AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 364/2019
Descripció.: Sessió 17-2019. Junta de Govern Local ordinària (24.10.2019)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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Identificació de la sessió:
Número ............................ 17/2019
Caràcter............................ ordinari
Data .................................. 24 d’octubre 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:
Teresa Alert Rafel
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.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Comunicació prèvia d’obres per a la realització d’obres d’adequació a la residència
Castell d’Oliana.
Comunicació prèvia d’obres per al pintat de la façana de l’immoble situat a la Pl.
Mossèn Albert Vives, núm. 4.
Comunicació de canvi de titularitat d’una llicència d’activitat.
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5.
6.
7.
8.
9.

Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’atraccions firals a la Fira de Tots
Sants. Exp. 182/2019.
Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’atraccions firals a la Fira de Tots
Sants. Exp. 313/201.
Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’atraccions firals a la Fira de Tots
Sants. Exp. 313/2019.
Assumptes sobrevinguts.
Ratificació de diversos Decrets d’Alcaldia.
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Part de Control i Informes:
10. Donar compte de diversos Decrets d’Alcaldia.
11. Informes d’alcaldia.
12. Precs i preguntes.

Part Resolutiva:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
L’acta de la sessió número 16/2019 (ordinària) de data 9 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. Comunicació prèvia d’obres per a la realització d’obres d’adequació a
la residència Castell d’Oliana.
Abans de l’inici d’aquest punt, i en compliment de l’article 21 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, l’alcaldessa manifesta que s’absté de participar en la
deliberació i votació d’aquest assumpte, per possible causa d’incompatibilitat, atès que
es troba en situació d’excedència laboral amb l’empresa Caser Residencial.
Número d’expedient:
Sol·licitant:
Assumpte:

305/2019
Caser Residencial Inmobiliaria SA
Obres d’adequació a la residència Castell
d’Oliana
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Atès que en data 28 d’agost de 2019 el Sr. Valentín García García, en representació de
Caser Residencial Inmobiliaria presenta davant el registre general d’aquest Ajuntament
una sol·licitud de llicència d’obres per a l’execució d’obres menors a la residència el
Castell d’Oliana, adjuntant amb la sol·licitud un pressupost detallat per import de
120.357,44 €, un plànol d’emplaçament i uns plànols de les actuacions.
Atès que en data 24 de setembre de 2019, previ informe tècnic emès a l’efecte, es
requereix al promotor per a què aporti l’estimació del volum estimat de residus que es
preveuen generar a les actuacions per a les quals es sol·licita llicència, així com
l’aportació del document d’acceptació signat per un gestor residus autoritzat per a
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En data 26 de setembre
de 2019 es dona compliment al requeriment efectuat aportant la documentació
sol·licitada.
Atès que en data 23 d’octubre de 2019 el tècnic municipal, emet informe de caràcter
favorable, indicant que l’actuació està subjecta al règim de llicència urbanística, ja que,
tot i que la tipologia de les obres és menor i no és necessari projecte, es troba ubicat
l’edifici en sòl no urbanitzable.
Atès que en data 23 d’octubre de 2019 la secretària emet informe jurídic, el qual conclou
el següent:
CONCLUSIONS. D’acord amb tot l’ exposat, i vist l’informe del tècnic municipal
que consta a l’expedient, s’informa favorablement per l’atorgament de la llicència
urbanística.

