AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 258/2019
Descripció.: Sessió 11-2019. Junta de Govern Local ordinària (30.07.2019)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Identificació de la sessió:
Número ............................ 11/2019
Caràcter............................ ordinari
Data .................................. 30 de juliol de 2019
Lloc ................................... Despatx d’alcaldia
Hora d’inici........................ 12:00 h
Hora d’acabament ............ 12:45 h

Assistents:
M. Carmen Lostao Otero, alcaldessa
Jordi Vila Cosonera, 1er tinent d’alcalde
Francesc Espuga Balletbò
Excusa la seva absència el regidor Josep Coma Solé

Assistents tècnics assessors
Joan Simon Betriu, tècnic municipal

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

Part Resolutiva:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Aprovació de l’organització de diverses activitats a l’espai públic de la Plaça
de la Reguereta dins els actes de la Festa Major 2019.
3. Aprovació de l’organització de diverses activitats al pavelló municipal dins els
actes de la Festa Major 2019.
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4. Aprovació de l’organització de la instal·lació d’un tobogan d’aigua de 75m al
C/ Major.
5. Aprovació de l’organització de diverses activitats al carrer Major dins els
actes de la Festa Major 2019.
6. Aprovació del sopar i la Festa Jovent en motiu de la Festa Major 2019.
7. Aprovació d’activitats firal Festa Major 2019. Exp. 259/2019.
8. Aprovació de l’organització d’un correfocs dins els actes de la Festa Major
2019.
9. Ratificació de diversos Decrets d’Alcaldia.
10. Assumptes sobrevinguts.

Part de Control i Informes:
11. Donar compte de diversos Decrets d’Alcaldia.
12. Informes d’alcaldia.
13. Precs i preguntes.

Part Resolutiva:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
L’acta de la sessió número 10/2019 (ordinària) de data 18 de juliol de 2019 ha estat
distribuïda entre els membres de la Junta de Govern Local amb anterioritat i per tant, es
sotmet a votació sense necessitat de ser llegida prèviament, de conformitat amb l’article
110.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i s’aprova per
unanimitat sense cap esmena.

2. Aprovació de l’organització de diverses activitats a l’espai públic de la
Plaça de la Reguereta dins els actes de la Festa Major 2019.
ANTECEDENTS:
PRIMER.- Per providència d’Alcaldia, de data 23 de juliol de 2019, s’ha manifestat la
voluntat d’aquest Ajuntament organitzar diversos actes i activitats en motiu de la Festa
Major 2019 en l’espai públic de la Plaça de la Reguereta.
Aquestes activitats s’inclouen dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009, de de 6 de
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives
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(Llei 11/2009), i del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010).
SEGON.- S’ha incorporat a l’expedient la Memòria redactada per l’Alcaldia en relació a
les activitats preteses.
TERCER.- En data 18 de juliol de 2018, s’ha emès informe del tècnic municipal, el qual
consta a l’expedient.
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QUART.- En la mateixa data la secretària interventora emet informe en relació a la
legislació aplicable i el procediment a seguir, el qual conclou que:
SISÈ I CONCLUSIONS.
1.- Les activitats objecte d’aquest expedient s’inclouen dins de l’àmbit d’aplicació de
la Llei 11/2009 i del Decret 112/2010. S’inclouen dins de l’article 29.7.c) de la Llei
11/2009, i en conseqüència no estan subjectes a llicència municipal. Tanmateix,
aquest fet, no eximeix a l’organitzador de la necessitat de complir amb els requisits i
obligacions establertes en la normativa d’aplicació.
2.- Les activitats preteses no estan incloses dins de l’àmbit d’aplicació del Decret
30/2015, de 3 de març, pel que s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
Tanmateix caldrà complir les condicions establertes en la Memòria que consta a
l’expedient, i en el PEM, aprovat per l’Ajuntament, detallades en l’informe del tècnic
municipal.
3.- Cal que l’Ajuntament garanteixi el compliment de l’aforament màxim previst en la
Memòria, atès que en funció d’aquest aforament s’estableixen les mesures de
seguretat de la Memòria.
4.- Cal que l’organitzador compleixi les condicions establertes en l’informe del tècnic
municipal de data 26 de juliol de 2019, en concret:
•

Donada la tipologia d’actes que es descriuen i els espais on es preveu
realitzar, els actes descrits s’inclouen o són assimilables als actes previstos
pel PEM, vigent al municipi, i per tant, caldrà donar compliment a les
recomanacions que en ell s’hi fixen i que es troben indicades en el punt 3 de
l’informe.

•

Pel que fa als horaris i possibles molèsties acústiques:
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-

L’horari màxim per a finalització de les activitats hauria de limitar-se a les
2.30 h de cada dia.

-

Donada la situació prevista per a dur a terme els actes, i d’acord amb el
mapa de capacitat acústica municipal:
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 Tram superior P. Reguereta, Avinguda de l’Alt Urgell, P. Amadeu
Vives, C .Major, Avinguda de Barcelona, grau de protecció B1,
zona de sensibilitat acústica moderada, no permetent-se sorolls
per sobre de 65 dB(A) entre les 7 i les 23 h, i de 55 dB(A) entre les
23 i les 7 h.
 Tram inferior Reguereta, Plaça del Lledoner, Vall de Baix, Camí
Ral, grau de protecció A4, zona de sensibilitat acústica alta, no
permetent-se sorolls per sobre de 60 dB(A) entre les 7 i les 23 h, i
de 50 dB(A) entre les 23 i les 7 h.
•

I donat que s’indica que es disposarà d’una zona de barra per a servir
begudes, caldrà que:
-

Que no es produeixi la venta de begudes alcohòliques a menors.
Que els materials on es serveixin les consumicions no siguin de materials
vitris.

En cas que no es compleixin les condicions establertes en aquest informe, s’informa
desfavorablement la realització de les activitats objecte d’aquest expedient.
Tanmateix, la Junta de Govern Local, resoldrà allò que estimi convenient.
Per tot l’anterior, i vistos els informes tècnics que consten a l’expedient, de conformitat
amb delegació feta per Decret d’Alcaldia número 242/2019, de 21 de juny, per unanimitat
dels assistents,

S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’organització de les activitats següents a l’espai públic de la Plaça
de la Reguereta, entre els actes de la Festa Major 2019:

DIA

HORA

02/08/2019 16 h

ACTIVITAT
Festa de l’escuma
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02/08/2019 18 h

Cercavila de l’orinal

02/08/2019 19.30 h Concert orquestra Rosaleda
02/08/2019 21 h

Sopar de Festa Major

02/08/2019 23.30 h Ball amb l’orquestra Rosaleda
03/08/2019 1.30 h

Concert amb el conjunt de versions Contraband

03/08/2019 19.30 h XXIX Trobada gegantera
03/08/2019 19.45 h Cercavila de tots els gegants
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03/08/2019 21 h

Pregó a càrrec dels Bombers d’Oliana

03/08/2019 21.30 h Sopar germanor Geganters d’Oliana i colles amigues.
03/08/2019 22.30 h Ball amb el conjunt Quartet de gala
04/08/2019 21.30 h Espectacle de Batokatú
04/08/2019 22 h

