant serà el responsable i te l’obligació de revisar cada instal·lació a diari,
prèvia utilització.
 Tota instal·lació, atracció,..., sempre estarà controlada per un monitor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En aquest sentit el peticionari, presenta la següent documental:
- Certificat anual de funcionament de les atraccions de fira, en vigor per part
d’enginyeria.
- Certificat contracte de manteniment dels extintors.
- Assegurança de responsabilitat civil.
- Rebut bancari pagament pòlissa RC.
- Presentar l’alta en el règim de seguretat social i el rebut conforme està al corrent de
pagament.

Ajuntament de Santa Oliva

Altres consideracions a complir pel sol·licitant, titular i/o explotador de la instal·lació:
Totes les instal·lacions utilitzades hauran de complir rigorosament totes les normes de qualitat i
requisits de fabricació d'acord a les normes Europees de fabricació d'equipaments per a Oci
Infantil:
 Els materials dels inflables hauran de complir tots els estàndards de la ASTM F963, EN71,
UNE- EN14960:2007, UNE EN 1177, certificat de resistència al foc, conforme no propaga
flama (caldrà una categoria M2 o assimilable), i conforme no és tòxic.
 Els bufadors hauran de disposar del certificat UL507 o similar, compatible amb RoHS,
marcat CE, EMC, norma GS.
1. EN71, La norma europea EN-71 específica de seguretat, per a les joguines a Europa.
2. GS, Certificació per a turbines que garanteix, lliure de substàncies nocives, resistents a
trencaments i elèctricament segures.
3. CE, El producte compleix amb els requisits legals i tècnics en matèria de seguretat dels
Estats membres de la Unió Europea.
4. ISO 9001, conjunt de normes de qualitat establertes per l'Organització Internacional per a
l'Estandardització (ISO)
 El motor (bufador d'aire) no pot generar emissions contaminants, i haurà d’estar homologat
per muntar-se tant en exteriors com en interiors (amb o sense ventilació), i el seu nivell de
soroll estarà homologat per treballar amb nens.
 L’equipament haurà disposar d’obertures que permetin la perfecta visió des de l’exterior de
tots els punt ocupables. Aquestes obertures aniran protegides amb xarxa que impedeixi
caigudes.
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INFORME
Un cop revisada la documental aportada, s’informa el següent:
 Haurà de presentar la Declaració Responsable, degudament omplerta i signada
(facilitada per l’Ajuntament).
 En quant al subministrament d’aigua potable, en el seu moment ho sol·licitarà a
l’ajuntament.
 En quant a les aigües brutes, la zona emplaçada no disposa de clavegueram, amb
la qual cosa no podran fer vessaments residuals.
 Cal aportar còpia dels certificats d’homologació marcat CE, UNE- EN14960:2007,
….
 En quant al subministrament elèctric de baixa tensió, s’haurà de dotar a la
instal·lació de grups electrògens, per auto abastir-se de l’electricitat necessària per
al seu funcionament.
 Previ inici de la posada en marxa de l’atracció, s’aportarà a l’Ajuntament un
certificat i/o control favorable d’un facultatiu i/o entitat col·laboradora de
l’administració.
 Cada inflable disposarà d’un cartell associat indicant l’edat permesa d’utilització,
així com l’aforament màxim de cadascun.
 El sol·licitant, disposarà d’una farmaciola equipada i/o botiqui de primers auxilis a
l’entorn de les atraccions.
 El sol·licitant serà el responsable i te l’obligació de revisar cada instal·lació a diari,
prèvia utilització.
 L’inflable sempre estarà controlada per un monitor.

Número : 2017-0030 Data : 18/08/2017

Certificat anual de funcionament de l’inflable, en vigor per part d’enginyeria.
Certificat contracte de manteniment dels extintors.
Assegurança de responsabilitat civil.
Rebut bancari pagament pòlissa RC.
Presentar l’alta en el règim de seguretat social i el rebut conforme està al corrent de
pagament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

 L'espai on instal·larà el joc haurà d’estar lliure de pedres i d’objectes tallants. El terreny
haurà de ser preferentment de terra, on es puguin clavar les piquetes de subjecció de la
bases. En cas de ser d’asfalt o d’altre element dur, caldrà disposar algun sistema alternatiu
per a evitar el bolcat, ja sigui mitjançant tirants, contrapesos o altres dispositius d’ancoratge,
capaços de suportar carregues de 1.600 N (en tot caldrà seguir les instruccions del
fabricant).
 Caldrà assegurar tenir suficient espai als laterals i a dalt del joc, tingui en compte arbres,
cables, etc.
 Cal delimitar un espai de seguretat al voltant del compressor (i del bufador) amb unes
tanques situades a 1 metre de l'aparell de manera que ni els usuaris ni els vianants en
tinguin accés. En el cas que el manual de muntatge del equipament estableixi altres
distàncies de seguretat, es consideraran aquestes.
 Tot el cablejat que quedi vist es protegirà convenientment mitjançant canals i/o proteccions
de plàstic rígid degudament fixades al terra.
 Cap cablejat serà accessible pels usuaris ni pels vianants.
 Qualsevol manipulació elèctrica haurà de ser realitzada per un instal·lador qualificat.
 En cas que el moment d'adquisició de la instal·lació sigui superior a 2 anys, caldrà aportar
un Certificat d'Inspecció i revisió de la mateixa, emès per una empresa homologada, on
consti que es troba en perfecte estat i s'admet el seu ús, i que es compleix amb la normativa
vigent per a aquest tipus d'instal·lacions.
 El equipament haurà de mantenir-se amb unes condicions d’inflats òptimes, de manera que
s’impedeixi el funcionament amb fuites d’aire i/o superfícies parcialment inflades. Ha d'estar
constantment connectat al corrent elèctric.
 En el cas de fallada elèctrica i no estigui previst el funcionament d’un sistema d’alimentació
alternatiu, els monitors hauran de desallotjar completament l’equipament abans de que
comenci a perdre aire significativament.
Normes d’ús, d’obligació pel titular /explotador de la instal.lació:
 La presència d'un monitor és obligatòria, la supervisió dels pares o tutors legals del nens és
aconsellada. Caldrà que tots els equipaments disposin almenys d’un monitor que controli
l’aforament i l’estat de l’equipament en tot moment. Haurà de vetllat perquè els ocupants no
incorrin en conductes de risc.
 Si es tracta d’un dia calorós i l’equipament està sotmès a la radiació solar, al escalfar-se
l’aire de l’interior es poden generar episodis d’enlairament. Per aquest motiu, a més de
disposar d’un sistema d’ancoratge suficient, caldrà evitar que l’equip romangui desinflat
quan no estigui utilitzant-se. En aquest sentit caldrà mantenir desinflat l’equipament quan no
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Els condicionants de la instal·lació: vindran determinades pel manual de característiques i
instal·lació, però en cas de que no sigui així, el titular de la instal.lació acomplirà el següent:
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 Tots els castells inflables hauran de disposar d’elements de subjecció que impedeixen el
bolcat. Especialment els que tinguin una alçada ocupable superior als 2 metres o elements
perimetrals de gran superfície. Tots hauran de disposar de sistemes de fixació de la base
mitjançant piquetes i/o tirants. La posició de les piquetes ha de seguir les indicacions d ela
norma UNE EN14960.
 El castell o element inflable ha de ser de material resistent, adaptable i sense puntes
perilloses. Ha de comptar amb proteccions especials de goma, pisos antilliscants, i quan
l’equipament tingui diferents nivells d’alçada, caldrà que les obertures laterals i els sostres
disposin d’un material tipus xarxa que impedeixi la caiguda dels usuaris. El material haurà
d’impossibilitar l’escalada.
 Tots els castells o elements inflables hauran d’estar en perfecte estat de neteja. En aquest
sentit es important que disposin d’un programa de neteja que garanteixi la correcta higiene
de les superfícies en contacte amb la pell dels infants.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva


