FONAMENTS DE DRET
1. 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.
2. 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
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llicència urbanística o comunicació prèvia. L’expedient objecte d’aquest expedient està
subjecte a llicència urbanística.
L’actuació descrita no comporta canvis volumètrics, estructurals o d’ús de l’immoble,
però sí que preveu la instal·lació d’infraestructures per al subministrament d’energia.
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S’indica que aquesta instal·lació es col·locarà en coberta, subjecta a l’actual coberta de
l’immoble, i en aquest sentit el POUM en el seu article 228, en l’apartat 4.d, indica que
per damunt del volum màxim de l’edifici es permet construir elements tècnics de les
instal·lacions, indicant entre ells, les instal·lacions de captació d’energia solar, com és
el cas.
3. Segons l’article 14 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, les llicències s’atorguen d’acord amb les
previsions de la legislació i el planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre
ús del sòl i edificació vigents en el moment de la seva resolució, o en la data en què
s’entenen produïts els efectes de la manca de resolució expressa de la sol·licitud, a
menys que s’hagin d’atorgar de conformitat amb un certificat de règim urbanístic vigent.
No es poden denegar o atorgar llicències urbanístiques fonamentades en les
determinacions de plans urbanístics encara no vigents, ni tan sols condicionades a la
seva entrada en vigor.
4. D’acord amb l’article 188 del Decret legislatiu 1/2010, el procediment per a
l’atorgament de les llicències s’ajustarà al que estableix la legislació de règim local i ha
d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic, així com l’informe del secretari o
secretària de l’ajuntament si els informes anteriors són contradictoris o manca altra
assistència lletrada. La remissió que fa aquest article a la legislació de règim local s’ha
d’entendre feta als articles 71 a 97 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
5. D’acord amb l’art. 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), la sol·licitud de llicència
d’obres s’ha d’atorgar o denegar de manera motivada en el termini de dos mesos per a
les obres amb projecte, i en el termini d'un mes per les obres sense projecte.
6. L’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme determina que:
1.

“Totes les llicències urbanístiques per executar obres han de fixar un termini
per començar-les i un altre per acabar-les, en funció del principi de
proporcionalitat. Si les llicències no els fixen, el termini per començar les obres
és d'un any i el termini per acabar-les és de tres anys.
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2.

La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis a què fa
referència l'apartat 1, o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no
s'han acabat les obres. A aquests efectes, el document de la llicència ha
d'incorporar l'advertiment corresponent.

3.

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir
si no se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística
en vigor, llevat dels casos en què s'hagi acordat la suspensió de l'atorgament.

4.

Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una
pròrroga tant del termini de començament com del termini d'acabament de les
obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si
la sol•liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis
establerts. La llicència prorrogada per aquest procediment no queda afectada
pels acords regulats per l'article 73.

5.

Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de
declarar i ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de
terceres persones i amb l'audiència prèvia de la persona titular”.

7. D’acord amb els articles 100 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, i amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1,
d’aquest Ajuntament, la realització d’una construcció, instal·lació o obra per a la qual
s’exigeixi la corresponent llicència urbanística està subjecta al pagament de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, sens perjudici de la taxa corresponent per la
tramitació de la llicència urbanística.
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 número 242/2019, de 21 de juny
de 2019, per unanimitat dels assistents,

S’ACORDA:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a Caser Residencial Inmobiliaria SA per a executar
obres menors a la residència Castell d’Oliana, totes elles detallades al pressupost
adjuntat amb la sol·licitud i resta de documentació tècnica que consta a l’expedient, amb
l’advertiment que en cas de modificació o canvi durant l’execució de les obres, serà
necessària la notificació a aquest ajuntament per tal de constatar que no altera la
llicència atorgada.

CVE: 20190-06212-19559-22722

AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 364/2019
Descripció.: Sessió 17-2019. Junta de Govern Local ordinària (24.10.2019)

SEGON.- Requerir al promotor per a què presenti una declaració responsable d’inici i
de final d’obres, en substitució de la còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció
facultativa i de la còpia del certificat final d’obres expedit per la mateixa direcció, de
conformitat amb l’establert a l’article 37.3 del Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
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TERCER.- Requerir a la persona titular de la llicència urbanística per a què aporti, un
cop finalitzades les obres, un certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la
quantitat i tipus de residus lliurats.
QUART.- Indicar que, 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.
CINQUÈ.- 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
Ord. 23. Taxa tramitació llicències urbanístiques
per a les quals no és necessari projecte
ICIO

TIPUS GRAVAMEN

BASE

TOTAL

1,00

30,00 €

0,026

120.357,44 €

3.129,29 €

TOTAL:

3.159,29 €

30,00 €

SISÈ.- Notificar aquesta resolució al Sr. Valentín García García, en representació de
Caser Residencial Inmobiliaria SA, en el termini màxim de deu dies.
SETÈ.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a signar tots els documents
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