Cantada d’Havaneres a tota vela

SEGON.- Aprovar la Memòria d’aquestes activitats, que consta a l’expedient, redactada
per aquest Ajuntament, en la qual es determinen les condicions que hauran de regir
aquestes activitats.
TERCER.- Caldrà complir les condicions establertes en la Memòria, al Pla
d’Emergències Municipal i l’informe tècnic, en particular les següents:
- Es col·locarà una barana de vianants d’alçada 1m, al votant de tot el mur d’obra
que tanca la plaça per tal d’augmentar l’alçada. Els diferents trams han d’anar
lligats els uns amb els altres o col·locar una tanca perimetral de peus de formigó
d’una alçada de 2 m, que també envolti el mur de la plaça.
Complementàriament, senyalitzar la prohibició en diferents punts de la plaça de
pujar, assentar-se o altres accions damunt el mur perimetral.
- Pel que fa la mobilitat, cal donar compliment al PEM, que estableix que “els
carrers que connecten amb aquest espai tenen restriccions de trànsit: es
restringeix el pas de vehicles que s'aparten de la C-14, i a més, també es
clausura el pas pels carrers Aubenç i l’Avinguda de Barcelona (tots dos a les
cruïlles amb el carrer Girona)”.
- Que el tancament de la Plaça de la Reguereta que s’efectuï, garanteixi el trànsit
rodat segur i fluid, sense generar punts morts, fent accessible la plaça per
vehicles d’emergència en cas que sigui necessari.
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- Que l’horari màxim per a la finalització dels actes quedés establert en les 2.30
h.
- D’acord amb l’establert a la memòria, es disposarà d’un vigilant de seguretat i
dos controladors d’accessos.
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- Pel que fa als mitjans sanitaris, cal disposar d’una persona formada en primers
auxilis i suport vital bàsic i 1 DEA; i un EPI: dos persones amb formació sobre
actuacions en cas d’emergència: evacuació, conats d’incendi i aplicació de
primers auxilis.
- Cal que s’acrediti documentalment la disponibilitat de dos cabines de vàter i
lavabo durant l’execució dels actes.
- Que no es produeixi la venta de begudes alcohòliques a menors.
- Que s’eviti la utilització de materials vitris.
- Donada la situació prevista per a dur a terme els actes, i d’acord amb el mapa
de capacitat acústica municipal, dita zona té un grau de protecció B1, zona de
sensibilitat acústica moderada, no permetent-se sorolls per sobre de 65 dB(A)
entre les 7 i les 23 h, i de 55 dB(A) entre les 23 i les 7 h, nivells que caldria que
es respectessin.
QUART.- Ordenar als serveis de la brigada municipal que duguin a terme les actuacions
de seguretat previstes en la Memòria pel que fa a:


Mobilitat (restricció del trànsit rodat en l’espai).



Col·locació de la barana de vianants d’alçada 1 m, al voltant de tot el mur
d’obra que tanca la plaça per tal d’augmentar l’alçada. Els diferents trams han
d’anar lligats els uns amb els altres o, col·locar una tanca perimetral de peus
de formigó d’una alçada de 2 metres, que també envolti el mur de la plaça.
Complementàriament, senyalitzar la prohibició en diferents punts de la plaça
de pujar, assentar-se o altres accions damunt del mur perimetral.



Es col·locaran dos extintors de 6 Kg de pols ABC situat un a cada banda de
l’escenari de l’orquestra i un situat a la barra de la plaça.

CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.
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3. Aprovació de l’organització de diverses activitats al pavelló municipal
dins els actes de la Festa Major 2019.
ANTECEDENTS
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PRIMER.- Per Providència d’Alcaldia, de data 3 de juliol de 2019, s’ha manifestat la
voluntat d’aquest Ajuntament organitzar un acte en motiu de la Festa Major 2018 a el
Pavelló municipal la matinada de diumenge 5 d’agost.
Aquesta activitat s’inclou dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009, de de 6 de juliol,
de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives (Llei
11/2009), i del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010).
SEGON.- S’ha incorporat a l’expedient la Memòria redactada pels serveis administratius
d’aquest ajuntament en relació a les activitats preteses.
TERCER.- En data 25 de juliol de 2019, s’ha emès informe del tècnic municipal, el qual
consta a l’expedient.
QUART.- En data 26 de juliol de 2019, la secretaria interventora emet informe en relació
a la legislació aplicable i el procediment a seguir, el qual conclou que:
SISÈ I CONCLUSIONS.
1.- Les activitats objecte d’aquest expedient s’inclouen dins de l’àmbit d’aplicació de
la Llei 11/2009 i del Decret 112/2010. S’inclouen dins de l’article 29.7.c) de la Llei
11/2009, i en conseqüència no estan subjectes a llicència municipal. Tanmateix,
aquest fet, no eximeix a l’organitzador de la necessitat de complir amb els requisits
i obligacions establertes en la normativa d’aplicació.
2.- Les activitats preteses no estan incloses dins de l’àmbit d’aplicació del Decret
30/2015, de 3 de març, pel que s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
Tanmateix caldrà complir les condicions establertes en la Memòria que consta a
l’expedient, i en el PAU del pavelló municipal, les quals estan detallades en l’informe
del tècnic municipal que consta a l’expedient.
3.- Cal que l’Ajuntament garanteixi el compliment de l’aforament màxim previst en
la Memòria, atès que en funció d’aquest aforament s’estableixen les mesures de
seguretat de la Memòria.
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4.- Cal que l’organitzador compleixi les condicions establertes en l’informe del tècnic
municipal de data 25 de juliol de 2019, en concret:
•

A fi i efecte de garantir una correcta evacuació en cas d’alguna emergència, cal
que la disposició d’equips, materials, ... es realitzi de tal manera que no
s’entorpeixi els recorreguts d’evacuació, ni les sortides del recinte.

•

L’equipament té un Pla d’Autoprotecció vigent, cal tenir en compte les
prescripcions establertes en el mateix, indicades en el punt 3 de l’informe.

•

Pel que fa als horaris i possibles molèsties acústiques:
L’horari màxim per a finalització de les activitats hauria de limitar-se a les
2.30 h.

o

o

•

Donada la situació prevista per a dur a terme els actes, i d’acord amb el
mapa de capacitat acústica municipal, dita zona té un grau de protecció B2,
zona de sensibilitat acústica moderada, no permetent-se sorolls per sobre
de 65 dB(A) entre les 7 i les 23 h, i de 55 dB(A) entre les 23 i les 7 h.

I ja que es preveu la instal·lació d’una zona de barra per a servir begudes:



Que no es produeixi la venta de begudes alcohòliques a menors.
Que s’eviti la utilització de materials vitris.

En cas que no es compleixin aquestes condicions s’informa desfavorablement la
realització de les activitats objecte d’aquest expedient.
Tanmateix, la Junta de Govern Local, resoldrà allò que estimi convenient.
Per tot l’anterior, i vistos els informes tècnics que consten a l’expedient, de conformitat
amb la delegació feta per Decret d’Alcaldia número 242/2019, de 21 de juny, per
unanimitat dels assistents,

S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’organització de les activitats següents al Pavelló Municipal Francesc
Betriu, entre els actes de la Festa Major 2019:
DIA

HORA

03/08/2019 4.30 h

ACTIVITAT
DJ + cercavila de l'alba
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04/08/2019 01.30 h Nit jove amb Band de cool + DJ + cercavila de l'alba

SEGON.- Aprovar la Memòria d’aquestes activitats, que consta a l’expedient, redactada
pels serveis administratius d’aquest ajuntament, en la qual es determinen les condicions
que hauran de regir aquesta activitat, en la qual es preveu un aforament màxim de 500
persones.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