Igualment des de l’Ajuntament caldrà fer notificació municipal als Mossos d’Esquadra, per al
seu coneixement, dels dies de funcionament de les atraccions.
El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a Santa Oliva, 19 de
juliol de 2017, signat electrònicament al marge.
El Tècnic Municipal.”
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s’utilitzi si es preveu forta insolació a la zona, i accionar els ventiladors justament abans de
l’ús.
Caldrà que es mantingui l'entrada del joc lliure i accessible tot el temps.
En cas de fort vent, pluja o tempesta caldrà desallotjar immediatament l’activitat inflable (a
no ser que estigui instal·lada en un establiment cobert i tancat perimetralment). En aquest
sentit no es poder instal·lar amb velocitats del vent superiors a 38 Hm/h (força 5 de l’escala
de Beaufort), a no ser que el manual de característiques de l’equip ho permeti
expressament
És molt important que les persones que estiguin a càrrec entenguin les cures que els nois
requereixen segons les seves edats. Caldrà que el es disposi d’una farmaciola equipada
El tobogan està pensat per baixar, asseguts de front i lliscant-se per ell: no és segur si se
salta de la part més alta fins a la part més baixa, si en comptes de baixar-se s'utilitza per
pujar (les proteccions laterals del tobogan estan homologades per a l'altura d'un nen que
baixa assegut, no per a un nen que puja dempeus). Cal evitar que els infants facin
acrobàcies dins del joc. En aquest sentit, el monitor haurà de vetllat en tot moment per l’ús
correcte, exercint el dret d’admissió si fos convenient.
Aquests jocs estan contraindicats per a menors de 5 anys. Si s’admeten menors d’aquesta
edat, el equipament haurà de ser exclusiu i adaptat, sense desnivells i elements laberíntics.
Al joc inflable accedeixen nens de pes, altura i grandària que l'inflable admet, i en nombre
adequat (mai s'ha de sobrepassar el pes màxim permès o el nº màxim de nens
simultàniament). La mesura més fiable per veure quants nens poden entrar a la mateixa
vegada, és el pes màxim suportat. Caldrà garantir en tot cas un rati d’un infant per metre
quadrat de superfície del inflable.
Procurar que només els nens d'una grandària similar (altura i pes) utilitzin el castell inflable
al mateix temps. Això és per evitar que els nens més grans en saltar amb nens més petits
donin lloc a accidents involuntaris a causa de la diferència de força, pes i altura.
Al castell inflable no accedeixen adults.
Al castell inflables no s'accedeix amb sabates (sobretot no s'accedeix amb talons) per
assegurar un ús higiènic de l'inflable.
Al castell inflable no s'accedeix amb ulleres o qualsevol altre element que pugui ocasionar
casos d’escanyament, com bufandes, mocadors o collars.
Al castell inflable no s'accedeix amb menjar, beguda ni llaminadures.
Els castells inflables estàndards no són aquàtics: és perillós ficar-los en aigua (piscina, mar,
etc.) o mullar-los amb mànegues, etc. Els inflables aquàtics són específics, no tenen
costures sinó termo-soldadures i es queden inflats desconnectant el motor. Per als inflables
aquàtics s'utilitza un grossor d'entre 0,80mm i 1mm
Els pares, acompanyants adults o tutors legals han de conèixer els riscos. En definitiva, són
ells, conjuntament amb els monitors, els que permeten l'accés del noi al joc i han de
supervisar que es compleixin les obligacions en els mateixos. En aquest sentit, caldrà que
les instal·lacions disposin de cartells indicadors de les normés d’ús i dels rics, que
necessàriament hauran d’ubicar-se en un lloc visible.
El equipament haurà de mantenir-se amb unes condicions d’inflats òptimes, de manera que
s’impedeixi el funcionament amb fuites d’aire i/o superfícies parcialment inflades.
En el cas de fallada elèctrica i no estigui previst el funcionament d’un sistema d’alimentació
alternatiu, els monitors hauran de desallotjar completament l’equipament abans de que
comenci a perdre aire significativament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
Per tot l’exposat anteriorment a la Junta de Govern es proposa el següent:

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.3.- EXP.NÚM.: 1093/2017 CONTRACTE MENOR AMBULÀNCIA I
BOMBERS FESTA MAJOR SANTA OLIVA 2017. BRIGADA CENTRAL
OPERATIVA.
Antecedents
Amb motiu de la Festa Major de Santa Oliva 2017, es vol promoure
l’organització de diversos actes, entre els quals està previst realitzar:
- Diumenge 27 d’agost de 20h. a 21h., cursa familiar. Cal contractar el servei
d’ambulància.
- Dimecres 30 d’agost, de 21.30h. a 24.30h., correfoc i castell de foc. Cal
contractar el servei d’ambulància i bombers.
- Diumenge 3 de setembre de 21h. a 22h., traca de final de festa. Cal contractar
el servei de bombers i ambulància.
Atès que per tal de realitzar aquests actes s’han de contractar els serveis
d’ambulància i bombers, es demana pressupost a l’empresa “Brigada Central
de Catalunya”, que presenta pressupost amb número de registre d’entrada
2547 de data 21/07/2017, per un import de 528,60€ IVA inclòs pels serveis
d’ambulància i bombers en l’horari detallat anteriorment.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionària i la consignació pressupostària per a
fer front la despesa, per import de 528,60€ IVA inclòs amb càrrec a la partida
pressupostària 1.920.22701 de “Seguretat”.
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Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant i informar als Mossos d’esquadra
del número d’atraccions de fira que s’instal·len, pel seu coneixement.
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Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa de 50€/dia per atracció segons
l’ordenança vigent en matèria de taxa d’ocupació del domini públic local de les
atraccions de fira, preu establert de conformitat a l’acord de ple de data 12 de
novembre de 2015.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Autoritzar al Sr. LBP amb número de DNI 52.177.819-L, a instal·lar una
atracció de fira anomenada “Dragon” i un inflable anomenat “Simpson”, el cap
de setmana del 4, 5 i 6 d’agost amb motiu de la Festa Major de Les Pedreres
2017, quedant l’autorització condicionada als requisits establerts pel tècnic
municipal en el seu informe, que es transcriu literalment en la part expositiva
del present acord, sense la presentació dels quals aquesta autorització queda
desestimada, i al pagament de la taxa, previ inici de l’activitat.

Ajuntament de Santa Oliva
Fonaments de dret
Donat que l’import de la contractació és inferior a 18.000,00 euros, es
considera que el procediment més adequat per a la adjudicació és el del
contracte menor, d’acord amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.

Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la contractació del servei d’ambulància i bombers els dies i
horaris detallats en la part expositiva del present acord, actes que es realitzaran
amb motiu de la Festa Major de Santa Oliva 2017, per import de 528,60€ IVA
inclòs amb l’empresa “Brigada Central de Catalunya”.

Número : 2017-0030 Data : 18/08/2017

De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.

Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
dels serveis anteriorment detallats a càrrec de la partida 1.920.22701 de
“Seguretat”.
Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 528,60€ IVA inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost vigent Base 30.
Norma general:
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
10
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No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.

Ajuntament de Santa Oliva
C) No cap garantia definitiva ni provisional
Quart.- Notificar la resolució a la empresa “Brigada Central Operativa”.
Cinquè.- Trametre un certificat de l’acord al registre de contractes, a l’àrea de
comptabilitat pels tràmits que es puguin despendre del present acord i informar
al delegat de personal.

Segons l’article 197.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, estableix que les persones propietàries de tota classe de
terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús,
conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable
en matèria de règim de sòl i per la legislació sectorial.
Per la seva banda, l’article 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, del text refós de
la llei del sòl, estableix el deure dels propietaris de terrenys de conservar-los en
les condicions de seguretat, salubritat i ornat legalment exigibles.
En cas d’incompliment, s’aplicarà l’article 102 de la Llei 39/2015 que preveu
l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament de la neteja amb la conseqüent
repercussió de les despeses ocasionades per l’actuació.
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Instar al propietari que netegi la parcel·la amb la freqüència adequada
per evitar les molèsties que ocasiona a la població l’estat de deixadesa de la
mateixa.
Segon.- Si no es realitza la neteja en el termini de 30 dies, o es realitza de
manera insuficient, l'Ajuntament farà la neteja subsidiàriament, i els costos aniran
a càrrec del propietari de la finca.
Tercer.- Notificar a tots els interessats.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.5.- EXP. NÚM.: 1439/2017 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA AMB
REFERÈNCIA CADASTRAL 7170901CF7677S0001YL.
11
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Atès que la parcel·la situada a l’Avinguda Ntra. Sra. Del Pilar 26-28 es troba en
mal estat: plena d’herbes que provoca problemes amb rates i perill d’incendi.
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2.4.- EXP. NÚM.: 1438/2017 REQUERIMENT DE NETEJA PARCEL·LA AV.
NTRA. SRA. PILAR 26-28.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
Atès que la parcel·la situada al UA7 Cal Cego amb referència cadastral
7170901CF7677S0001YL es troba en mal estat: plena d’herbes que provoca
problemes amb rates i perill d’incendi.

En cas d’incompliment, s’aplicarà l’article 102 de la Llei 39/2015 que preveu
l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament de la neteja amb la conseqüent
repercussió de les despeses ocasionades per l’actuació.
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Instar al propietari que netegi la parcel·la amb la freqüència adequada
per evitar les molèsties que ocasiona a la població l’estat de deixadesa de la
mateixa.
Segon.- Si no es realitza la neteja en el termini de 30 dies, o es realitza de
manera insuficient, l'Ajuntament farà la neteja subsidiàriament, i els costos aniran
a càrrec del propietari de la finca.

Número : 2017-0030 Data : 18/08/2017

Per la seva banda, l’article 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, del text refós de
la llei del sòl, estableix el deure dels propietaris de terrenys de conservar-los en
les condicions de seguretat, salubritat i ornat legalment exigibles.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segons l’article 197.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, estableix que les persones propietàries de tota classe de
terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús,
conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable
en matèria de règim de sòl i per la legislació sectorial.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.6.- EXP. NÚM.: 1443/2017 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT 1
DESBROSSADORA
Atès que és necessari el subministrament d’una desbrossadora
Atès que el pressupost per a realitzar aquest subministrament a l’empresa
Ferreteria Jaume ascendeix a 972,73 €.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionària i la consignació pressupostària per a
fer front la despesa, per import màxim de 972,73 € amb càrrec a la partida
pressupostària 1.166.21014, del pressupost vigent.
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Tercer.- Notificar a tots els interessats.

Ajuntament de Santa Oliva
Donat que l’import de la contractació és inferior a 18.000,00 euros, es
considera que el procediment més adequat per a la adjudicació és el del
contracte menor, d’acord amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.

Fonaments de dret
Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Atès que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la
solvència de l’empresa amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb
el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
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De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.

No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del subministrament anteriorment detallat a càrrec de la partida 1.166.21014
del pressupost vigent.
Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 972,73 € iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost vigent Base 30.
Norma general:
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
13
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Primer.- Aprovar la contractació del subministrament d’una desbrossadora, amb
l’empresa Ferreteria Jaume per import de 972,73 € iva inclòs.

Ajuntament de Santa Oliva
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional
Quart.- Notificar la resolució a l’adjudicatari.

2.7.- EXP. NÚM.: 337/2016 SEGONA ADDENDA CONVENI PLA EDUCATIU
D’ENTORN 2016-2017 PROGRAMA SALUT ESCOLAR.
En data 19 de juliol 2017 i amb registre d’entrada 2510, el Departament
d’Ensenyament ha enviat a l’Ajuntament la Segona Addenda al Conveni de
Col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Santa
Oliva per al Pla Educatiu d’Entorn, per les actuacions del curs 2016-2017 sobre
el Programa de Cooperació Territorial Salut Escolar.
El conveni és el que es transcriu a continuació:
“SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS
2016-2017
Barcelona,

Número : 2017-0030 Data : 18/08/2017

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.

PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
L’Honorable Senyora Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament, nomenada pel Decret
105/2017, de 14 de juliol (DOGC núm. 7412A de 14 de juliol de 2017), i actuant en virtut de les
atribucions que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització,
procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
PER L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA
La Il·lustríssima Senyora Cristina Carreres Haro, alcaldessa de Santa Oliva amb NIF
P4314200I, en virtut de les facultats atribuïdes per l’article 53.1.a del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
EXPOSEN:
Que amb data 13 de juliol de 2015 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Santa Oliva van subscriure un conveni de col·laboració en matèria
de llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla educatiu d'entorn.
Que amb data 10 d'agost de 2016, es va signar una addenda al conveni esmentat per tal de
14
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REUNITS:

Ajuntament de Santa Oliva
concretar l’import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions que
fomentin l’èxit escolar i la participació de les famílies. En aquesta addenda s’hi estableix tant
l’aportació del Departament d’Ensenyament com la de l’Ajuntament de Santa Oliva.
Que en aquest moment, el Departament d’Ensenyament vol impulsar tallers per a famílies
sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima
complexitat dels Plans educatius d’entorn. L’objectiu d’aquests tallers és implicar les famílies en
la gestió i promoció d’estils de vida saludables.

PRIMERA.- El Departament d’Ensenyament aportarà 1.500 euros destinats al
desenvolupament de tallers adreçats a famílies en l’àmbit de la salut per tal d’implicar-les en la
gestió i promoció d’estils de vida saludables, en els centres de màxima complexitat, durant
l’any 2017.
L’import d’aquesta assignació anirà a càrrec de la posició pressupostària
D/460000100/4240/0072 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya
de l’any 2017.
SEGONA.- En concepte de bestreta, es tramitarà el 65 % de la quantitat total en el moment de
la signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant (35% de la quantitat total) es tramitarà un
cop es liquidi correctament l’import total, i prèvia presentació del certificat del
secretari-interventor de la corporació, amb el vistiplau de l’alcalde.
En aquest certificat, s’ha de fer constar la relació de despeses efectuades, amb indicació de
quines d’aquestes despeses han estat reconegudes i quines disposades. En aquesta relació
també cal fer constar les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la
despesa, el creditor, l’import i la data de pagament, o el motiu pel qual no s’ha pogut reconèixer
la despesa, si escau.
L’ajuntament de Santa Oliva haurà de custodiar els originals de les factures i els rebuts
justificatius de les despeses realitzades, que hauràn d’estar a disposició dels òrgans de control
de l’Administració.
Aquest certificat s’ha de presentar no més tard del 30 de novembre de 2017.
La totalitat de les despeses han d’estar pagades abans del 31 de desembre de 2017.
La corporació local està obligada a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta
addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons.
L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic poden portar a
terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària final del fons,
d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
La corporació local està obligada a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta
addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons.
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CLÀUSULES:
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Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren convenient
formalitzar aquesta addenda de conformitat amb les següents

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Que aquestes actuacions estan emmarcades en el Programa de Cooperació Territorial Salut
Escolar, finançat pel Ministeri de Educació, Cultura i Esport.

Ajuntament de Santa Oliva
Així mateix, la corporació estarà obligada a facilitar tota la informació que li sigui
requerida pels òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la
Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.
TERCERA.- Les activitats desenvolupades en el marc d’aquesta addenda, hauran de ser
incorporades a la memòria del pla educatiu d’entorn del curs 2016-2017

Així mateix en tota la documentació i materials que es reprodueixin i utilitzin per a la difusió i
publicitat de les actuacions realitzades en el marc d’aquesta addenda hauran d’incorporar el
logo institucional del MECD i la menció expressa “Programa finançat pel Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport”, com també caldrà fer-ho constar en les publicacions impreses o electròniques
i les notificacions fetes per qualsevol mitjà.
Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar duplicat a un sol efecte i, en prova
de conformitat, el signen les parts indicades en el lloc i data ut supra.
LA CONSELLERA D’ENSENYAMENT

L'ALCALDESSA DE SANTA OLIVA

CLARA PONSATÍ I OBIOLS

CRISTINA CARRERES HARO”

Per tot això la junta de govern es proposa:
Únic.- Aprovar la Segona Addenda del Conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Santa Oliva per al Pla Educatiu
d’Entorn, per les actuacions del curs 2016-2017, a càrrec de la partida
pressupostària 5.334.226.11 “Activitats culturals diverses” aprovada per Decret
d’Alcaldia exp. Núm. 1329/17 modificació de crèdit per generació de crèdits.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.8.- EXP. NÚM. 1471/17 CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA
FORMACIÓ PRÀCTICA DE L’INSTITUT BAIX PENEDÈS.
Antecedents
Atesa la importància que tenen, tant per l’alumnat com per a les empreses, les
estades de formació pràctica en centres de treball, la Direcció General de
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, amb la
col·laboració del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, va
considerar oportú posar en marxa el procés d’homologar empreses que puguin
rebre alumnat on fer aquesta formació pràctica.
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SISENA.- L’Ajuntament de Santa Oliva haurà de fer constar la col·laboració del Ministeri de
Educació, Cultura i Esport, de manera expressa en totes les actuacions realitzades.
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CINQUENA.- Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUARTA.- Aquesta addenda serà vigent des del moment de la seva signatura, amb efectes
des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2017.

Ajuntament de Santa Oliva
Atès que aquesta corporació es considera prou adient per aquesta iniciativa i
aportar els coneixements que necessiten als alumnes que cursen el batxillerat
en l’Institut Baix Penedès que per proximitat, hi assisteixen molts joves del
nostre municipi.

Normativa aplicable
Ordre ENS 193/2002 de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica en
centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats
(DOGC núm. 3657 de 14.06.2002).
Ordre EDC 21/2006, de 30 de gener, on es regula la formació en pràctica en
centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats
(DOGC núm. 4567 de 7.6.2006)
Ordre EDU 416/2007, de 13 de novembre per la qual es modifica l’art. 5 de
l’Ordre ENS 193/2002 de 5 de juny.
Proposta conveni

Número : 2017-0030 Data : 18/08/2017

Atès que la formació són pràctiques i estades formatives no retribuïdes amb la
finalitat de completar la seva formació en la superació del crèdit obligatori, amb
el control i seguiment tant per part del coordinador de l’Institut Mediterrània,
com per un tutor designat d’aquesta corporació a designar per alcaldia.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atesa la importància de donar suport al jovent i facilitar la seva reincorporació al
món laboral un cop finalitzats els estudis.

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL
Pel centre docent:
Sra. Agnès Cruanyes Zafra, amb DNI 40433530J, com a directora de l’Institut Baix Penedès,
ubicat a l’Avda. Palau Rabassó, 1 del Vendrell
Per l’entitat col·laboradora:
Sra. Cristina Carreras Haro, amb DNI 77784601G, com alcaldessa de l’Ajuntament de Santa
Oliva, ubicat al C/Mossèn Josep Mª Jané, 19 de Santa Oliva.
Agrupació II: Federació Municipis de Catalunya
Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest conveni,
d’acord amb la normativa establerta per l’ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015 i declaren
que la realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació de serveis
per part de l’alumne/a, en conseqüència:
ACORDEN
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Vist el conveni del Departament d’Ensenyament registrat amb el núm.
REF05/Conveni, núm. De registre 2016215023-1629 de data 21.06.2017, que
literalment diu:

Ajuntament de Santa Oliva
La formalització del següent conveni d’acord amb la normativa actualment vigent, i amb les
condicions que s’especifiquen:

No és vàlid cap conveni amb esmenes, un dels originals consta a l’arxiu del centre, un per
l’alumne/a i l’altra per l’entitat col·laboradora.
L’alumne/a es compromet a complimentar les enquestes que se li realitzin una vegada
finalitzades les pràctiques.
L’alumne/a es compromet a no fer ús de les dades de caràcter personal o confidencial a que
tingui accés durant les pràctiques.
Per tal que així consti, s’estén aquest conveni i el signen les parts interessades.”

Atès que el centre facilita la següent planificació d’activitats com annex al
conveni:
1. Activitats relacionades amb la normativa laboral i les relacions
individuals i col·lectives de l’empresa
2. Activitats relacionades amb la seguretat, la salut i la prevenció de riscos
laborals.
3. Activitats relacionades amb l’organització de l’empresa
4. Activitats relacionades amb el funcionament intern de l’empresa
5. Activitats relacionades amb la producció o amb la prestació dels serveis
6. Activitats relacionades amb la projecció externa de l’empresa
Atès que per a desenvolupar aquestes activitats el lloc més idoni és a les
oficines municipals amb la col·laboració en la seva formació del personal
auxiliar administratiu.
Atès que el present conveni no comporta cap despesa per a la tresoreria
municipal.
Per tot l’exposat a la Junta de Govern, s’acorda:
Primer.- Aprovar el conveni transcrit de col·laboració per a la formació pràctica
de l’alumne de l’Institut Mediterrània del Vendrell, Sr. E.C.G. amb DNI núm.
77793289K, amb les condicions que en ell es detallen, tal i com s’ha transcrit a
la part expositiva.
18
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Aquest conveni quedarà automàticament anul·lat si l’alumne/a deixa d’estar matriculat.
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Pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, ambdues parts garanteixen el
compliment de l’establert a la legislació vigent en la matèria i específicament per l’establert en
la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Dades de l’alumne/a:
Sr. E.C.G. amb DNI núm. 77793289K, data naixement 25.02.2000 domiciliada al C/Camí Mas
d’en Gual s/n, de El Vendrell.
Matriculat al Nivell 1 de Batxillerat Humanitat Social
Període del conveni: des del 06.07.2017 fins a 31.07.2017
Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores
L’alumne/a està cobert per l’assegurança escolar per a la realització d’aquesta activitat.