3. Comunicació prèvia d’obres per al pintat de la façana de l’immoble
situat a la Pl. Mossèn Albert Vives, núm. 4.
Número d’expedient:
Sol·licitant:

354/2019
Antoni Regada Vilardell
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Assumpte:

Pintat façana immoble

Atès que en data 15 d’octubre de 2019 el Sr. Antoni Regada Vilardell ha presentat davant
el registre general d’aquest Ajuntament una instància per la qual demana permís per al
pintat de la façana de l’immoble ubicat a la plaça Mossèn Albert Vives, núm. 8, fent
constar que es pintarà de color marronós i adjuntant amb la sol·licitud un pressupost
d’execució de les obres per import de 907,50 €.
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Atès que en data 21 d’octubre de 2019 el tècnic municipal emet informe en el qual
estableix que les obres sol·licitades estan sotmeses al règim de comunicació prèvia.
L’esmentat informe és de caràcter favorable condicionar al següent:
-

-

En cas que es requereixi l’ocupació d’espai públic amb bastides o 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.

Atès que en data 24 d’octubre de 2019 la secretària emet informe en relació a la
legislació aplicable i el procediment a seguir, en el qual estableix que:
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.
B. La persona interessada està habilitada per a executar l’acte de que 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
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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.
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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. Antoni Regada
Vilardell, per al pintat de la façana de l’immoble ubicat a la plaça Mossèn Albert Vives
en un color de to marronós, 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 obres, seria
necessària la notificació a aquest ajuntament per tal de constatar que no altera la
comunicació presentada.
SEGON.- Condicionar l’eficàcia d’aquesta comunicació al compliment de les
prescripcions generals que figuren en el POUM.
TERCER.- Advertir de forma expressa que en cas que calgui l’ocupació de la via pública
amb una bastida, caldrà sol·licitar la preceptiva autorització, indicant amb detall l’espai
ocupat, el termini de durada de l’ocupació i les possibles afectacions al trànsit rodat o al
pas de vianants que es puguin produir.
QUART.- Requerir al promotor per a què presenti una declaració responsable d’inici i de
final d’obres, en substitució de la còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció
facultativa i de la còpia del certificat final d’obres expedit per la mateixa direcció, de
conformitat amb l’establert a l’article 37.3 del Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
CINQUÈ.- 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
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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.
SISÈ.-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
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Ord. 23. Taxa tramitació declaració responsable
o comunicació prèvia
ICIO

1,00
0,026

BASE
40,00 €

TOTAL
40,00 €

907,50 €

23,59 €

TOTAL:

63,59 €

VUITÈ.- Notificar aquesta resolució l’interessat en el termini màxim de deu dies.
NOVÈ.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a signar tots els documents
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

4. Comunicació de canvi de titularitat d’una llicència d’activitat.
Número d’expedient:
Sol·licitant:
Assumpte:

327/2019
Sra. Francisca Muñoz García
Canvi titularitat activitat

Vista la comunicació de canvi d’activitat presentada en data 23 de setembre de 2019
per la Sra. Francisca Muñoz García i l’empresa Redi Pirineu SL, en relació a una
tintoreria bugaderia situada a l’Av. Alt Urgell núm. 20, baixos, adjuntant amb la
comunicació presentada la documentació següent:
-

Comunicació de la transmissió de la titularitat, amb certificació tècnica
actualitzada signada per un tècnic competent.
Llicència antiga de l’activitat
Comunicació prèvia d’activitats de baix risc del nou titular, que incorpora una
declaració responsable.

Vist l’informe de caràcter favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 15
d’octubre de 2019.
Atès que la tipologia de l’activitat descrita, antigament estava inclosa dins de l’annex III
de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,
però ara no figura dins dels seus annexos. Actualment aquesta tipologia d’activitats es
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troba inclosa en l’annex I de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d'impuls de l'activitat econòmica, com activitat innòcua, identificada com a S960
rentatge i neteja de peces tèxtils i pell, amb una superfície igual o inferior a 120 m2
(excloses bugaderies industrials).