TERCER.- Caldrà complir les condicions establertes en la Memòria, al Pla
d’Autoprotecció del pavelló poliesportiu municipal d’Oliana, i a l’informe tècnic municipal
que consta a l’expedient, i en particular les següents:
 Personal de vigilància i de personal de control d'accés: La Memòria estableix que
d’acord amb l’art. 43 del Reglament, i atès que a l’aforament màxim serà de 500
persones, no cal disposar de cap vigilant de seguretat privada.
Els organitzadors garantiran que no es sobrepassi l’aforament màxim autoritzat
(d’acord amb el PAU cal disposar d’un sistema de control d’aforament).
Pel que fa al control de l’aforament, els articles 66.2, 67.1 i 68 del Decret,
n’estableixen els següents requisits aplicables als espectacles públics i a les activitats
recreatives musicals a partir d’un aforament autoritzat superior a 151 persones.
Tanmateix:
 S'haurà d'informar, mitjançant cartells fàcilment visibles a totes les seves entrades,
de l'aforament màxim autoritzat.
 La persona organitzadora ha de designar un o una responsable del control de
l'aforament respectiu, que ha d'evitar que en cap moment l'afluència de públic superi
l'aforament màxim autoritzat, i que ha d'estar en condicions de proporcionar en
qualsevol moment informació als i a les agents de la policia de Catalunya sobre el
nombre de persones que es troben a l'establiment, espectacle o activitat recreativa.
Aquest nomenament consta a la Memòria.
 Disposar d'un sistema automàtic de control d'aforament, en el cas que sigui necessari
d’acord amb l’article 68 del Decret 112/2010.
 Limitacions d’accés per les persones menors d’edat: Caldrà complir l’establert en
l’article 53 del Decret 112/2010.
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 Pla d’autoprotecció: Aquesta activitat no s’inclou dins de l’àmbit d’aplicació del Decret
30/2015. No obstant, sí que cal donar compliment al Pla d’Autoprotecció vigent en
aquest ajuntament.
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 Condicions d’higiene i salubritat. D’acord amb l’article 47 del Decret 112/2010, en el
cas d’espectacles o d’activitats recreatives que se celebren fora d’establiments dotats
d’aquests equipaments, s’han d’instal·lar cabines de vàter amb lavabo, en una
proporció mínima d’una cabina per cada 150 persones, i un més per cada 150
persones d’aforament autoritzat.
En la Memòria que consta a l’expedient s’estableix que “el pavelló poliesportiu compta
amb lavabos suficients, i diferenciats entre homes i dones, però romandran tancats.
Per això, hi haurà un mínim de 2 i 3 (dissabte i diumenge respectivament) cabines
sanitàries a l’exterior”. S’hauria de procedir al normal funcionament de les
instal·lacions, utilitzant els serveis disponibles.
 Dispositius d’assistència sanitària: En la Memòria s’estableix que “d’acord amb
l’article 48 del Decret 112/2010 es disposarà d’una farmaciola. En cas de ser
necessari els organitzadors es posarien en contacte amb el servei d’emergències a
través dels números de telèfon 112 o 061. D’altra banda s’informarà de la realització
de l’activitat al cos dels Mossos d’Esquadra”.
El PEM estableix que s’ha de col·locar 2 extintors de 6 kg de pols ABC a ambdós
costats de l’escenari, que és necessària 1 persona formada en primers auxilis i en
suport vital bàsic i 1 DEA i que és necessari 1 EPI: dos persones amb formació sobre
actuacions en cas d’emergència: evacuació, conats d’incendi i aplicació de primers
auxilis. Cal donar compliment a aquestes consideracions.
 Pòlissa d’Assegurança. D’acord amb l’article 80 del Decret 112/2010, fins a 500
persones cal disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil amb 750.000 € de capital
assegurat.(...), essent d’aplicació el coeficient corrector previst en l’article 81.3 de
reducció del 30 % donat que la durada de l’activitat serà inferior a un dia.
La pòlissa de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament, com a organitzador, en dona
cobertura.
 Mobilitat: D’acord amb la Memòria no es preveu afectacions en la mobilitat.
S’estableix que per tal de garantir l’arribada dels vehicles d’emergència al recinte es
restringirà l’aparcament al passatge de l’Heliport, part superior de la Ronda Esportiva
i un tram del Carrer dels Capellans i de la Pau.
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 En relació als sorolls: Donada la situació prevista per a dur a terme els actes, i d’acord
amb el mapa de capacitat acústica municipal, no es permetran sorolls per sobre de
65 dB(A) entre les 7 i les 23 h, i de 55 dB(A) entre les 23 i les 7 h.
 S’estableix l’horari màxim per a la finalització dels actes a les 2.30 h.
 Que no es produeixi la venta de begudes alcohòliques a menors.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

 Que s’eviti la utilització de materials vitris.
QUART.- Ordenar als serveis de la brigada municipal que duguin a terme les actuacions
de seguretat previstes en la Memòria pel que fa a:
 Mobilitat (Per tal de garantir l’arribada dels vehicles d’emergència al recinte es
restringirà l’aparcament al passatge de l’Heliport, part superior de la Ronda Esportiva
i un tram del Carrer dels Capellans i de la Pau).
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

4. Aprovació de l’organització de la instal·lació d’un tobogan d’aigua de
75m al C/ Major.
ANTECEDENTS:
PRIMER.- Per providència d’Alcaldia, de data 9 de juliol de 2019, s’ha manifestat la
voluntat d’aquest Ajuntament de dur a terme l’activitat la Festa de l’Aigua, la qual inclou
la instal·lació d’un tobogan de 75metres al carrer Major, el proper dia 3 d’agost de 2019,
en horari de 12 a 14 h i de 16 h a 18 h.
Aquesta activitat s’inclou dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives (Llei
11/2009), i del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010).
SEGON.- S’ha incorporat a l’expedient la Memòria redactada per l’Alcaldia en relació a
les activitats preteses.
TERCER.- En data 10 de juliol de 2019, s’ha emès informe del tècnic municipal, el qual
consta a l’expedient, que determina que s’havia de requerir a l’empresa contractada
(expedient 256/2019), tota la documentació establerta a l’article 97 del Decret 112/2010,
de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles Públics i activitats

CVE: 20190-06218-22817-55141

AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 258/2019
Descripció.: Sessió 11-2019. Junta de Govern Local ordinària (30.07.2019)

recreatives. Efectuat el requeriment, l’empresa aporta documentació, en data 25 de juliol
de 2019, per la qual cosa el tècnic municipal emet un nou informe, en data 29 de juliol
de 2019, en el qual també consta a l’expedient.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

QUART.- En la mateixa data la secretària interventora emet informe en relació a la
legislació aplicable i el procediment a seguir, el qual conclou que:
1.- Les activitats objecte d’aquest expedient s’inclouen dins de l’àmbit d’aplicació
de la Llei 11/2009 i del Decret 112/2010. S’inclouen dins de l’article 29.7.c) de la
Llei 11/2009, i en conseqüència no estan subjectes a llicència municipal.
Tanmateix, aquest fet, no eximeix a l’organitzador de la necessitat de complir amb
els requisits i obligacions establertes en la normativa d’aplicació.
2.- Les activitats preteses no estan incloses dins de l’àmbit d’aplicació del Decret
30/2015, de 3 de març, pel que s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
Tanmateix caldrà complir les condicions establertes en la Memòria que consta a
l’expedient, i en el PEM, aprovat per l’Ajuntament, detallades en l’informe del tècnic
municipal.
3.- Cal que l’Ajuntament garanteixi el compliment de l’aforament màxim previst en
la Memòria, atès que en funció d’aquest aforament s’estableixen les mesures de
seguretat de la Memòria.
4.- Cal que l’organitzador compleixi les condicions establertes en l’informe del
tècnic municipal, de data 29 de juliol de 2019, en concret:
•

Donada la tipologia d’actes que es descriuen, caldrà donar compliment als
requeriments indicats en el punt 4 de l’informe.

•

Un cop instal·lada l’atracció, cal aportar la certificació tècnica indicant que el
muntatge i funcionament de la mateixa són correctes en l’emplaçament on
s’ubiquen. Un cop aportada aquesta certificació es procedirà a realitzar l’acta
de control municipal. No es pot iniciar l’activitat, sense haver obtingut l’acta de
control municipal favorable.

•

L’aforament màxim de l’activitat està fixat en 100 persones, i el del tobogan
en 6 usuaris + 4 treballadors. Així mateix, pel que fa el tobogan, l’edat mínima
queda fixada en 3 anys, i els usuaris amb alguna minusvalidesa hauran de
muntar acompanyats.

•

Pel que fa a possibles molèsties acústiques:
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-

Donada la situació prevista per a dur a terme els actes, i d’acord amb el
mapa de capacitat acústica municipal:
 La zona on s’ubica l’activitat té assignada un grau de protecció B1,
zona de sensibilitat acústica moderada, no permetent-se sorolls per
sobre de 65 dB(A) entre les 7 i les 23 h, i de 55 dB(A) entre les 23 i les
7 h.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

En cas que no es compleixin les condicions establertes en aquest informe,
s’informa desfavorablement la realització de les activitats objecte d’aquest
expedient.
Tanmateix, la Junta de Govern Local, resoldrà allò que estimi convenient.
Per tot l’anterior, i vistos els informes tècnics que consten a l’expedient, de conformitat
amb delegació feta per Decret d’Alcaldia número 242/2019, de 21 de juny, per unanimitat
dels assistents,

S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’organització de l’activitat del tobogan de 75 metres a l’espai públic
del carrer Major, entre els actes de la Festa Major 2019:
SEGON.- Aprovar la Memòria d’aquesta activitat, que consta a l’expedient, redactada
per aquest Ajuntament, en la qual es determinen les condicions que hauran de regir
aquestes activitats.
TERCER.- Caldrà complir les condicions establertes en la Memòria, al Pla
d’Emergències Municipal i l’informe tècnic, en particular les següents:
-

Donada la tipologia d’activitats que es preveu realitzar, i l’aforament màxim de
les mateixes, molt inferior al del correfocs que és pel qual el PEM estableix els
requeriments, es considera suficient les previsions contingudes en la memòria
que s’ajusten a les fixades pel D 112/2010.