Ajuntament de Santa Oliva
Segon.- Designar com a tutor de l’alumna al regidor Sr. Christian Martínez
Rodríguez.
Tercer.- Notificar el present als interessats, als efectes oportuns.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller Ruedas, Arquitecta municipal, que
textualment diu:
“INFORME TÈCNIC
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
Expedient: núm. 524/16
Objecte: Llicència d´enderroc Exp:524/16 Polígon 5,parcel.la 6
Documentació presentada: sol·licitud de retorn de fiança i Certificat de Gestor de Residus
2.- INFORME TÈCNIC
Es presenta Certificat de Recepció i Gestió de Residus del centre UTE Gestora de runes de la
construcció SA – Horpen SL amb Codi de gestor E-657-99

Número : 2017-0030 Data : 18/08/2017

Atès l’escrit rebut de la Sra. M.N.C. amb DNI núm. 39558411K, i de la Sra.
M.E.P. amb DNI núm. 39641309G, de data 19 de juny de 2017, registrades
d’entrada amb el número 2127 i 2128, on es demana la devolució de la fiança
dipositada, aportant la corresponent documentació que obra a l’expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.9.- EXP. NÚM.: 524/16 SOL.LICITUD DEVOLUCIÓ AVAL ENDERROC
“MASIA CAMALLARG”.

El que fa constar els efectes oportuns.”

A la Junta de Govern, es proposa:
Primer.- Notificar el present informe, a la Sra. M.N.C. amb DNI núm.
39558411K, i a la Sra. M.E.P. amb DNI núm. 39641309G, als efectes oportuns.
Segon.- Traslladar el present acord a l’àrea de comptabilitat per tal que faci
l’ingrés corresponent a cadascuna de l’import de 883’46€ (vuit-cents
vuitanta-tres euros amb quaranta-sis cèntims), als comptes indicats a
l’expedient.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.10.- EXP. NÚM.: 334/17 PLA DE DESPLEGAMENT ESTESA FIBRA
19
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3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, i de la visita ocular realitzada al lloc de l’enderroc, es conclou que, ES
POT RETORNAR LA FIANÇA.

Ajuntament de Santa Oliva
ÒPTICA POL. INDUSTRIAL L’ALBORNAR.
Vista la sol·licitud de Xarxes de Telecomunicacions Alternatives SL, de data
27.02.17, registrada d’entrada amb el número 692, on presenten la
documentació per a l’estesa de la fibra òptica al polígon industrial l’Albornar per
a les infraestructures existents.
Vist l’informe emès per la Sra. M. Montserrat Oliva Boada, arquitecta municipal
(assistència tècnica comarcal), que textualment diu:

2.- FETS I DOCUMENTACIÓ DE L’EXPEDIENT
En data 27/02/17 es presenta sol·licitud d’autorització municipal per tal de dur a terme el
desplegament de xarxa de comunicacions electròniques d’alta velocitat amb fibra òptica per part
de Xarxes de Telecomunicacions Alternatives SL
3.- INFORME
Vista la documentació presentada s’informa l’existència de les següents deficiències:
 Convé adjuntar autorització del propietari de les infraestructures existents.





La documentació gràfica no es correspon exactament amb la realitat, convé per tant
adequar els plànols a la xarxa existent, arquetes i altres registres.
En la documentació presentada s’indica que en els casos necessaris es desplegarà la
instal·lació amb cablejat aeri o per façana; aquest aspecte no es reflecteix en els plànols i
convé detallar-lo advertint que no s’admet l’estesa de cablejat aeri.
Convé presentar la Declaració responsable del tècnic competent

NO concedir la llicència d’obres i requerir al sol·licitant la documentació descrita per tal d’informar
l’expedient.”

Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Denegar el permís sol·licitat per Xarxes de Telecomunicacions
Alternatives SL, fins que no presenti la documentació escrita i grafiada, tal i
com indica l’informe de la tècnica municipal, i que consisteix en:
20
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1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada:
Data: 27/02/17; Número: 692
 Expedient: núm. 334/2017
 Sol·licitant: Jordi Bastarda Martínez representant Xarxes de Telecomunicacions
Alternatives SL
 Ubicació: polígon industrial de l’Albornar
 Objecte: Desplegament de xarxa de comunicacions electròniq1ues d’alta velocitat amb
fibra òptica
 Documentació presentada: Instància i sol·licitud
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0.- ASSUMPTE
LLICÈNCIA – Pla de desplegament, Sol·licitud d’accés a infraestructures existents i Declaració
responsable per a l’estesa de la fibra òptica al polígon industrial de l’Albornar per les
infraestructures existents de Telecomunicacions a la part del polígon que pertany al terme
municipal de Santa Oliva

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“INFORME TÈCNIC

Ajuntament de Santa Oliva



Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Xarxes de Telecomunicacions
Alternatives SL amb NIF núm. B65892200, als efectes oportuns.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.11.- EXP. NÚM. 745/17 QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA FINQUES
AFECTADES PEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE L’ACCÉS A
SANTA OLIVA.
Atès l’escrit rebut de la Diputació de data 7 de juliol de 2017, registrat d’entrada
amb el número 2362 on s’informa que ja s’aprova definitivament el projecte de
condicionament de l’accés a Santa Oliva, carretera TV2128 i que per tal de
procedir a la publicació al BOP i continuar amb la tramitació de l’expedient
expropiatori.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller Ruedas, Arquitecte tècnic municipal,
que textualment diu:
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Convé adjuntar autorització del propietari de les infraestructures existents.
La documentació gràfica no es correspon exactament amb la realitat,
convé per tant adequar els plànols a la xarxa existent, arquetes i altres
registres.
En la documentació presentada s’indica que en els casos necessaris es
desplegarà la instal·lació amb cablejat aeri o per façana; aquest aspecte
no es reflecteix en els plànols i convé detallar-lo advertint que no s’admet
l’estesa de cablejat aeri.
Convé presentar la Declaració responsable del tècnic competent

ACTA DE JUNTA DE GOVERN




Assumpte: Projecte de condicionament de l´accés a Santa Oliva , carretera TV-2128
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 11/04/17 Número 1260
 Expedient: núm. 745/2017
 Sol·licitant: Diputació de Tarragona – Servei d´Assistència al Territori
 Objecte: Certificació urbanística de les finques afectades amb referència
cadastral:8378804CF7687N0001BG i 8378801CF7687N0001HG i les del Polígon
2 Parcel·les 75 i 81
 Documentació presentada: Instància
2.- CERTIFICACIONS URBANÍSTIQUES
 Polígon 2 Parcel.la 75
Sòl No Urbanitzable


Polígon 2 Parcel.la 81
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“INFORME TÈCNIC

Ajuntament de Santa Oliva
Disposa de dues referències cadastrals: 43142A002000810001JG i
43142A002000810000HF
Conté superfície de Sòl classificat com a No Urbanitzable i com Urbà No
Consolidat en el Sector núm. 4 , anomenat Cal Miret ,que ha de desenvolupar un
Pla de Millora Urbana amb les següents condicions:

3. En aquests sectors els propietaris hauran de fer la cessió gratuïta del sòl destinat a
sistemes viari, d’espais lliures i d’equipaments i el 10% de l’aprofitament urbanístic
total del sector, conforme determinen els articles 43 i 44 de la Llei d’urbanisme.
4. L’ordenació del sector que s’expressa en els plànols d’ordenació del sòl urbà és
merament indicativa però s’hauran de fer les reserves de sòls per a sistemes d’espais
lliures i equipaments que es prescriuen en els apartats posteriors.
Sector de millora urbana núm. 4: Cal Miret
- Qualificació del sòl: Zones 8 i 9a i sistemes 1, 3 i 4.
- Superfície mínima de sòl destinat a espai lliure: 2.819 m2.
- Superfície mínima de sòl destinat a equipament: 1.074 m2.
- Usos: Els usos admesos són els propis de les zones 8 i 9a.
- Índex brut d’edificabilitat: 0,74 m2st/m2s.
- Nombre màxim d’habitatges: 61


Parcel·les
amb
referència
8378801CF7687N0001HG

cadastral:

8378804CF7687N0001BG

I

Sòl classificat com Urbà No Consolidat inclòs en el Sector 5.1, anomenat El Pont
1, que ha de desenvolupar un Pla de Millora Urbana amb les següents
condicions:
Article 163. Sectors en sòl urbà no consolidat, que han de desenvolupar un pla de
millora urbana
1. El pla d’ordenació delimita sectors de millora urbana en sòl urbà no consolidat, amb
la finalitat que hi sigui redactat un Pla de millora urbana per a completar el teixit urbà o
la remodelació urbana i els altres objectius previstos a l’article 68 de la Llei
d’urbanisme.
2. En aquests sectors s’haurà de qualificar expressament sòl destinat a la promoció
22
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2. En aquests sectors s’haurà de qualificar expressament sòl destinat a la promoció
d’habitatges subjectes a algun règim de protecció pública. A aquest sòl s’haurà de
destinar una edificabilitat que sigui, com a mínim, el 20% del sostre edificable del
sector que es pugui destinar a habitatge.
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1. El pla d’ordenació delimita sectors de millora urbana en sòl urbà no consolidat, amb
la finalitat que hi sigui redactat un Pla de millora urbana per a completar el teixit urbà o
la remodelació urbana i els altres objectius previstos a l’article 68 de la Llei
d’urbanisme.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Article 163. Sectors en sòl urbà no consolidat, que han de desenvolupar un pla de
millora urbana:

Ajuntament de Santa Oliva
d’habitatges subjectes a algun règim de protecció pública. A aquest sòl s’haurà de
destinar una edificabilitat que sigui, com a mínim, el 20% del sostre edificable del
sector que es pugui destinar a habitatge.

