AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 378/2019
Descripció.: Sessió 18-2019. Junta de Govern Local ordinària (07.11.2019)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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Identificació de la sessió:
Número ............................ 18/2019
Caràcter............................ ordinari
Data .................................. 7 de novembre de 2019
Lloc ................................... Despatx d’alcaldia
Hora d’inici........................ 12:00 h
Hora d’acabament ............ 12:35 h

Assistents:
M. Carme Lostao Otero, alcaldessa
Jordi Vila Cosconera, 1er tinent d’alcalde
Josep Coma Solé, 2on tinent d’alcalde
Excusa la seva absència el regidor 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
Part Resolutiva:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Sol·licitud d’autorització per a l’obertura del carrer Vall de Dalt per a comprovar
l’estat de l’escomesa de clavegueram.
Llicència d’obres per a la instal·lació d’un aparell elevador de baixa velocitat a
l’immoble situat al C/ Germà Frederic, núm. 5.
Assumptes sobrevinguts.
Ratificació de diversos Decrets d’Alcaldia.
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Part de Control i Informes:
6.
7.
8.

Donar compte de diversos Decrets d’Alcaldia.
Informes d’alcaldia.
Precs i preguntes.
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Part Resolutiva:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
L’acta de la sessió número 17/2019 (ordinària) de data 24 d’octubre 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. Sol·licitud d’autorització per a l’obertura del carrer Vall de Dalt per a
comprovar l’estat de l’escomesa de clavegueram.
Atès que en data 22 d’octubre de 2019 la Sra. Maria Roca Reig ha presentat al registre
general d’aquest ajuntament un escrit on manifesta que a l’immoble situat al carrer Vall
de Dalt, núm. 59, del qual n’és propietària, s’ha detectat l’existència d’humitats per
filtracions, i sol·licita autorització per obrir el carrer per tal de comprovar l’estat de
l’escomesa del clavegueram, adjuntant amb la sol·licitud un pressupost d’execució de
les obres per import de 200,00 €.
Atès que d’acord amb l’article 34 de l’Ordenança general de bon govern, civisme i
convivència ciutadana de l’Ajuntament d’Oliana estableix que la neteja i conservació de
les connexions de les finques particulars a la xarxa general de clavegueram és
responsabilitat dels propietaris de cada finca, inclús en el cas que el deteriorament de la
connexió s’hagi produït fora de la façana, o sigui en terreny públic.
Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 23 d’octubre de 2019, en el qual
s’informa favorablement la realització de l’actuació amb les següents condicions:
1. Donada la presència d’altres serveis públics en les immediacions de l’escomesa
que es vol comprovar (aigua i gas), caldrà dur a terme les actuacions amb
especial cura, de forma manual i posant en coneixement als serveis afectats de
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l’abast de les actuacions que es volen dur a terme, a fi i efecte que estiguin al
cas de possibles incidències.
2. Durant l’execució de les obres caldrà que aquestes estiguin convenientment
senyalitzades i caldrà garantir el pas de vianants i vehicles de forma segura.
3. 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.
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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.- Autoritzar a la Sra. Maria Roca Reig a obrir el carrer per a la comprovació de
l’estat de l’escomesa de claveguera de l’immoble situat en el Carrer Call de Dalt, núm.
59, en concret el tram que discorre des de la façana de l’immoble fins a la claveguera
general de la població.
Condicionar la present autorització al compliment de les següents determinacions:
•

•
•
•

Donada la presència d’altres serveis públics en les immediacions de l’escomesa
que es vol comprovar (aigua i gas), caldrà dur a terme les actuacions amb
especial cura, de forma manual i posant en coneixement als serveis afectats de
l’abast de les actuacions que es volen dur a terme, a fi i efecte que estiguin al
cas de possibles incidències.
Durant l’execució de les obres caldrà que aquestes estiguin convenientment
senyalitzades i caldrà garantir el pas de vianants i vehicles de forma segura.
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.
Durant l’execució de les obres, caldrà la presència dels servies tècnics
municipals per a què es puguin donar les indicacions que consideri pertinents,
per la qual cosa, cal avisar a aquest ajuntament del moment en què es volen dur
a terme les obres.

SEGON.- 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.
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TERCER.- 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

Ord. 23. Taxa tramitació llicències per les quals
no és necessari projecte
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ICIO

BASE

TOTAL

1,00

30,00 €

30,00 €

0,026

200,00 €

5,20 €

TOTAL:

35,20 €

QUART.- Notificar el present acord a la Sra. Maria Roca Reig.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a signar tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

3. Llicència d’obres per a la instal·lació d’un aparell elevador de baixa
velocitat a l’immoble situat al C/ Germà Frederic, núm. 5.
Atès que s’ha detectat una errada en la documentació aportada pel sol·licitant, es retira
aquest punt de l’ordre del dia i s’acorda fer el requeriment pertinent.

4. Assumpte sobrevinguts.
No n’hi ha.

5. Ratificació de diversos Decrets d’Alcaldia
Es ratifica per unanimitat el decret núm. 456/2019, d’aprovació de la memòria i aprovació
de l’organització de l’activitat de rocòdrom el dia 1 de novembre, durant la Fira de Tots
Sants.

Part de Control i Informes:

6. Donar compte de diversos Decrets d’Alcaldia
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Es dona compte dels decrets que s’adjunten com a Annex I a aquesta acta.

7. Informes d’alcaldia.
No n’hi ha.
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8. Precs i preguntes
El Sr. Miquel Sala demana si han acabat les obres de la rotonda. L’alcaldessa respon
que sí, que estan totes les llums posades i que únicament queda per finalitzar la
col·locació d’elements estètics.

Sense cap altre punt a comentar, i efectuades les anteriors intervencions, la Sra.
Alcaldessa, M. Carme Lostao Otero, aixeca la sessió, a dos quarts i cinc 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=Secretàriainterventora, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 21/11/2019 12:46:42

Vist i plau
L’alcaldessa
M. Carme 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: 21/11/2019 13:03:22
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