- Donat que hi haurà afeccions en la mobilitat, cal tenir en compte les prescripcions
indicades en l’informe i fer-les efectives:
-

Donades les dimensions del carrer i del tobogan que es preveu instal·lar, la
mobilitat a la zona, pel que fa al trànsit rodat quedarà tallada i la de vianants
força reduïda. Es preveu instal·lar el tobogan a la calçada del carrer i deixar
les voreres per a usuaris i espectadors. Per tant:
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1) Caldrà tallar l’accés a tot al carrer i evitar l’estacionament, a fi i efecte
de poder instal·lar, però també per a poder accedir amb vehicles
d’emergència.
2) Caldrà advertir als veïns/es de la zona de les possibles dificultats
d’accés als seus immobles durant el desenvolupament de les
activitats.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

3) Pel que fa a les voreres, una d’elles hauria d’ésser utilitzada pels
usuaris de l’atracció (sentit ascendent) i l’altra pels espectadors.
4) Donat el tancament de carrer per l’atracció, i les possibles limitacions
d’accés a tot aquest sector, tant pel que fa per l’ús habitual, com per
a instal·lació de l’atracció, o per accés de vehicles d’emergència:
a. Caldria evitar l’estacionament fins a peu d’atracció (perquè en cas
d’emergència es pogués arribar el més pròxim possible a la
mateixa).
b. Caldria garantir el pas a vehicles d’emergència pels carrers
d’aproximació (principalment Vall de Dalt i plaça Lledoner), per
tenir accessos a dita zona pròxims i garantits.
- Donat l’aforament previst caldria instal·lar una cabina dotada de vàter i lavabo i
acreditar-ho documentalment. La zona de la plaça de la Reguereta compta amb
sanitaris disponibles i és la mes propera de l’activitat.
- Que s’eviti la utilització de materials vitris.
- Donada la situació prevista per a dur a terme els actes, i d’acord amb el mapa de
capacitat acústica municipal, dita zona té un grau de protecció B1, zona de
sensibilitat acústica moderada, no permetent-se sorolls per sobre de 65 dB(A)
entre les 7 i les 23 h, i de 55 dB(A) entre les 23 i les 7 h, nivells que caldria que es
respectessin.
QUART.- Ordenar als serveis de la brigada municipal que duguin a terme les actuacions
de seguretat previstes en la Memòria pel que fa a:


Mobilitat (restricció del trànsit rodat en l’espai).

CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.
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5. Aprovació de l’organització de diverses activitats al carrer Major dins
els actes de la Festa Major 2019.
ANTECEDENTS.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

PRIMER.- Per Providència d’Alcaldia, de data 24 de juliol de 2019, s’ha manifestat la
voluntat d’aquest Ajuntament d’organitzar diversos actes i activitats en motiu de la Festa
Major 2019 en l’espai públic del carrer Major.
Aquestes activitats s’inclouen dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009, de de 6 de
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives
(Llei 11/2009), i del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010).
SEGON.- S’ha incorporat a l’expedient la Memòria redactada pels serveis administratius
de l’ajuntament en relació a les activitats preteses.
TERCER.- En data 25 de juliol de 2019, s’ha emès informe del tècnic municipal, el qual
consta a l’expedient.
QUART.- En la mateixa data la secretària interventora emet informe en relació a la
legislació aplicable i el procediment a seguir, el qual conclou que:
SISÈ I CONCLUSIONS.
1.- Les activitats objecte d’aquest expedient s’inclouen dins de l’àmbit d’aplicació de
la Llei 11/2009 i del Decret 112/2010. S’inclouen dins de l’article 29.7.c) de la Llei
11/2009, i en conseqüència no estan subjectes a llicència municipal. Tanmateix,
aquest fet, no eximeix a l’organitzador de la necessitat de complir amb els requisits i
obligacions establertes en la normativa d’aplicació.
2.- Les activitats preteses no estan incloses dins de l’àmbit d’aplicació del Decret
30/2015, de 3 de març, pel que s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
Tanmateix caldrà complir les condicions establertes en la Memòria que consta a
l’expedient, i en el PEM, aprovat per l’Ajuntament, detallades en l’informe del tècnic
municipal.
3.- Cal que l’Ajuntament garanteixi el compliment de l’aforament màxim previst en la
Memòria, atès que en funció d’aquest aforament s’estableixen les mesures de
seguretat de la Memòria.
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Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

4.- Cal que l’organitzador compleixi les condicions establertes en l’informe del tècnic
municipal de data 25 de juliol de 2018, en concret:
•

Caldria garantir la instal·lació d’una cabina sanitària, amb vàter i lavabo, tots els
dies en que es desenvolupin les activitats en la zona on es desenvolupin les
mateixes, i s’hauria d’acreditar documentalment.

•

Pel que fa als horaris i possibles molèsties acústiques:
-

L’horari màxim per a finalització de les activitats hauria de limitar-se a les 2.30
h de cada dia.

-

Donada la situació prevista per a dur a terme els actes, i d’acord amb el mapa
de capacitat acústica municipal:
 pel carrer Major grau de protecció B1, zona de sensibilitat acústica
moderada, no permetent-se sorolls per sobre de 65 dB(A) entre les 7 i les
23 h, i de 55 dB(A) entre les 23 i les 7 h.
 I per la zona de la Plaça del Lledoner grau de protecció A4, zona de
sensibilitat acústica alta, no permetent-se sorolls per sobre de 60 dB(A)
entre les 7 i les 23 h, i de 50 dB(A) entre les 23 i les 7 h.

•

I donat que una de les activitats preveu ser un vermut popular, caldria que.
 Que s’eviti la utilització de materials vitris (al menys els que serveixin per a
consum dels assistents).
 Que no es subministrin begudes alcohòliques als menors d’edat.

En cas que no es compleixin les condicions establertes en aquest informe, s’informa
desfavorablement la realització de les activitats objecte d’aquest expedient.
Tanmateix, la Junta de Govern Local, resoldrà allò que estimi convenient.
Per tot l’anterior, i vistos els informes tècnics que consten a l’expedient, de conformitat
amb la delegació feta per part de l’Alcaldia, delegació feta per Decret d’Alcaldia número
242/2019, de 21 de juny, per unanimitat dels assistents,

S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’organització de les activitats següents a l’espai públic de la Plaça
de la Reguereta, entre els actes de la Festa Major 2018:
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DIA

HORA

ACTIVITAT

LLOC

01/08/2019 18 h

La trobadeta (grallers)

Carrer Major

03/08/2019 15.30 h

Concurs de botifarra

Carrer Major

04/08/2019 10 h
04/08/2019 12 h

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

04/08/2019 13 h

Trobada de puntaires i plaques Plaça del lledoner i
de cava
voltants
Plaça del lledoner i
Sardanes
voltants
Plaça del lledoner i
Vermut popular
voltants

SEGON.- Aprovar la Memòria d’aquestes activitats, que consta a l’expedient, redactada
per aquest Ajuntament, en la qual es determinen les condicions que hauran de regir
aquestes activitats.
TERCER.- Caldrà complir les condicions establertes en la Memòria, al Pla
d’Emergències Municipal i l’informe tècnic, en particular les següents:
•

Caldria garantir la instal·lació d’una cabina sanitària, amb vàter i lavabo, tots els dies
en que es desenvolupin les activitats en la zona on es desenvolupin les mateixes, i
s’hauria d’acreditar documentalment. A les zones de la plaça del Lledoner i de la
plaça Reguereta, hi haurà disponibilitat de sanitaris suficients per tots els usuaris.

•

Pel que fa als horaris i possibles molèsties acústiques:
-

L’horari màxim per a finalització de les activitats hauria de limitar-se a les 2.30 h
de cada dia.

-

Donada la situació prevista per a dur a terme els actes, i d’acord amb el mapa
de capacitat acústica municipal:
 Pel carrer Major grau de protecció B1, zona de sensibilitat acústica
moderada, no permetent-se sorolls per sobre de 65 dB(A) entre les 7 i les
23 h, i de 55 dB(A) entre les 23 i les 7 h.
 I per la zona de la Plaça del Lledoner grau de protecció A4, zona de sensibilitat
acústica alta, no permetent-se sorolls per sobre de 60 dB(A) entre les 7 i les
23 h, i de 50 dB(A) entre les 23 i les 7 h.