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

Atès que en la comunicació prèvia d’activitats de baix risc que s’aporta, hi figura una
declaració responsable per part del titular en la que entre d’altres s’indica que:
- Que es compleix amb la legislació vigent i que es disposa de documentació que
així o acredita, comprometent-se en el seu manteniment durant la vigència de
l’activitat
- Que l’activitat es conforme al règim urbanístic vigent
- Que el nou titular es subroga els drets i obligacions de la llicència assumint les
responsabilitats dels anteriors titulars.
Per tot l’anterior, 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. Prendre coneixement de la comunicació de canvi de titularitat, en data 23 de
setembre de 2019 de l’activitat de bugaderia tintoreria situada a l’Av. Alt Urgell, núm.
230, baixos, que figurava a nom de REDI PIRINEU, SL en favor de Francisca Muñoz
García.
SEGON. Inscriure en els registres municipals corresponents l’activitat, d’acord amb el
següent detall:
EXP:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
TITULAR:

327/2019
Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell, amb una superfície
igual o inferior a 120 m² (excloses bugaderies industrials)
Avinguda de l’Alt Urgell núm. 20, baixos
Francisca Muñoz García – 7791253-P

TERCER. Notificar aquest acord a la Sr. Francisca Muñoz García i a l’empresa Redi
Pirineu SL en el termini màxim de deu dies.
QUART.- 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. Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’atraccions firals a la Fira
de Tots Sants. Exp. 313/2019.
ANTECEDENTS

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

PRIMER. En data 9 de setembre de 2019, la Sra. Maria Argentina Rivera Braga, amb
DNI 10830380W, ha demanat llicència per un establiment no permanent desmuntable
per a exercir l’activitat recreativa d’atraccions firals (RE 1430/2019):




Dragon
Bavi volador
Yumpi

En la instància no indica l’espai on sol·licita dur a terme aquestes activitats, i tampoc
s’indiquen les dates concretes de la instal·lació (únicament s’indica per fira de Tot
Sants).
No s’aporta documentació addicional.
SEGON. En data 12 de setembre de 2019, el tècnic municipal emet informe en relació
a la suficiència i idoneïtat de la documentació aportada, en el qual s’estableix que cal
sol·licitar a la persona interessada de l’activitat documentació diversa.
TERCER. En data 1 d’octubre de 2019, el tècnic municipal emet informe en relació a
l’activitat i conclou el següent:
CONCLUSIÓ:
Donat que prèviament a aquesta sol·licitud se n’han presentat dos més, i tenen
prioritat en relació amb aquesta sol·licitud per ordre de presentació, únicament
podran instal·lar-se aquestes atraccions si un cop efectuada la instal·lació per part
dels altres firaires queda lloc lliure per a poder instal·lar-se. Si es dona aquesta
situació s’informa favorablement la instal·lació de les atraccions Baby Volador,
Dragon i Jumpis entre l’1/11/2019 i el 4/11/11/2019 (tenint en compte que el
muntatge i l’expedició de la certificació per part del tècnic s’haurà hagut de dur a
terme amb anterioritat a les 12:00 h del dia 31/10/2019), amb les següents
condicions:


Cal aportar la certificació tècnica indicant que el muntatge i funcionament
de les instal·lacions són correctes en l’emplaçament on s’ubiquen, previ
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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).



a l’acta de control municipal (amb anterioritat a les 12:00 h del dia
31/10/2019).
La disposició de les atraccions dins de la parcel.la no ha d’entorpir els
vials d’accés i 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.
L’aforament màxim dins de l’activitat ha d’ésser:




Baby volador
Dragon:
Jumpis:

42 usuaris + 2 treballadors
28 usuaris + 2 treballadors
4 usuaris + 1 treballador”

QUART.- 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. 193, de data 7 d’octubre
de 2019 i a l’e-Tauler, i no hi ha hagut ni al·legacions ni reclamacions.

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.
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 a la Sra. Maria Argentina Rivera Braga, 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:




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




Baby volador
Dragon:
Jumpis:

42 usuaris + 2 treballadors
28 usuaris + 2 treballadors
4 usuaris + 1 treballador”

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

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.
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 (amb anterioritat a les 12:00h del dia
31/10/2019).