Únic.- Donar trasllat del present informe a la Diputació de Tarragona, als
efectes oportuns.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.12.- EXP. NÚM.: 1220/17 CERTIFICAT URBANÍSTIC C/ SANT ESTEVE, 10.
Atès l’escrit rebut del Registre de la Propietat del Vendrell-2 de data 6 de juny
de 2017, registrat d’entrada amb el número 1984 on demana que es faci
constar si la finca està o no fora d’ordenació urbanística, del C/Sant Esteve, 10
Vist l’informe emès per la Sra. M. Pineda Guirao Mestres, Arquitecta tècnica
municipal (Assistència Tècnica Comarcal), que textualment diu:
“INFORME TÈCNIC
0.- ASSUMPTE
Estat en fora d’ordenació o no de la finca del carrer Sant Esteve, 10.
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada:
Data: 6/06/17; Número: 1984
 Expedient: núm. 1220/2017
 Sol·licitant: Registre de la Propietat del Vendrell n. 2
 Ubicació: Carrer Sant Esteve, 10. SANTA OLIVA 43710
 Referència cadastral: 7466815CF7676N0001EJ
 Objecte: fer constar si la finca està o no fora d’ordenació urbanística
 Documentació: Instància/sol·licitud
2.- FETS I DOCUMENTACIÓ DE L’EXPEDIENT
6/06/2017 El sol·licitant presenta instància per informe si està fora d’ordenació o no.
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A la Junta de Govern, es proposa :
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Sector de millora urbana núm. 5.1: El Pont 1
- Qualificació del sòl: Zona 9a i sistemes 1 i 3.
- Superfície mínima de sòl destinat a espai lliure: 1.863 m2.
- Usos: Els usos admesos són els propis de la zona 9a.
- Índex brut d’edificabilitat: 0,99 m2st/m2s.
- Nombre màxim d’habitatges: 35 “

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. En aquests sectors els propietaris hauran de fer la cessió gratuïta del sòl destinat a
sistemes viari, d’espais lliures i d’equipaments i el 10% de l’aprofitament urbanístic
total del sector, conforme determinen els articles 43 i 44 de la Llei d’urbanisme.
4. L’ordenació del sector que s’expressa en els plànols d’ordenació del sòl urbà és
merament indicativa però s’hauran de fer les reserves de sòls per a sistemes d’espais
lliures i equipaments que es prescriuen en els apartats posteriors.

Ajuntament de Santa Oliva
3.- S’INFORMA
D’acord amb les dades de la instància de l'expedient i amb l’anàlisi de l’urbanisme efectuada
per l’arquitecta tècnica municipal:
Li és d´aplicació el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de 22 de juny de 2005, text refós de 15 de setembre de 2005,
publicat en el DOGC núm. 4509 de 14 de novembre de 2005. Modificació Puntual (POUM)
aprovació definitiva 17.01.2008.

Primer.- Notificar el present informe al Registre de la Propietat-2 del Vendrell,
als efectes oportuns.
Segon.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.13.- EXP. NÚM.: 1221/17 CERTIFICAT URBANÍSTIC DE L’AVDA. NTRA.
SRA. DEL PILAR, 22.
Atès l’escrit rebut del Registre de la Propietat del Vendrell-2 de data 6 de juny
de 2017, registrat d’entrada amb el número 1983 on demana que es faci
constar si la finca està o no fora d’ordenació urbanística, a l’Avda. Ntra. Sra. del
Pilar, 22 de Les Pedreres.
Vist l’informe emès per la Sra. M. Pineda Guirao Mestres, Arquitecta tècnica
municipal (Assistència Tècnica Comarcal), que textualment diu:
“INFORME TÈCNIC
0.- ASSUMPTE
Estat en fora d’ordenació o no de la finca de l’Av. Nostra Sra. del Pilar, 22.
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada:
Data: 6/06/17; Número: 1983
 Expedient: núm. 1221/2017
 Sol·licitant: Registre de la Propietat del Vendrell n. 2
 Ubicació: Avinguda Nostra Senyora del Pilar 22. SANTA OLIVA 43710
 Referència cadastral: 7862103CF7676S0001EW
 Objecte: fer constar si la finca està o no fora d’ordenació urbanística
 Documentació: Instància/sol·licitud
24
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A la Junta de Govern, es proposa :
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4.- ES CONCLOU
Com la finca que ens ocupa, no es troba en cap dels supòsits de l’art. 108.1 del Decret Legislatiu
1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, aquesta finca no està
en règim de Fora d’Ordenació.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La finca té una classificació de sòl urbà i una qualificació de clau 10a (zona d’edificació residencial
aïllada).

Ajuntament de Santa Oliva
2.- FETS I DOCUMENTACIÓ DE L’EXPEDIENT
6/06/2017 El sol·licitant presenta instància per informe si està fora d’ordenació o no.
3.- S’INFORMA
D’acord amb les dades de la instància de l'expedient i amb l’anàlisi de l’urbanisme efectuada
per l’arquitecta tècnica municipal:

4.- ES CONCLOU
Com la finca que ens ocupa, no es troba en cap dels supòsits de l’art. 108.1 del Decret Legislatiu
1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, aquesta finca no està
en règim de Fora d’Ordenació.”

A la Junta de Govern, es proposa :
Primer.- Notificar el present informe al Registre de la Propietat-2 del Vendrell,
als efectes oportuns.
Segon.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Número : 2017-0030 Data : 18/08/2017

La finca té una classificació de sòl urbà i una qualificació de clau 10a (zona d’edificació residencial
aïllada).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Li és d´aplicació el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de 22 de juny de 2005, text refós de 15 de setembre de 2005,
publicat en el DOGC núm. 4509 de 14 de novembre de 2005. Modificació Puntual (POUM)
aprovació definitiva 17.01.2008.

Atès l’escrit rebut de l’Agencia Tributària, Dependència Regional de
Recaptació, de data 7 de juny de 2017, registrat d’entrada amb el número 1990
on dema un certificat urbanístic de la finca ubicada al Camí de Bellvei.
Vist l’informe emès per la Sra. Montserrat Oliva Boada, Arquitecta municipal
(Assistència Tècnica Comarcal), que textualment diu:
“INFORME TÈCNIC
0.- ASSUMPTE
Certificat urbanístic sobre la classificació del sòl i qualificació de la parcel.la 34 del polígon 3,
RC 43142A003000340000HJ, del TM de Santa Oliva.
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada:
Data: 07/06/17; Número: 2017-E-RC-1990
 Expedient: núm. 1222/2017
 Sol·licitant: Agència Tributària
 Ubicació: parcel.la 34 del polígon 3
 Referència cadastral: 43142A003000340000HJ
25
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2.14.- EXP. NÚM.: 1222/17 CERTIFICAT URBANÍSTIC POL. 3 PARC. 34.

Ajuntament de Santa Oliva



Objecte: Certificat urbanístic sobre la classificació del sòl i la qualificació del sòl
Documentació: Instància/sol·licitud

2.- FETS I DOCUMENTACIÓ DE L’EXPEDIENT
En data 07/06/2017 El sol·licitant presenta instància per informe urbanístic sobre la classificació
del sòl i la qualificació de la parcel.la 34 del polígon 3 del TM de Santa Oliva.

El POUM de Santa Oliva, en l’article 179, del Capítol III- Regulació del sòl no urbanitzable, pel
que fa als usos permesos en el sòl no urbanitzable determina que:
“1. Els propietaris de sòl classificat com a no urbanitzable tenen dret a fer servir la seva
propietat i a gaudir-ne i disposar-ne de conformitat amb la naturalesa rústica dels
terrenys, i l’han de destinar a finalitats agrícoles, forestals, ramaderes, cinegètiques o
altres vinculades a la utilització racional dels recursos naturals, i dins dels límits que
estableix la normativa urbanística i el Pla d’ordenació.
2. Les construccions i instal·lacions permeses en sòl no urbanitzable són les que
s’estableixen i regulen en els articles següents.
3. Es prohibeixen les parcel·lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable.
4. Es prohibeix la construcció d’habitatges. Es considerarà frau de llei, amb els efectes
de l’article 6.4 del Codi civil, la utilització de les edificacions agropecuàries per a usos
diferents a l’explotació dels terrenys.
5. Es consideren expressament incompatibles les activitats següents:
a) Discoteques i sales de festa i oci.
b) Camps de golf.
c) Circuits de competicions.
d) Edificacions industrials.
e) Exposicions de caravanes.
f) Magatzems i dipòsits de materials.
g) Restaurants en masies i cases rurals no catalogades.
h) Canteres i extraccions.
6. Els propietaris de sòl classificat com a no urbanitzable poden gaudir dels usos i les
instal·lacions legalment establerts abans de l’aprovació del Pla d’ordenació, en els
termes de les disposicions transitòries d’aquestes normes urbanístiques. “
Pel que fa a construccions i instal·lacions permeses en sòl no urbanitzable, l’article 180, del
Capítol III del POUM, determina que:
“En sòl no urbanitzable es permeten les construccions i instal·lacions següents:
1. Les construccions i les dependències pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, o en
general, agrària, les construccions destinades a la criança d’animals o al conreu
d’espècies vegetals, les destinades a la guarda de la maquinària i eines del camp, i
l’emmagatzematge, la conservació, la manipulació, l’envasat i transformació de
productes originats en els propis terrenys.
2. Les actuacions específiques d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural.
Es consideren d’interès públic les següents:
a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i
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La finca es troba classificada com a sòl no urbanitzable, i qualificada com a tipus A de protecció
agrícola.
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Li és d´aplicació el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de 22 de juny de 2005, text refós de 15 de setembre de 2005,
publicat en el DOGC núm. 4509 de 14 de novembre de 2005. Modificació Puntual (POUM)
aprovació definitiva 17.01.2008.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3.- S’INFORMA
D’acord amb les dades de la instància de l'expedient i amb l’anàlisi de la documentació
s’informa que:

A la Junta de Govern, es proposa :
Primer.- Notificar el present informe a l’Agencia Tributària oficina de Tarragona,
als efectes oportuns.
Segon.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Número : 2017-0030 Data : 18/08/2017

d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i
imprescindibles per a l’ús de què es tracti.
b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.
c) Les infraestructures d’accessibilitat.
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics de telecomunicacions,
les infraestructures hidràuliques, les xarxes de subministrament d’energia elèctrica,
d’abastament i subministrament d’aigua i de sanejament, el tractament de residus, la
producció d’energia a partir de fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals
d’interès públic.
3. Les estacions de subministrament de carburants i de prestació de serveis propis de
la xarxa viària.
4. Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el
funcionament de les obres públiques.
5. Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping.
6. La reconstrucció o rehabilitació de les masies i cases rurals que constin en el catàleg
específic previst en el planejament urbanístic general o especial.
7. En masies i cases de camp catalogades s’admet la destinació a establiment hoteler,
turisme rural o activitats d’educació en el lleure. S’exclou la modalitat d’hotel
apartament.
8. La promoció d’actuacions en sòl no urbanitzable no incloses en l’enumeració de
l’article 47 de la Llei d’urbanisme, als efectes de la tramitació que preveu l’article 48 de
la mateixa Llei, seran objecte d’inadmissió a tràmit per l’Ajuntament”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Atès l’escrit rebut del Banc Popular, Valoraciones del Norte, de data 8 de juliol
de 2017, registrat d’entrada amb el número 2011 on dema un certificat
urbanístic del C/Sant Jordi, 5
Vist l’informe emès per la Sra. Montserrat Oliva Boada, Arquitecta municipal
(Assistència Tècnica Comarcal), que textualment diu:
“INFORME TÈCNIC
0.- ASSUMPTE
Certificat d’aprofitament urbanístic c/ Sant Jordi 5, Les Pedreres, Santa Oliva, RC
7566004CF7676N0001YJ.
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
2. Registre d'Entrada:
Data: 08.07.2017; Número: 2011
3. Expedient: núm. 1228/2017
4. Sol·licitant: Banco Popular
27
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2.15.- EXP. NÚM.: 1228/17 CERTIFICAT URBANÍSTIC C/SANT JORDI, 5.

Ajuntament de Santa Oliva
5. Ubicació: c/ Sant Jordi 5, Les Pedreres, Santa Oliva
6. Objecte: Certificat d’aprofitament urbanístic
7. Documentació: Instància

Pel que fa a l’edificació li són d’aplicació els següents articles del POUM:
“Article 145. Definició
La zona d’edificació aïllada comprèn les àrees de sòl urbà amb predomini d'edificació aïllada
d'habitatges amb espai lliure per a jardí privat a cada parcel·la. Aquesta zona es divideix en
dues subzones.
Article 146. Condicions generals de la zona d’edificació aïllada
1. L’ordenació de l’edificació aïllada es desenvolupa segons la modalitat centrada. L'edificació
se separa, com a mínim, 4 metres de l’alineació de vial i 3 metres dels altres límits de la
parcel·la.
2. L’índex net d’edificabilitat és de 0,8 m2 sostre/m2 sòl.
3. L’ocupació màxima de l’edificació és del 40% de la superfície total de la parcel·la.
4. La superfície mínima de la parcel·la és de 300 m2.
5. La façana mínima de la parcel·la és de 15 metres.
6. L’alçada màxima de l’edificació és de planta baixa i una planta pis, amb un màxim de 7
metres.
7. Dins de la franja de separació de l’edificació als límits laterals de la parcel·la regulada a
l’apartat 1,poden construir-se edificacions auxiliars al servei de cada habitatge, sense computar
dins l’ocupació de l’apartat 3, amb els condicionaments següents:
a) La superfície màxima, per a cada habitatge, és de 25 m², amb ús exclusiu de garatge.
b) Es poden adossar al límit de la propietat en una longitud màxima de 7 metres per habitatge.
c) L’alçada màxima és de 3,5 metres, sense que per damunt pugui instal·lar-s’hi cap element.
d) La coberta ha de ser inclinada i no transitable.
8. Les tanques a carrer i a veïns han de tenir una alçada màxima de 2 metres, repartits en un
primer tram inferior d’1 metre, com a màxim, de material opac, i la resta fins completar l’alçada
permesa, ha de ser de material calat, gelosia o vegetal. En el tram en què el veí ha construït
una edificació auxiliar adossada al límit de propietat, l’alçada màxima serà de 3 metres. La
tanca de vegetació es considera preferent.
9. Les piscines es poden situar en qualsevol punt de la parcel·la, deixant la separació de 3
metres a carrer i 1 metre a veí. L’entorn transitable de la piscina junt a veïns no pot ser elevat
en cap cas.
10. Es podran construir plantes soterrani exclusivament dins el perímetre de sòl ocupable per
l’edificació.
Article 147. Condicions particulars de l’edificació de la subzona 10a i 10b
1. Les condicions particulars d'edificació de la subzona 10a són les següents:
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La situació urbanística d’aquesta edificació és:
Classificació urbanística: Sòl Urbà
Qualificació urbanística: clau 10 zona d’edificació residencial aïllada, subzona 10a
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3.- S’INFORMA
Li és d´aplicació el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de 22 de juny de 2005, text refós de 15 de setembre de 2005,
publicat en el DOGC núm. 4509 de 14 de novembre de 2005. Modificació Puntual (POUM)
aprovació definitiva 17.01.2008.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- FETS I DOCUMENTACIÓ DE L’EXPEDIENT
En data 08.06.2017 es sol·licita certificat d’aprofitament urbanístic de la parcel.la situada al c/
Sant Jordi 5, Les Pedres, Santa Oliva, RC 7566004CF7676N0001YJ

Ajuntament de Santa Oliva

A la Junta de Govern, es proposa :
Primer.- Notificar el present informe al Banco Popular, als efectes oportuns.
Segon.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Número : 2017-0030 Data : 18/08/2017

Article 148. Condicions d'ús
En la zona residencial d’edificació aïllada s’admeten els usos següents:
a) Residencial, en totes les seves classes excepte en el seu tipus de residència
comunitària.
b) Serveis.
c) Oficines.
d) Sanitari assistencial.
e) Educatiu.
f) Recreatiu.
g) Esportiu.
h) Sociocultural.
i) Restauració”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) En les parcel·les s’admet un habitatge per cada 150 m2 de superfície de parcel·la. Com a
màxim s’admeten quatre habitatges en un parcel·la.
b) L’edificació es pot concentrar d’una manera continua en una parcel·la si no se
supera un sostre de 600 m2. L’edificació es considera continua si no se separa com a
mínim 6 metres d’una altra edificació principal.
c) No es requerirà que les edificacions auxiliars se separin del límit de la parcel·la amb
el vial si l’edificació queda completament enclotada dins el terreny original.
.../...

Atès l’escrit rebut del Banc Popular, Valoraciones del Norte, de data 8 de juliol
de 2017, registrat d’entrada amb el número 2010 on dema un certificat
urbanístic del C/Santa Joana, 22
Vist l’informe emès per la Sra. Montserrat Oliva Boada, Arquitecta municipal
(Assistència Tècnica Comarcal), que textualment diu:
“INFORME TÈCNIC
0.- ASSUMPTE
Certificat d’aprofitament urbanístic c/ Santa Joana 22, Les Pedreres, Santa Oliva
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
8. Registre d'Entrada:
Data: 08.07.2017; Número: 2010
9. Expedient: núm. 1229/2017
10. Sol·licitant: Banco Popular
11. Ubicació: c/ Santa Joana 22, Les Pedreres, Santa Oliva
29
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2.16.- EXP. NÚM.: 1229/17 CERTIFICAT URBANÍSTIC C/SANTA JOANA, 22.

Ajuntament de Santa Oliva
12. Objecte: Certificat d’aprofitament urbanístic
13. Documentació: Instància
2.- FETS I DOCUMENTACIÓ DE L’EXPEDIENT
En data 08.06.2017 es sol·licita certificat d’aprofitament urbanístic de la parcel.la situada al c/
Santa Joana 22 de Santa Oliva, RC 7169712CF7676N0001AJ .