•

I donat que una de les activitats preveu ser un vermut popular, caldria que.
-

Que s’eviti la utilització de materials vitris (al menys els que serveixin per a
consum dels assistents).
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-

Que no es subministrin begudes alcohòliques als menors d’edat.

QUART.- Ordenar als serveis de la brigada municipal que duguin a terme les actuacions
de seguretat previstes en la Memòria pel que fa a:


Mobilitat (restricció del trànsit rodat en l’espai).

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

6. Aprovació del sopar i la Festa Jovent en motiu de la Festa Major 2019.
ANTECEDENTS.
PRIMER.- Per Providència d’Alcaldia, de data 19 de juny de 2019, s’ha manifestat la
voluntat de l’entitat Oliana Jove a fer el Sopar i la Festa Jove, el proper dia 1 d’agost de
2019 en un espai de la via pública ubicat darrera del pavelló Francesc Betriu.
Aquestes activitats s’inclouen dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009, de de 6 de
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives
(Llei 11/2009), i del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010).
SEGON.- S’ha incorporat a l’expedient la Memòria per l’entitat Oliana Jove, en relació a
les activitats preteses.
TERCER.- En data 24 de juliol de 2019, s’ha emès informe del tècnic municipal, el qual
consta a l’expedient.
QUART.- En data 24 de juliol de 2019, la secretaria interventora ha emès informe el qual
conclou que:
SISÈ I CONCLUSIONS.
1.- Les activitats objecte d’aquest expedient s’inclouen dins de l’àmbit d’aplicació
de la Llei 11/2009 i del Decret 112/2010. S’inclouen dins de l’article 29.7.c) de la
Llei 11/2009, i en conseqüència no estan subjectes a llicència municipal.
Tanmateix, aquest fet no eximeix a l’organitzador de la necessitat de complir amb
els requisits i obligacions establertes en la normativa d’aplicació.
2.- Les activitats preteses no estan incloses dins de l’àmbit d’aplicació del Decret
30/2015, de 3 de març, pel que s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats
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a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
Tanmateix caldrà complir les condicions establertes en la Memòria que consta a
l’expedient, i en la normativa d’aplicació (Llei 11/2009 i Decret 112/2010), les
quals estan detallades en l’informe del tècnic municipal que s’adjunta a
l’expedient.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

3.- Cal que l’organitzador garanteixi el compliment de l’aforament màxim previst
en la Memòria, atès que en funció d’aquest aforament s’estableixen les mesures
de seguretat de la Memòria.
4.- Cal que l’organitzador compleixi les condicions establertes en l’informe del
tècnic municipal, de data 24 de juliol de 2019, en concret:


Donat l'espai en que es volen realitzar els actes (plaça posterior pavelló)
i ja que són de la tipologia d'actes previstos pel PEM, vigent al municipi,
cal tenir en compte les prescripcions establertes en el mateix, indicades
en el punt 3 de l'informe.



Pel que fa als horaris i possibles molèsties acústiques:
L'horari màxim de finalització de les activitats hauria de limitar-se a les
2.30 h.
Donada la situació prevista per a dur a terme els actes, i d'acord amb el
mapa de capacitat acústica municipal, dita zona té un grau de protecció
B2, zona de sensibilitat acústica moderada, no permetent-se sorolls per
sobre de 65 dB(A) entre les 7 i les 23 h, i de 55 dB(A) entre les 23 i les 7
h, nivells que caldria que es respectessin.



I donat que es preveu la instal·lació d'una zona de barra per a servir
begudes:
-

Que no es produeixi la venta de begudes alcohòliques a menors.
Que s'eviti la utilització de materials vitris.

En cas que no es compleixin les condicions establertes en aquest informe,
s’informa desfavorablement la realització de les activitats objecte d’aquest
expedient.
Tanmateix, la Junta de Govern Local resoldrà allò que estimi convenient.
Per tot l’anterior, i vistos els informes tècnics que consten a l’expedient, de conformitat
amb la delegació feta per part de l’Alcaldia, per Decret d’Alcaldia número 242/2019, de
21 de juny, i per unanimitat dels assistents,
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S’ACORDA:

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

PRIMER.- Atorgar autorització a l’entitat Oliana Jove com a organitzador del sopar i la
Festa Jove entre els actes de la Festa Major 2019, en horari de les 21.30 hores del dia
1 d’agost i fins a les 6 hores del dia 2 d’agost de 2019, amb un aforament màxim previst
de 150 persones.
SEGON.- Aprovar la Memòria del Sopar del Jovent i Festa Jove 2019, redactada per
l’entitat Oliana Jove, que consta a l’expedient, en la qual es determinen les condicions
que hauran de regir l’activitat.
TERCER.- Condicionar l’efectivitat d’aquesta Resolució al compliment de les següents
CONDICIONS:
1.

En relació a l’espai del domini públic:

 L’entitat Oliana Jove és responsable dels danys que es puguin produir en els
béns de domini públic, per un ús inadequat dels mateixos, per part del
personal de l’entitat o de les persones assistents a l’acte.
 L’entitat Oliana Jove es responsabilitza de la neteja de l’espai del domini
públic on tindrà lloc l’activitat. Caldrà que l’entitat Oliana Jove tingui cura de
recollir qualsevol element que s’hagi emprat en l’activitat (begudes, vasos,
etc…), i que es deixin tots els espais amb les mateixes condicions en què
s’han cedit. L’entitat Oliana Jove i és responsabilitzarà de la neteja dels espais
del voltant del pavelló municipal, deixant-los en les mateixes condicions en
què estaven abans de l’activitat.
A aquests efectes les instal·lacions i els espais del voltant del pavelló s’hauran
de lliurar a l’Ajuntament en perfecte estat el dia 2 d’agost de 2019 a les 8 h.
Es faculta als serveis municipals per tal de revisar l’estat d’aquestes
instal·lacions i espais.
 Cal evitar la utilització de materials vitris.
2.
En relació a l’activitat: Caldrà complir les condicions detallades en la
Memòria de l’activitat, al Pla d’Emergències municipal d’Oliana (PEM), i a
l’informe tècnic municipal que consta a l’expedient, i en particular les següents:


Personal de vigilància i de personal de control d'accés: La Memòria estableix
que “d’acord amb l’art. 43 del Reglament, i atès que a l’aforament màxim serà
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de 150 persones, no cal disposar de cap vigilant de seguretat privada.
Malgrat això, el PEM (Pla d’Emergències Municipal) especifica que caldrà la
presència d’un vigilant de seguretat. Tot i això, hi haurà un vigilant de
seguretat.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Els organitzadors garantiran que no es sobrepassi l’aforament màxim
autoritzat.
Pel que fa al control de l’aforament, els articles 66.2, 67.1 i 68 del Decret,
n’estableixen els següents requisits aplicables als espectacles públics i a les
activitats recreatives musicals a partir d’un aforament autoritzat superior a
151 persones.
Tanmateix:






S'haurà d'informar, mitjançant cartells fàcilment visibles a totes les
seves entrades, de l'aforament màxim autoritzat.
La persona organitzadora ha de designar un o una responsable del
control de l'aforament respectiu, que ha d'evitar que en cap moment
l'afluència de públic superi l'aforament màxim autoritzat, i que ha
d'estar en condicions de proporcionar en qualsevol moment
informació als i a les agents de la policia de Catalunya sobre el
nombre de persones que es troben a l'establiment, espectacle o
activitat recreativa. Aquest nomenament consta a la Memòria.
Disposar d'un sistema automàtic de control d'aforament, en el cas que
sigui necessari d’acord amb l’article 68 del Decret 112/2010.
Limitacions d’accés per les persones menors d’edat: Caldrà complir
l’establert en l’article 53 del Decret 112/2010.

Pla d’autoprotecció: Aquesta activitat no s’inclou dins de l’àmbit d’aplicació
del Decret 30/2015. No obstant, sí que cal donar compliment al Pla
d’Emergències vigent en aquest ajuntament.


