AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 229/2019
Descripció.: Sessió 9/2019. Junta de Govern extraordinària (11.07.2019)

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL
Identificació de la sessió:
Número ............................ 9/2019
Caràcter............................ extraordinari
Data .................................. 11 de juliol de 2019
Lloc ................................... Despatx d’alcaldia
Hora d’inici........................ 18.30 h
Hora d’acabament ............ 18.56 h
Assistents:
M. Carmen Lostao Otero, alcaldessa
Jordi Vila Cosconera, 1er tinent d’alcalde
Josep Coma Solé, 2on tinent d’alcalde
Francesc Espuga Balletbò

Altres assistents regidors:
Miquel Sala Muntada

Secretària
Esther Garrido Hernández, secretària-interventora de la corporació
Es reuneix, per tant el quòrum legal reglamentari per la validesa de la sessió.

ORDRE DEL DIA
PUNT ÚNIC. Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament de la
llicència d’ocupació del domini públic per exercir l’activitat de bar a la plaça de la
Reguereta i del pavelló municipal amb motiu de les activitats de la festa major
d’oliana 2019.
Atès que per provisió d'Alcaldia, de data 11 de juliol de 2019, es va incoar expedient per
a l’atorgament de llicències d’ocupació del domini públic per exercir l’activitat de bar a la
plaça de la Reguereta i del pavelló municipal amb motiu de les activitats de la Festa

AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 229/2019
Descripció.: Sessió 9/2019. Junta de Govern extraordinària (11.07.2019)

Major d’Oliana 2019 i es va sol·licitar informe de secretaria en relació amb el
procediment i la legislació aplicable per aprovar les bases reguladores del procediment.
Vist que aquest informe ha estat emès, en data 11 de juliol de 2019, i vist l’esborrany de
les bases reguladores per a l’atorgament de la llicència d’ocupació del domini públic per
exercir l’activitat de bar a la plaça de la Reguereta i del pavelló municipal amb motiu de
les activitats de la festa major d’oliana 2019 que s’adjunten com Annex I a aquesta acta.
Atès que les bases del procediment objecte d’aquest acord preveuen la creació d’una
comissió qualificadora formada per un membre del personal laboral de l’ajuntament,
actuant com a vocal, la secretària interventora de l’ajuntament, actuant com a secretària
de la comissió i per un membre de l’equip de govern, ocupant la presidència de la
comissió; que tindrà per objecte la valoració de les proposicions presentades.
Vist l'informe de secretaria i de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.d)
i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
Per tot l’anterior, i de conformitat amb la delegació feta per part de l’alcaldia, per
resolució número 242/2019, de 21 de juny de 2019, i per unanimitat dels assistents,

S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar les bases reguladores del procediment per a l’atorgament de la
llicència d’ocupació del domini públic per exercir l’activitat de bar a la plaça de la
Reguereta i del pavelló municipal amb motiu de les activitats de la festa major d’Oliana
2019, en els termes que consten en el text que s’adjunta a aquesta acta com Annex I.
SEGON.- Crear la Comissió Qualificadora per a la valoració de les proposicions
presentades, d’acord amb el que es preveu a les bases reguladores aprovades al punt
anterior, amb la següent composició:
Presidència: M. Carmen Lostao Otero, alcaldessa.
Vocal: Noemí Vidal Iglesias, personal laboral de l’ajuntament.
Vocal: Esther Garrido Hernández, secretària interventora de l’ajuntament.
Actuarà com a secretària de la comissió, la secretària interventora de l’ajuntament.
TERCER.- Publicar aquestes bases reguladores durant el termini del 15-19 de juliol de
2019, mitjançant anunci publicat a la web de l’ajuntament (www.ajuntamentoliana.cat) i
en el tauler d'anuncis electrònic de la Corporació.
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QUART.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a la signatura de tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

Sense cap altre punt a comentar, i efectuades les anteriors intervencions, el Sra.
alcaldessa, aixeca la sessió a les 18.56 hores, de la qual s’estén la present acta, que jo,
la secretària, certifico.

La secretària

Signatura: CN=TCAT P Esther Garrido Hernández
- DNI 78152093W, SERIALNUMBER=78152093W,
G=Esther, SN=Garrido Hernández, T=Secretariainterventora, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 18/7/2019 11:39:16

Vist i plau
L’alcaldessa
M. Carmen Lostao Otero

Signatura: CN=Maria Carmen Lostao Otero - DNI
41084346K (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES41084346K, G=Maria Carmen, SN=Lostao Otero
- DNI 41084346K, T=Alcaldessa, OU=Treballador
públic de nivell mig, OID.2.5.4.97=VATESP2518700F, O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 18/07/2019 14:21:00