Consta també una renúncia de l’arquitecte tècnic de l’obra, Sr. Antoni Forcada Fornés, de data
27.04.2010, en motiu de la paralització de l’obra trobant-se executada un 50% del total en el
moment de la renúncia.
Consta que la Junta de Govern Local en data 19.08.2010 va acordar advertir al promotor
l’obligació de designar un tècnic que assumeixi la direcció de l’obra, resultant responsable el
promotor mentre no hi hagi designat un nou tècnic.
3.- S’INFORMA
Li és d´aplicació el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de 22 de juny de 2005, text refós de 15 de setembre de 2005,
publicat en el DOGC núm. 4509 de 14 de novembre de 2005. Modificació Puntual (POUM)
aprovació definitiva 17.01.2008.
La situació urbanística d’aquesta edificació és:
Classificació urbanística: Sòl Urbà
Qualificació urbanística: clau 10 zona d’edificació residencial aïllada, subzona 10a
A) Pel que fa a l’edificació li són d’aplicació els següents articles del POUM:
“Article 145. Definició
La zona d’edificació aïllada comprèn les àrees de sòl urbà amb predomini d'edificació aïllada
d'habitatges amb espai lliure per a jardí privat a cada parcel·la. Aquesta zona es divideix en
dues subzones.
Article 146. Condicions generals de la zona d’edificació aïllada
1. L’ordenació de l’edificació aïllada es desenvolupa segons la modalitat centrada. L'edificació
se separa, com a mínim, 4 metres de l’alineació de vial i 3 metres dels altres límits de la
parcel·la.
2. L’índex net d’edificabilitat és de 0,8 m2 sostre/m2 sòl.
3. L’ocupació màxima de l’edificació és del 40% de la superfície total de la parcel·la.
4. La superfície mínima de la parcel·la és de 300 m2.
5. La façana mínima de la parcel·la és de 15 metres.
6. L’alçada màxima de l’edificació és de planta baixa i una planta pis, amb un màxim de 7
30

Número : 2017-0030 Data : 18/08/2017



El grup de 4 habitatges de la parcel.la estarà sotmès al règim de propietat horitzontal
La parcel.la és indivisible. No podran haver-hi divisions o tanques als patis o jardins que
desnaturalitzin la funció comunitària i d’indivisió de la finca. Com a màxim la divisió serà
vegetal.
Determinar que la servitud de clavegueram que travessa la parcel.la, quedarà
permanentment entre l’espai comprès entre el límit de la parcel.la i el límit de l’edificació.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents
Consultat l’arxiu municipal consta una llicència d'obres de construcció de 4 habitatges unifamiliars
agrupats, en ordenació aïllada, concedida per la Junta de Govern en data 01.02.2007, Expedient
número 1201/06. La llicència fou concedida amb les condicions particulars següents:

Article 148. Condicions d'ús
En la zona residencial d’edificació aïllada s’admeten els usos següents:
a) Residencial, en totes les seves classes excepte en el seu tipus de residència comunitària.
b) Serveis.
c) Oficines.
d) Sanitari assistencial.
e) Educatiu.
f) Recreatiu.
g) Esportiu.
h) Sociocultural.
i) Restauració”
B) Cal tenir en compte que els condicionants per a la concessió de la llicència van ser:
 El grup de 4 habitatges de la parcel.la estarà sotmès al règim de propietat horitzontal
 La parcel.la és indivisible. No podran haver-hi divisions o tanques als patis o jardins que
desnaturalitzin la funció comunitària i d’indivisió de la finca. Com a màxim la divisió serà
vegetal.
 Determinar que la servitud de clavegueram que travessa la parcel.la, quedarà
permanentment entre l’espai comprès entre el límit de la parcel.la i el límit de l’edificació.
C) Referent a la renovació de llicències d’obres paralitzades per la crisi, cal tenir en compte
l’art. 192 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre
estades en establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre begudes ensucrades
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Article 147. Condicions particulars de l’edificació de la subzona 10a i 10b
1. Les condicions particulars d'edificació de la subzona 10a són les següents:
a) En les parcel·les s’admet un habitatge per cada 150 m2 de superfície de parcel·la. Com a
màxim s’admeten quatre habitatges en un parcel·la.
b) L’edificació es pot concentrar d’una manera continua en una parcel·la si no se supera un
sostre de 600 m2. L’edificació es considera continua si no se separa com a mínim 6 metres
d’una altra edificació principal.
c) No es requerirà que les edificacions auxiliars se separin del límit de la parcel·la amb el vial si
l’edificació queda completament enclotada dins el terreny original.
.../...
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metres.
7. Dins de la franja de separació de l’edificació als límits laterals de la parcel·la regulada a
l’apartat 1,poden construir-se edificacions auxiliars al servei de cada habitatge, sense computar
dins l’ocupació de l’apartat 3, amb els condicionaments següents:
a) La superfície màxima, per a cada habitatge, és de 25 m², amb ús exclusiu de garatge.
b) Es poden adossar al límit de la propietat en una longitud màxima de 7 metres per habitatge.
c) L’alçada màxima és de 3,5 metres, sense que per damunt pugui instal·lar-s’hi cap element.
d) La coberta ha de ser inclinada i no transitable.
8. Les tanques a carrer i a veïns han de tenir una alçada màxima de 2 metres, repartits en un
primer tram inferior d’1 metre, com a màxim, de material opac, i la resta fins completar l’alçada
permesa, ha de ser de material calat, gelosia o vegetal. En el tram en què el veí ha construït
una edificació auxiliar adossada al límit de propietat, l’alçada màxima serà de 3 metres. La
tanca de vegetació es considera preferent.
9. Les piscines es poden situar en qualsevol punt de la parcel·la, deixant la separació de 3
metres a carrer i 1 metre a veí. L’entorn transitable de la piscina junt a veïns no pot ser elevat
en cap cas.
10. Es podran construir plantes soterrani exclusivament dins el perímetre de sòl ocupable per
l’edificació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni
“Article 192. Modificació de la Llei 3/2012 amb relació a la pròrroga de llicències d'obra
atorgades a l'empara de normativa prèvia
Es modifica l'apartat 3 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, del 22 de
febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, del 3 d'agost, que resta redactat de la manera següent:

En aquesta es marquen unes condicions que han de tenir aquestes obres i en
la situació en que s’han de trobar.
Per tant, es podria obtenir una pròrroga fins el 31 de desembre de 2018 per la
finalització de les obres, però abans, com l’arquitecte tècnic va renunciar,
caldria presentar un nou assumeix de direcció d’obres.”
A la Junta de Govern, es proposa :
Primer.- Notificar el present informe al Banco Popular, als efectes oportuns.
Segon.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.

Número : 2017-0030 Data : 18/08/2017

A part, la Disposició transitòria primera, de la LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, del 3 d'agost, marca una pròrroga de les llicències atorgades d'acord
amb la normativa tècnica anterior en matèria d'edificació i d'habitatge, a causa
de la situació econòmica existent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d'obres a les quals fan referència els
apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2018.”

2.17.- EXP. NÚM.: 1285/17 COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES C/MARTA
MATA, 14.
Vista la sol·licitud de Ribas Oil SL amb NIF B43452937, de data 20.06.17,
registrada d’entrada amb el número 2141, on manifesta que vol fer un planxe
de formigó al pati de darrera de la casa.
Vist l’informe emès per la Sra. Montserrat Oliva Boada, arquitecta municipal
(assistència tècnica comarcal), que textualment diu:
“ INFORME TÈCNIC
0.- ASSUMPTE
Comunicació prèvia per a realitzar paviment de formigó de 4x4 m2 de superfície al pati
posterior de l’habitatge situat al c/ Marta Mata 14 de Santa Oliva.
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada:
Data: 20.06.2017; Número: 2017_E-RC-2141
 Expedient: núm. 1285/2017
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva






Sol·licitant: Ribas Oil SL, representant Josep M Cañellas
Ubicació: Carrer Marta Mata 14. SANTA OLIVA
Referència cadastral: 8679915CF7687H0001IU
Objecte: paviment de formigó de 4x4m al pati posterior
Documentació: Instància

D’acord amb les dades de la instància de l'expedient i amb l’anàlisi de l’urbanisme efectuada
per l’arquitecta municipal:
Se sol·licita l’execució d’obres consistents en:
-

paviment de formigó de 4x4 m de superfície al pati del darrera de l’immoble.

Segons el sol·licitant, el pressupost del material és de 370 € (tres-cents setanta euros).
D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l´activitat administrativa l´acte
està sotmès a comunicació prèvia.
4.- ES CONCLOU
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent, l´Ajuntament es dóna per
assabentat de les obres a executar.
Els serveis tècnics municipals podran fer les comprovacions oportunes abans i després de les
obres.”

Número : 2017-0030 Data : 18/08/2017

3.- S’INFORMA
La finca es troba en sòl urbà, clau 9 (zona d’edificació residencial en filera), subzona 9a.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- FETS I DOCUMENTACIÓ DE L’EXPEDIENT
20.06.2017 El sol·licitant presenta instància de comunicació prèvia per a realitzar paviment de
formigó de 4x4 m2 de superfície al pati posterior de l’habitatge situat al c/ Marta Mata 14 i
autorització per a ocupar temporalment la via pública per tal de procedir a la descàrrega del
material a la cantonada entre els carrers Marta Mata i Pilarín Bayés.

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 Ribas Oil SL amb NIF B43452937, als
efectes oportuns.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.18.- EXP. NÚM.: 1363/17 CERTIFICAT URBANÍSTIC C/BANYERES, 8.
Atès l’escrit rebut del Registre de la Propietat del Vendrell-2 de data 4 de juliol
de 2017, registrat d’entrada amb el número 2290 on dema un certificat
urbanístic del C/Banyeres, 8
Vist l’informe emès per la Sra. Montserrat Oliva Boada, Arquitecta municipal
(Assistència Tècnica Comarcal), que textualment diu:
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Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
“INFORME TÈCNIC

2.- FETS I DOCUMENTACIÓ DE L’EXPEDIENT
04/07/17 El sol·licitant presenta instància per informe si està fora d’ordenació o no.
3.- S’INFORMA
D’acord amb les dades de la instància de l'expedient i amb l’anàlisi de l’urbanisme efectuada
per l’arquitecta municipal:
Li és d´aplicació el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de 22 de juny de 2005, text refós de 15 de setembre de 2005,
publicat en el DOGC núm. 4509 de 14 de novembre de 2005. Modificació Puntual (POUM)
aprovació definitiva 17.01.2008.
La finca es troba classificada com a sòl urbà i qualificada segons la clau 8, Zona del nucli antic.
4.- ES CONCLOU
Com la finca que ens ocupa, no es troba en cap dels supòsits de l’art. 108.1 del Decret Legislatiu
1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, aquesta finca no està
en règim de Fora d’Ordenació.”