Condicions d’higiene i salubritat. D’acord amb l’article 47 del Decret
112/2010, en el cas d’espectacles o d’activitats recreatives que se celebren
fora d’establiments dotats d’aquests equipaments, s’han d’instal·lar cabines
de vàter amb lavabo, en una proporció mínima d’una cabina per cada 150
persones, i un més per cada 150 persones d’aforament autoritzat.
En la Memòria que consta a l’expedient s’estableix que “el pavelló
poliesportiu compta amb lavabos suficients, i diferenciats entre homes i
dones, però romandran tancats. Per això, hi haurà un mínim de 1 cabina
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sanitària a l’exterior”. S’hauria de procedir al normal funcionament de les
instal·lacions, utilitzant els serveis disponibles.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Dispositius d’assistència sanitària: En la Memòria s’estableix que “d’acord
amb l’article 48 del Decret 112/2010 es disposarà d’una farmaciola. En cas
de ser necessari els organitzadors es posarien en contacte amb el servei
d’emergències a través dels números de telèfon 112 o 061. D’altra banda
s’informarà de la realització de l’activitat al cos dels Mossos d’Esquadra”.
El PEM estableix que s’ha de col·locar 2 extintors de 6 kg de pols ABC a
ambdós costats de l’escenari, que és necessària 1 persona formada en
primers auxilis i en suport vital bàsic i 1 DEA i que és necessari 1 EPI: dos
persones amb formació sobre actuacions en cas d’emergència: evacuació,
conats d’incendi i aplicació de primers auxilis. Cal donar compliment a
aquestes consideracions.



Pòlissa d’Assegurança. D’acord amb l’article 80 del Decret 112/2010, fins a
500 persones cal disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil amb 750.000
€ de capital assegurat.(...), essent d’aplicació el coeficient corrector previst
en l’article 81.3 de reducció del 30 % donat que la durada de l’activitat serà
inferior a un dia.



Mobilitat: D’acord amb la Memòria no es preveu afectacions en la mobilitat.
S’estableix que per tal de garantir l’arribada dels vehicles d’emergència al
recinte es restringirà l’aparcament al passatge de l’Heliport, part superior de
la Ronda Esportiva i un tram del Carrer dels Capellans i de la Pau.
El PEM estableix que s’ha de senyalitzar la restricció de trànsit i aparcament
al passatge de l’heliport i Ronda de la Zona esportiva fins al carrer Capellans,
s’ha senyalitzar la restricció d’aparcament al carrer de la Rasa i senyalitzar
la restricció de pas al carrer de la Serra amb la Ronda de la Zona Esportiva.



En relació als sorolls: Donada la situació prevista per a dur a terme els actes,
i d’acord amb el mapa de capacitat acústica municipal, no es permetran
sorolls per sobre de 65 dB(A) entre les 7 i les 23 h, i de 55 dB(A) entre les 23
i les 7 h.

CINQUÈ.- Requerir a l’entitat organitzadora per tal que aporti la següent documentació,
en cas que no se’n disposi a la secretaria de l’ajuntament:



Original o còpia compulsada del NIF de l’entitat.
Original o còpia compulsada dels Estatuts de l’entitat (datats i signats per tots els
socis fundadors o, com a mínim, pel president i el secretari).
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Original o còpia compulsada de la certificació de l’acord de designació dels
òrgans de govern de l’associació.
Original o còpia compulsada de la inscripció al registre d’entitats del Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
L'acta fundacional (datada i signada per tots els socis fundadors).
La identitat de tots els socis fundadors (DNI, passaport o permís de residència).

SISÈ.- Notificar aquest acord a l’entitat Oliana Jove en el termini de deu dies.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

SETÈ.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a signar tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

7. Aprovació d’activitats firal Festa Major 2019. Exp. 259/2019.
ANTECEDENTS
PRIMER. En data 26 de juliol de 2019, la Sra. Blanca Augusta De Los Santos, amb DNI
17725082V, ha demanat llicència per un establiment no permanent desmuntable per a
exercir l’activitat recreativa d’atraccions firals (RE 1217/2019-1219/2019):
-

Pista infantil
Olla
Jumpis

En la instància no indica l’espai on sol·licita dur a terme aquestes activitats.
Que junt amb la instància aporta documentació annexa.
SEGON. En data 29 de juliol de 2019, el tècnic municipal emet informe en relació a la
suficiència i idoneïtat de la documentació aportada i informa favorablement de la
instal·lació de les atraccions sol·licitades amb unes condicions.
TERCER. En data 30 de juliol de 2019, la secretària interventora, emet informe en
relació a la legislació aplicable i el procediment a seguir, el qual conclou que:
CONCLUSIÓ:
S’informa favorablement la instal·lació de les atraccions, “Pista infantil”, “Jumpis” i
“Olla”, amb les següents condicions:
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Cal aportar la certificació tècnica indicant que el muntatge i funcionament de
les instal·lacions són correctes en l’emplaçament on s’ubiquen, previ a l’acta de
control municipal.
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.
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.
I pel que fa a les limitacions específiques de les activitats:

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

L’aforament màxim dins de l’activitat ha d’ésser:

AFORAMENT
Pistilla infantil

20 usuaris. + 2 treballadors

Jumpis

4 usuaris + 2 treballadors

Olla

30 usuaris. + 2 treballadors

LIMITS
Usuaris amb minusvalideses han
d’anar acompanyats d’adult
Majors 2 anys
Usuaris amb minusvalideses amb
consentiment i vigilància d’adult
Majors 5 anys
Usuaris amb minusvalideses amb
consentiment i vigilància d’adult

3.4 El procediment a seguir en la tramitació de la llicència és l’ establert als
fonaments de dret d’aquest informe, detallats en Capítol Segon del Decret
112/2010, sense perjudici del que estableix l’article 107 d’aquesta norma, el qual
disposa que l’Ajuntament, mitjançant resolució motivada per les circumstàncies del
cas i les característiques de la construcció desmuntable, pugui acordar eximir-les
d’alguns dels requeriments dels articles anteriors.
3.5. Caldrà sotmetre el projecte tècnic a informe perceptiu i vinculant dels serveis
tècnics municipals, i sotmetre la sol·licitud i resta de documentació a informació
pública i per un termini mínim de vint dies (art. 22 del Decret 112/2010), i a
informació veïnal per un termini de deu dies (art.23 del Decret 112/2010).
3.6. D’acord amb l’article 39 del Decret 112/2010, no es pot atorgar la llicència sense
el control inicial favorable dels serveis tècnics municipals o d’una entitat
col·laboradora de l’Administració per al control d’establiments i espectacles que hagi
inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament. Caldrà presentar la
certificació tècnica específica corresponent al muntatge 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
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correctament. A més, el personal tècnic municipal o les entitats de control han de
verificar la seguretat exterior i global d’aquestes instal·lacions.
Atès que no es disposa del temps suficient per tal de sotmetre la sol·licitud i resta
de documentació a informació pública i per un termini mínim de vint dies (art. 22 del
Decret 112/2010), i a informació veïnal per un termini de deu dies (art.23 del Decret
112/2010), donat que l’activitat pretesa es sol·licita en motiu de Festa Major, del dia
1 d’agost de 2019 al 4 d’agost de 2019, s’informa desfavorablement l’activitat.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Tanmateix, la Corporació resoldrà allò que estimi convenient.
Per tot l’anterior, i vistos els informes tècnics que consten a l’expedient, de conformitat
amb la delegació feta per Decret d’Alcaldia número 242/2019, de 21 de juny, per
unanimitat dels assistents,

S’ACORDA:
PRIMER. Atorgar a la Sra. Blanca Augusta de Los Santos, amb DNI. 17725082V, 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:
a) Atraccions autoritzades:




“Pista infantil”
“Jumpis”
“Olla”

b) Vigència: De l’1 al 4 d’agost de 2019, ambdós inclosos.
c)

Aforament màxim autoritzat:
AFORAMENT
Pistilla infantil

20 usuaris. + 2 treballadors

Jumpis

4 usuaris + 2 treballadors

Olla

30 usuaris. + 2 treballadors

LIMITS
Usuaris amb minusvalideses han
d’anar acompanyats d’adult
Majors 2 anys
Usuaris amb minusvalideses amb
consentiment i vigilància d’adult
Majors 5 anys
Usuaris amb minusvalideses amb
consentiment i vigilància d’adult
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d) 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.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

 Per tal de no entorpir els actes de la Festa Major que es celebren a la plaça de
la Reguereta, molt propera a l’indret on s’instal·len aquests establiments, es
prohibeix expressament l’emissió de música durant la celebració dels actes que
tot seguit es relacionen, des de les hores indicades fins a la seva finalització:

e)

-

Divendres 2 d’agost: a partir de les 12.30 h hores fins a finalitzar la Festa de
l’escuma, i a partir de les 19.30 h i fins a acabar el concert i a partir de les
21 h fins a acabar el sopar popular i posterior concert.

