AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 286/2019
Descripció.: Sessió 13-2019. Junta de Govern Local ordinària (29.08.2019)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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Identificació de la sessió:
Número ............................ 13/2019
Caràcter............................ ordinari
Data .................................. 29 d’agost de 2019
Lloc ................................... Despatx d’alcaldia
Hora d’inici........................ 12:00 h
Hora d’acabament ............ 12:10 h

Assistents:
M. Carmen Lostao Otero, alcaldessa
Jordi Vila Cosonera, 1er tinent d’alcalde
Francesc Espuga Balletbò
Miquel Sala Muntada
Secretari
Antoni Pasques Canut, secretari-interventor accidental de la corporació

Es reuneix, per tant el quòrum legal reglamentari per la validesa de la sessió.

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Aprovació d’activitats firals Fira de Tots Sants 2019. Exp. 182/2019
Ratificació de diversos Decrets d’Alcaldia
Assumptes sobrevinguts

Part de Control i Informes:
5. Donar compte de diversos Decrets d’Alcaldia
6. Informes d’alcaldia
7. Precs i preguntes
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Part Resolutiva:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es distribueix l’acta de la sessió número 12/2019 (ordinària) de 14 d’agost de 2019.
S’aprova per unanimitat sense cap esmena.
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2. Aprovació d’activitats firals Fira de Tots Sants 2019. Exp. 182/2019
ANTECEDENTS
PRIMER. En data 23 d’abril de 2019, el Sr. Augusto Bastos Pedro, amb DNI 52173115F, ha
demanat llicència per un establiment no permanent desmuntable per a exercir l’activitat recreativa
d’atraccions firals (RE 693/2019):
-

Toros Mecánicos
Camas elásticas
Tobogan Hinchable
Barrera Hinchable

En la instància no indica l’espai on sol·licita dur a terme aquestes activitats.
Que junt amb la instància s’aporta:
-

Projectes i manuals de les atraccions
Certificats anuals de funcionament i d’extintors
Assegurança responsabilitat civil, i rebut.
Documentació de BT
Declaració responsable de qui ha d’ésser el tècnic.

SEGON. En data 4 de juny de 2019, el tècnic municipal emet informe en relació a la suficiència i
idoneïtat de la documentació aportada.
TERCER. Aquest expedient d’autorització de llicència per un establiment no permanent
desmuntable per a exercir l’activitat recreativa d’atraccions firals durant la Fira de Tots Sants
2019, han estat exposats al públic al BOP Lleida núm. 141, de data 23 de juliol de 2019 i a l’eTauler, i no hi ha hagut ni al·legacions ni reclamacions.
2. FONAMENTS DE DRET
L’article 104 i 105 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament
d'espectacles públics i activitats recreatives subjectes a llicència municipal, regula la resolució
i el contingut de la resolució.
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Per tot l’anterior, i vistos els informes tècnics que consten a l’expedient, i de conformitat amb
la delegació feta per part de l’alcaldia, per resolució número 242/2019, de 21 de juny de 2019,,
per unanimitat dels assistents,
S’ACORDA:
PRIMER. Atorgar al Sr. Augusto Bastos Pedro, la llicència d’establiment no permanent
desmuntable per a exercir l’activitat recreativa d’atraccions firals de conformitat amb les dades
que s’indiquen a continuació:
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a) Atraccions autoritzades:
▪
▪
▪
▪

Toros Mecánicos
Camas elásticas
Tobogan Hinchable
Barrera Hinchable

b) Vigència: Del 31 d’octubre al 3 de novembre de 2019, ambdós inclosos.
c) Aforament màxim autoritzat:
d)

Llits elàstics
Toros
Tobogan inflable
Barrera inflable

8 usuaris + 1 treballador
28 usuaris + 2 treballadors
15 usuaris + 2 treballadors
6 usuaris

Valors màxims d'emissió sònica que són admissibles, segons la normativa
sobre contaminació acústica i les ordenances locals:
Donada la disposició de les instal·lacions en una zona de protecció acústica A4, no
es poden produir sorolls per sobre de 60 dB(A) entre les 7 i les 23 h ni 50dB(A) entre
les 23 i les 7 h.

Les condicions singulars a què resta sotmesa la llicència:
▪

L’estructura no permanent desmuntable ha de complir les condicions de seguretat i
higiene necessàries per a les persones espectadores o usuàries, artistes i la resta de
personal que executarà l'activitat recreativa.

▪

En tot cas, la llicència no s’entendrà atorgada si no compta amb el control inicial
favorable dels serveis tècnics municipals, el qual es portarà a terme en l’emplaçament
de l’establiment i on es comprovarà el muntatge i funcionament de les instal·lacions,
així com, la seva seguretat exterior i global.

▪ Addicionalment, i als efectes de l’article 41.4 del Reglament d’espectacles, es
requereix als interessats, per a que presenti en l’ esmentat acte d’inspecció al
personal tècnic municipal que efectuï el control inicial les certificacions tècniques
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específiques corresponents als muntatges i instal·lacions efectuades en el lloc de
l’emplaçament pel personal tècnic de les persones titulars d’aquestes atraccions, en
les quals s’ha de fer constar que el conjunt de l’atracció funciona correctament.
▪

La disposició de les instal·lacions dins de la parcel·la ha de permetre el pas de
vehicles d’emergència en cas que fos necessari.

SEGON.- Notificar aquest acord a la Sr. Augusto Bastos Pedro, en el termini de deu dies.
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TERCER.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a signar tota la documentació
necessària per tal de fer efectius aquests acords.

3. Ratificació de diversos Decrets d’Alcaldia
No hi ha cap decret d’alcaldia per ratificar.

4. Assumptes sobrevinguts
No n’hi ha cap.

Part de Control i Informes:
5. Donar compte de diversos Decrets d’Alcaldia
Es dona compte dels decrets que s’adjunten com a Annex I a aquesta acta.

6. Informes d’alcaldia.
La Sra. Alcaldessa explica resumidament la situació dels expedients de contractació de
personal per cobrir les baixes temporals per malaltia que actualment hi ha entre la
plantilla.
També informa sobre el contracte per la gestió, fins a final d’any, de l’oficina de turisme.

7. Precs i preguntes
No se’n formulen.
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Quan són les 12 hores i 10 minuts del migdia la Sra. alcaldessa aixeca la sessió,
de la qual, com a secretari, estenc i certifico la present acta.
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El secretari

Signatura: CN=Antoni Pasques Canut - DNI
41081792C (SIG), SERIALNUMBER=IDCES41081792C, G=Antoni, SN=Pasques Canut DNI 41081792C, OU=Treballador públic de
nivell alt de signatura, OID.2.5.4.97=VATESP2518700F, O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 13/9/2019 13:08:21

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: 13/09/2019 13:32:22
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