Número : 2017-0030 Data : 18/08/2017

1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada:
Data: 04/07/17; Número: 2290
 Expedient: núm. 1363/2017
 Sol·licitant: Registre de la Propietat del Vendrell n. 2
 Ubicació: c/ Banyeres 8 de Santa Oliva
 Referència cadastral: 8680418CF7688B0001TH
 Objecte: fer constar si la finca està o no fora d’ordenació urbanística
 Documentació: Instància/sol·licitud

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

0.- ASSUMPTE
Estat en fora d’ordenació o no de la finca situada al c/ Banyeres 8 de Santa Oliva.

Primer.- Notificar el present informe al Registre de la Propietat-2 del Vendrell,
als efectes oportuns.
Segon.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.19.- EXP. NÚM.: 1366/17 COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES C/SANTA
EULALIA, 3.
Vista la sol·licitud de la Sra. E.G.S. amb DNI núm. 39737161S, de data
05.07.17, registrada d’entrada amb el número 2310, on manifesta que vol refer
un tram de la tanca que ha caigut.
Vist l’informe emès per la Sra. Montserrat Oliva Boada, arquitecta municipal
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A la Junta de Govern, es proposa :

Ajuntament de Santa Oliva
(assistència tècnica comarcal), que textualment diu:
“ INFORME TÈCNIC
0.- ASSUMPTE
Comunicació prèvia del carrer Santa Eulàlia 3, Les Pedreres, Santa Oliva

3.- S’INFORMA
La finca es troba classificada en sòl urbà, i qualificada en clau 10, subzona 10a (zona d’edificació
residencial aïllada).
D’acord amb les dades de la instància de l'expedient i amb l’anàlisi de l’urbanisme efectuada
per l’arquitecta municipal:
Se sol·licita l’execució d’obres consistents en:
1. Execució d’un tram de la tanca al c/ santa Eulàlia 3.
Segons el sol·licitant, el pressupost d’execució de la tanca és de 1.500 € (mil cinc-cents euros).
D’acord l´article 187 bis de la Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa l’acte està
sotmès a comunicació prèvia.

Número : 2017-0030 Data : 18/08/2017

2.- FETS I DOCUMENTACIÓ DE L’EXPEDIENT
05/07/2017 El sol·licitant presenta instància de comunicació prèvia i pressupost per arranjament
de tanca de la finca.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.- DADES DE L’EXPEDIENT
14. Registre d'Entrada:
Data: 05/07/2017; Número: 2310
15. Expedient: núm. 1366/17
16. Ubicació: Carrer Santa Eulàlia 3, Les Pedreres, Santa Oliva
17. Referència cadastral: 7364314CF7676S0001KW
18. Objecte: Arranjament de tanca finca
19. Documentació: Instància + pressupost

Article 146. Condicions generals de la zona d’edificació aïllada
8. Les tanques a carrer i a veïns han de tenir una alçada màxima de 2 metres, repartits
en un primer tram inferior d’1 metre, com a màxim, de material opac, i la resta fins
completar l’alçada permesa, ha de ser de material calat, gelosia o vegetal. En el tram
en què el veí ha construït una edificació auxiliar adossada al límit de propietat, l’alçada
màxima serà de 3 metres. La tanca de vegetació es considera preferent.
Per tant, l'alçada màxima de la tanca no podrà superar 1m amb materials opacs, la resta fins a 2m
haurà de fer-se amb materials calats.
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, d’acord la normativa vigent, l’Ajuntament es dóna per
assabentat de les obres a executar.
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:
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4.- ES CONCLOU
Cal tenir en compte que la tanca haurà de complir l’art. 146.8 del POUM que diu:

Ajuntament de Santa Oliva
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 la Sra. E.G.S. amb DNI núm.
39737161S, als efectes oportuns.

Vist l’informe emès per la Sra. M. Montserrat Oliva Boada, arquitecta municipal
(assistència tècnica comarcal), que textualment diu:
“ INFORME TÈCNIC
0.- ASSUMPTE
Sol·licitud de llicència d’obres per a fer una renovació del 1er pis de l’habitatge existent al c/
Ramon Torres 3 del nucli de Santa Oliva
1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada:
Data: 10/07/17; Número: 2367
 Expedient: núm. 1394/2017
 Sol·licitant: Elisabet Gómez Sánchez
 Ubicació: c/ Ramon Torres 3, Santa Oliva
 Objecte: Renovació del 1er pis de l’habitatge existent al c/ Ramon Torres 3
 Documentació presentada: Instància, sol·licitud i pressupost
2.- FETS I DOCUMENTACIÓ DE L’EXPEDIENT
En data 10/07/17 es presenta sol·licitud d’autorització municipal per tal de dur a terme les obres
renovació del 1er pis de l’habitatge existent al c/ Ramon Torres 3 del nucli de Santa oliva
3.- INFORME
Vista la documentació presentada s’informa l’existència de les següents deficiències:
 Convé adjuntar projecte tècnic signat per tècnic competent descrivint l’abast de les obres
a realitzar, la justificació del compliment de la normativa d’habitabilitat, normativa
urbanística i altre d’obligat compliment.
NO concedir la llicència d’obres i requerir al sol·licitant la documentació descrita per tal d’informar
l’expedient.”

Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
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Vista la sol·licitud de la Sra. E.G.S. amb DNI núm. 39737161S, de data
10.07.17, registrada d’entrada amb el número 2367, on manifesta que ha de
renovar el 1r pis de la seva vivenda.
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2.20.- EXP. NÚM.: 1394/17 COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES C/RAMON
TORRAS, 3.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Santa Oliva
Primer.- Denegar el permís sol·licitat per la Sra. E.G.S.., fins que no presenti la
documentació escrita i grafiada, tal i com indica l’informe de la tècnica
comarcal, i que consisteix en:


Convé adjuntar projecte tècnic signat per tècnic competent descrivint
l’abast de les obres a realitzar, la justificació del compliment de la
normativa d’habitabilitat, normativa urbanística i altre d’obligat compliment.

Des de la regidoria de Cultura es vol col·laborar amb el Club de Lectura de
Santa Oliva per tal d’oferir una representació de teatre amb l’obra El Florido
Pensil de la companyia La Teatr’era el diumenge 30 de juliol a les 18h. al local
cultural .
El cost de la contractació és de 500€ més IVA, sumant un total de 605€ que
assumirà l’Ajuntament íntegrament.
Atès que la companyia La Teatr’era forma part de l’E-cataleg de la Diputació de
Tarragona i que el saldo disponible de la subvenció anual a l’Ajuntament de
Santa Oliva permet la contractació amb una subvenció de 500€.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionària i la consignació pressupostària per a
fer front la despesa, per import de 605€ IVA inclòs amb càrrec a la partida
pressupostària 5.334.22611 de “Activitats culturals diverses”.
Fonaments de dret
Donat que l’import de la contractació és inferior a 18.000,00 euros, es
considera que el procediment més adequat per a la adjudicació és el del
contracte menor, d’acord amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.
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2.21.- EXP. NÚM.: 1472/17 TEATRE: EL FLORIDO PENCIL.
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Comunicar el present acord la Sra. Sra. E.G.S. amb DNI núm.
39737161S, als efectes oportuns.

Ajuntament de Santa Oliva
Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
A la Junta de Govern es proposa,

Quart.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost
de 605€ IVA inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost vigent Base 30.
Norma general:
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional
Cinquè.- Notificar la resolució a la companyia “La Teatrera”.
Sisè.- Trametre un certificat de l’acord al registre de contractes i a l’àrea de
comptabilitat pels tràmits que es puguin despendre del present acord.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.22.- EXP. NÚM. 777/2017 DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ
SOBRE EL SEGUIMENT DEL PLA AJUST RDL 4/2012 DE 24 DE FEBRER I
ART. 116 BIS DE LA RASAL
Des de la Secretaria-Intervenció d’aquest Ajuntament es vol donar compte a la
Junta de Govern, sobre la remissió de l’informe relatiu al seguiment del pla d’ajust
del RDL 4/2012 de 24 de Febrer, remès a través de la Plataforma del Ministeri
d’Hisenda en data 19 d’Abril de 2017 que transcrit literament diu:
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Tercer.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
dels serveis anteriorment detallats a càrrec de la partida 5.334.22611 de
“Activitats culturals diverses”.
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Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Tarragona mitjançant l’e-cataleg la
subvenció de 500€ corresponent a l’actuació de la companyia “La Teatrera” per
a la representació de l’obra “El Florido pensil”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar la contractació de la companyia “La Teatrera” per a la
representació de l’obra “El Florido pensil”.

Ajuntament de Santa Oliva
“INFORME INTERVENCIÓN: SEGUIMIENTO PLAN AJUSTE RDL 4/2012 DE 24 DE
FEBRERO
En relación al seguimiento del plan de ajuste del Real Decreto-ley 4/2012 por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales y en
complimiento de lo que establece el artículo 10 del HAP 2105/2012. INFORMO:

CUARTO.- Que el detalle de la deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y
vencimiento se ajusta a la información presentada por los correspondientes proveedores.
QUINTO.- Que se ha procedido a actualizar la deuda de la Corporación Local con las
diferentes entidades de crédito a fecha de 31/03/2017.”

La Junta de Govern es dona per assabentada.
3. ASSUMPTES GENERALS
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les 14.00 hores, cosa que certifico.
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TERCERO.En esta evaluación del primer trimestre de 2017, no se produce ninguna
desviación, dado que en el plan de ajuste aprobado, no se adoptó ninguna medida parar el
presente ejercicio 2017.
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SEGUNDO.- Que se han tramitado los informes de morosidad correspondientes a los ejercicios
2013, 2014, 2015 y 2016 y se prevé realizar lo mismo con el plazo previsto para la
presentación del primer trimestre del ejercicio 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- Que se ha recogido toda la información estimada de los estados de ejecución del
presupuesto del ejercicio 2017 actualizados a fecha de 31/03/2017.