-

Dissabte 3 d’agost: a partir de les 21 h fins acabar el pregó de la Festa Major,
i a partir de les 23 h fins a finalitzar el ball.

-

Diumenge 4 d’agost: a partir de les 21 h fins acabar l’espectacle de la
batukada i posterior concert d’havaneres.

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 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.



L’interessat ha de disposar de l’autorització del propietari del terreny per tal de
dur a terme la instal·lació de les atraccions autoritzades.
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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 Sra. Blanca Augusta de Los Santos, en el termini
de deu dies.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

TERCER.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a signar tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

8. Aprovació de l’organització d’un correfocs dins els actes de la Festa
Major 2019.
ANTECEDENTS:
PRIMER. Atès la provisió d’Alcaldia, de data 17 de juliol de 2019, es va justificar la
necessitat i la conveniència en aquest Municipi de celebrar un espectacle amb artificis
pirotècnics realitzats per experts per dur a terme el Correfocs dintre dels actes de la
Festa Major 2019, i en concret el proper dia 2 d’agost en horari de 22 a 24 h.
SEGON. Atès que, en data 18 de juliol de 2019, s’emet informe de secretaria en relació
a la legislació aplicable i el procediment a seguir, el qual estableix que en cas
d’incompliment de les condicions que consten a l’informe s’informa desfavorablement
l’expedient. Entre altres, s’estableixen les següents consideracions:
A.

Caldrà que l’Associació Voliaks d’Oliana, presenti a l’Ajuntament la documentació
establerta en la Consideració segona, d’aquest informe, i que disposi de la
documentació detallada en la Consideració novena.

B.

Vista la necessitat i la conveniència en aquest Municipi d'executar un espectacle
pirotècnic realitzat per experts, i amb caràcter previ a la notificació a la Delegació
del Govern d'aquesta celebració, és necessari preparar la documentació que ha
d'acompanyar a la dita comunicació, conforme al previst a l'apartat vuitè d'aquest
informe.

C.

Aquesta activitat no està inclosa dins l’àmbit d’aplicació del Decret 30/2015, atès
que es preveu la utilització de menys de 100 kg de matèria reglamentada dels
artificis de pirotècnia. Tanmateix l’Ajuntament i el Grup de Foc, hauran de
complir les recomanacions de seguretat establertes en el PEM, i detallades
en la consideració vuitena d’aquest informe, en el Decret 989/2015 (ITC 18), i
resta de normativa que sigui d’aplicació.
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TERCER. En data 18 de juliol de 2019, s’ha sol·licitat a l’Associació Voliaks la
documentació establerta en l’article 2 de la Instrucció Tècnica Complementària 18 (ITC
18), del Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’articles
pirotècnics i de cartutxeria (Reglament de Pirotècnia). Aquesta documentació s’ha rebut
el dia 25 de juliol de 2019.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

QUART. En data 25 de juliol de 2019, aquest Ajuntament a dut a terme la comunicació
de la celebració del Correfocs, a la Subdelegació del Govern de Lleida, en compliment
del que estableix l’article 2 de la ITC 18 del Reglament de Pirotècnia.
Per tot l’anterior, i vistos els informes tècnics que consten a l’expedient, de conformitat
amb la delegació feta per part de l’Alcaldia, delegació feta per Decret d’Alcaldia número
242/2019, de 21 de juny, per unanimitat dels assistents,

S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar la celebració d’un Correfoc, organitzat per l’Associació Voliaks
d’Oliana juntament amb La Colla de Diables L’espetec, dins els actes de la Festa Major
d’Oliana, el proper dia 2 d’agost de 2019, en horari de 22 a 24 h, d’acord amb el
recorregut que consta a l’expedient.
SEGON. Condicionar l’efectivitat d’aquesta resolució al compliment per part de l’entitat
de les disposicions establertes per als Grups de Foc, en el Reglament de Pirotècnia (RD
989/2015) i resta de normativa d’aplicació, a les condicions establertes en el Contracte
Administratiu que es derivi d’aquest procediment, i que s’adjunta a aquesta resolució, i
en el PEM de l’Ajuntament.
En aquest sentit el PEM de l’Ajuntament estableix les següents mesures de seguretat:









senyalitzar tot el recorregut del correfoc amb una antelació mínima de 48 hores.
el dia del correfoc no pot aparcar cap vehicle en tot el trajecte del correfoc.
s’avisarà als veïns que treguin tots els obstacles que hi hagi al carrer: jardineres,
etc... que puguin entorpir el pas i altres objectes que estiguin en balcons i finestres
que, per efectes de les detonacions puguin trencar-se sobre els actuants i el públic
assistent.
d’igual forma, s’avisarà als veïns dels carrers per on transcórrer el correfoc per tal
que els tendals i qualsevol altre objecte que pugui cremar, estigui recollit i protegit.
segons normativa, ha d’existir un mínim d’il·luminació durant el correfoc
disposar les colles de foc 1 extintor de 5 kg de gas anhídrid carbònic CO2,
emplaçat al contenidor col·lectiu situat uns metres darrera dels actuants.
s’ha de disposar de telèfon mòbil per poder donar avís immediat davant de
qualsevol incidència al 112.

CVE: 20190-06218-22817-55141

AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 258/2019
Descripció.: Sessió 11-2019. Junta de Govern Local ordinària (30.07.2019)



Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).











És obligatòria la presencia de 1 SVB (suport vital bàsic: 1 ambulància
convencional, 2 tècnics/ques en transport sanitari).
És obligatòria la presencia dels Bombers.
el responsable de l’activitat durà a sobre l’autorització de la mateixa.
abans d’iniciar l’activitat, cal consultar el web del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per conèixer si ha estat suspesa, bé
per activació del nivell del pla alfa (l’autorització quedarà suspesa en cas d’activació
del pla alfa al nivell 3), bé perquè les condicions de perill així ho aconsellen, bé per
l’adopció de mesures extraordinàries en aplicació de l’article 18 del Decret 64/1995.
La consulta del nivell de pla alfa existent a la zona es farà mitjançant l’adreça web
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/, mitjançant el telèfon del seu
ajuntament, o el telèfon d’atenció ciutadana (012). El pla alfa s’actualitza cada dia a
les 9:30h, hora oficial.
l’activitat s’ha de fer exclusivament el dia i l’hora esmentades en l’autorització
el recorregut sempre ha de ser per carrers i places del nucli urbà construïdes, evitant
les zones properes a la forest, i el lloc ha d’estar net de vegetació en un radi de 20
m. al voltant del foc.
no s’autoritza el llançament de coets d’artifici.
amb una velocitat del vent superior a 20 Km/h., l’activitat no pot començar o s’haurà
d’aturar (orientativament, poden servir els valors de l’Escala Beaufort).

TERCER. Formular al Grup de Foc les següents recomanacions i obligacions d’acord
amb la normativa autonòmica i estatal que regula aquesta activitat:











Disposar de la formació i acreditació dels Responsables de Grups Reconeguts com
a Experts (RGCRE). (mínim de tres persones)
Formació de tots els membres de la colla, tan adults com infantils, sobre la seguretat
i l' utilització correcta dels materials pirotècnics i mantenir actualitzat el registre
oficial de les persones formades.
Subscriure un contracte amb els organitzadors, on es detallin els deures i
obligacions de cadascuna de les parts.
Subscriure les corresponents assegurances de responsabilitat civil i accidents
personals
Disposar d’acords amb els fabricants de pirotècnia per a l’adquisició d’articles
pirotècnics homologats amb i sense marcatge CE (es recomana desar les factures
de compra i els certificats emesos pels fabricants).
Protocols preventius en les actuacions: coneixement dels itineraris, mesures
d’extinció d’incendis (p. ex: extintor), respectar les indicacions de les colles
amfitriones, confeccionar butlletes amb les mesures preventives per a veïns,
comerciants, participants i espectadors passius, ...
Aplicació del SENY i del SENTIT COMÚ en totes i cadascuna de les actuacions: no
sortir dels itineraris, no actuar sota els efectes de l’alcohol i/o estupefaents, tenir
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actituds de respecte vers els participants, actius i passius, mantenir una actitud de
respecte vers el material que s’utilitza, ...
Disposar d’un dossier intern que contingui, com a mínim, els següents documents:



Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

-

Resolució de la Generalitat de les manifestacions festives amb ús de pirotècnia
Còpia del NIF i els estatuts de l’entitat
Còpia de l’acta de junta on es designen els representants oficials de l’entitat
Còpia de tots i cadascun dels certificats individuals de RGCRE
Còpia de la relació oficial dels membres de l’entitat que han estat formats
Còpia de les autoritzacions paternes i/o tutories dels menors d’edat
Còpia de les assegurances de responsabilitat civil i accidents personals

QUART. Disposar la contractació dels següents mitjans de protecció mínims:
1SVB (Suport vital bàsica), que inclogui 1 ambulància més dos tècnics sanitaris.
Mitjans de prevenció, extinció d’incendis i salvament: Equip de Primera Intervenció
(EPI)




CINQUÈ. Ordenar que es dugui a terme la comunicació als veïns i es senyalitzi l’espai
o recorregut, amb una antelació mínima de 48 hores abans de l’hora prevista de l’inici
de l’actuació, indicant:
a. Horari de l’actuació.
b. Espai o recorregut on es realitzarà l’actuació.
c. Mesures de seguretat que s’han d’aplicar, així com de la indumentària i de les
mesures de protecció recomanades per a la participació en l’espectacle.
I que es comprovi el compliment de les mesures de seguretat establertes en el PEM
abans de l’inici de l’actuació.
SISÈ.- Requerir a l’entitat organitzadora per tal que aporti la següent documentació, en
cas que no se’n disposi a la secretaria de l’ajuntament:







Original o còpia compulsada del NIF de l’entitat.
Original o còpia compulsada dels Estatuts de l’entitat (datats i signats per tots els
socis fundadors o, com a mínim, pel president i el secretari).
Original o còpia compulsada de la certificació de l’acord de designació dels òrgans
de govern de l’associació.
Original o còpia compulsada de la inscripció al registre d’entitats del Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
L'acta fundacional (datada i signada per tots els socis fundadors).
La identitat de tots els socis fundadors (DNI, passaport o permís de residència).
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SETÈ. Notificar la resolució a l’entitat, en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
VUITÈ.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a signar tots els documents
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

9. Ratificació de diversos Decrets d’Alcaldia.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

No n’hi ha.

10. Assumptes sobrevinguts.
Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, S’APROVA per
unanimitat.

10.1 Comunicació d’obres per al repàs de la teulada de l’immoble ubicat al
C/ Major, 83.
Número d’expedient:
Sol·licitant:
Assumpte:

252/2019
Sr. Joan Jiménez Porredon
Repàs de teulada

Atès que en data 19 de juliol de 2019 el Sr. Joan Jiménez Porredon ha presentat davant
el registre general d’aquest Ajuntament comunicació d’obres per a executar obres
consistents en el repàs de la teulada de l’immoble ubicat al C/ Major, núm. 83 d’Oliana,
adjuntant amb la sol·licitud un pressupost per import de 450,00 €.
Atès que en data 30 de juliol de 2019 el tècnic municipal, emet informe de caràcter
favorable, indicant que l’actuació està subjecta al règim de comunicació prèvia i
condicionat al compliment de les següents condicions:
1. En cas que es requereixi l’ocupació d’espai públic amb bastides o d’altres materials,
cal que es sol·liciti prèviament a l’Ajuntament, que es senyalitzi correctament i es
garanteixi el pas segur tant de vehicles com de vianants.
2. En cas que durant l’execució de dites obres s’alteri algun servei públic, caldrà que
es reposi convenientment amb anterioritat a la finalització de les mateixes.
Atès que en data 30 de juliol de 2019 la secretària emet informe en relació a la
legislació aplicable i el procediment a seguir, en el qual estableix que:
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En conseqüència, el procediment per a portar a terme la comunicació prèvia és
el següent:
A. Presentada la comunicació prèvia, valdrà verificar que compleixi els requisits
establerts en els articles 72 i següents de RPLU.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

B. La persona interessada està habilitada per a executar l’acte de què es tracti,
des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents
requerits, amb les excepcions previstes en el propi reglament, en la
legislació de règim local, i en les ordenances municipals.
C. D’acord amb l’article 74.1 del RPLU l’Ajuntament podrà verificar les dades
de la comunicació i documentació presentades. D’aquesta comprovació se’n
deixarà constància a l’expedient mitjançant la corresponent acta d’inspecció.
Tanmateix la Corporació resoldrà allò que estimi convenient.
Atès que d’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència
prèvia els actes d’edificació i d’ús del sòl definits a la legislació urbanística vigent a
Catalunya. Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions
contingudes a la legislació urbanística, a les normes i ordenances municipals i al
planejament. La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost,
que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Atès que d’acord amb l’art. 187 del TRLUC, estableix els actes que es estan subjectes
a llicència urbanística, amb les excepcions recollides en l’article 187.ter. L’article 187.bis
del TRLUC recull els actes subjectes a comunicació prèvia, amb les excepcions dels
articles 187.2 i 187 ter. L’article 187 ter estableix els actes que no estan subjectes a
llicència urbanística o comunicació prèvia. L’expedient objecte d’aquest expedient està
subjecte a comunicació prèvia (art. 187.bis TRLUC)
Per tot l’anterior, i vistos els informes tècnics que consten a l’expedient, 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.- Acceptar la comunicació prèvia d’obres presentada pel Sr. Joan Jiménez
Porredon per a executar les obres consistents en el repàs de la teulada a l’immoble
ubicat al C/ Major, núm. 83 d’Oliana, d’acord amb la documentació adjuntada amb la
sol·licitud, amb l’advertiment que en cas de modificació o canvi durant l’execució de les
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obres, seria necessària la notificació a aquest ajuntament per tal de constatar que no
altera la comunicació presentada.
Condicionar l’acceptació d’aquesta comunicació d’obres al compliment del següent:
-

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

-

En cas que es requereixi l’ocupació d’espai públic amb bastides o d’altres
materials, cal que es sol·liciti prèviament a l’Ajuntament, que es senyalitzi
correctament i es garanteixi el pas segur tant de vehicles com de vianants.
En cas que durant l’execució de dites obres s’alteri algun servei públic, caldrà que
es reposi convenientment amb anterioritat a la finalització de les mateixes.

SEGON.- Condicionar l’eficàcia d’aquesta comunicació al compliment de les
prescripcions generals que figuren en el POUM.
TERCER.- En tot cas, les obres han d’iniciar-se en un termini màxim d’un any, comptat
a partir de l’endemà de la notificació de la seva resolució. La durada màxima de
l’execució de l’obra és de 3 anys, comptats a partir de l’endemà de la notificació de la
Resolució. També cal advertir el titular de la llicència que la caducitat d’aquesta es
produeix pel transcurs d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense
haver-les acabat, sens perjudici de la possibilitat de sol·licitar un pròrroga abans de
l’esgotament del termini per iniciar o acabar les obres.
QUART.- Sens perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real
i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les liquidacions complementàries que
procedeixin, s’aprova la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
i de la taxa per la tramitació de llicències urbanístiques, d’acord amb les dades següents:
CONCEPTE

TIPUS GRAVAMEN

BASE

Ord. 23. Taxa tramitació declaració responsable
o comunicació prèvia

1,00

40,00 €

40,00 €

ICIO

0,026

450,00 €

11,70 €

TOTAL:

TOTAL

51,70 €

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució al Sr. Joan Jiménez Porredon en el termini de deu
dies.
SISÈ.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a signar tots els documents
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

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

12. Informes d’alcaldia.
No n’hi ha.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

13. Precs i preguntes
No n’hi ha.

Sense cap altre punt a comentar, i efectuades les anteriors intervencions, la Sra.
alcaldessa, M. Carmen Lostao Otero, aixeca la sessió, a tres quarts d’una del
migdia, de la qual, com a secretària, estenc i certifico la present acta.

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: 14/8/2019 14:27:40

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: 16/08/2019 11:31:03
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