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. Maria Argentina Rivera Braga, en el termini
màxim 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.

6. Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’atraccions firals a la Fira
de Tots Sants. Exp. 320/201.

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

ANTECEDENTS
PRIMER. En data 16 de setembre de 2019, el Sr. Manuel Angeles de los Santos, amb
DNI 10554074H, ha demanat llicència per un establiment no permanent desmuntable
per a exercir l’activitat recreativa d’atraccions firals (RE 1463/2019):


Caseta de feria – Remolque multijuegos

En la instància no indica l’espai on sol·licita dur a terme aquestes activitats.
Que consta la següent documentació annexa a l’expedient:






Projecte i certificació anual de funcionament “Remolque multijuegos”
Documentació BT
Certificació extintors
Assegurança de responsabilitat civil i rebut vigent
Declaració per part de l’interessat del tècnic responsable de l’atracció

SEGON. En data 18 de setembre 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 pel termini de 10 dies, i no hi ha hagut ni
al·legacions ni reclamacions.
QUART.- 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, i no hi ha hagut ni al·legacions ni reclamacions.
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:

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

PRIMER. Atorgar a la Sr. Manuel Angeles de los Santos, 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:
-

Caseta de feria – Remolque multijuegos

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


Caseta multijuegos: 1 treballador

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.
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
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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 (amb anterioritat a les 12 h del dia
31/10/2019).
 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.

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

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

7. Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’atraccions firals a la Fira
de Tots Sants. Exp. 333/2019.
ANTECEDENTS
PRIMER. En data 31 de gener de 2019, el Sr. Luís Rodríguez Raúl, amb DNI 40337535C, ha demanat llicència per un establiment no permanent desmuntable per a exercir
l’activitat recreativa d’atraccions firals (RE 178/2019):
-

Pistilla infantil
Escalestric
Churreria
Espectáculo

Cal dir que a l’informe tècnic de l’expedient hi diu que “inicialment, com s’indica en la
identificació de l’expedient, es sol·licitava autorització per a una xurreria i espectacle,
però, per indicacions del tècnic en correu electrònic i d’acord amb la declaració del
responsable tècnic aportada, únicament es preveu muntar la Pistilla infantil i
l’Escalèstric.
En la instància no indica l’espai on sol·licita dur a terme aquestes activitats.
En data 30 de setembre de 2019, l’interessat aporta nova documentació i consta a
l’expedient la següent:
-

Còpia del DNI
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-

Alta IAE i rebut autònoms
Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut vigent.
Documentació de BT
Projecte, certificació anual de funcionament de pista infantil i escalèstric.
Certificació d’extintors vigents.

SEGON. En data 1 d’octubre de 2019, el tècnic municipal emet informe en relació a la
suficiència i idoneïtat de la documentació aportada, amb les conclusions següents:

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

CONCLUSIÓ:
S’informa favorablement la instal·lació entre l’1/11/2019 i 3/11/2019 (tenint en
compte que el muntatge i l’expedició de la certificació per part del tècnic s’haurà
hagut de dur a terme amb anterioritat a les 12:00 h del dia 31/10/2019), de les
atraccions “Pistilla infantil” i escalèstric amb les següents condicions:


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 no pot entorpir els vials
d’accés i 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.



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

Pistilla infantil:
Escalèstric:

24 usuaris + 2 treballadors
26 usuaris + 2 treballadors”

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. 193, de data 7 d’octubre
de 2019 i a l’e-Tauler, 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:

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

PRIMER. Atorgar al Sr. Luís Rodríguez Raúl, 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:



Pistilla infantil
Escalestric

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

Aforament màxim autoritzat:



Pistilla infantil
Escalèstric

24 usuaris/àries + 2 treballadors/res
26 usuaris/àries + 2 treballadors/res

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.
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.
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Addicionalment, i als efectes de l’article 41.4 del Reglament d’espectacles,
es requereix als interessats, per a què presentin 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.

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

SEGON.- Notificar aquest acord a la Sr. Luís Rodríguez Raúl, en el termini màxim de
deu dies.
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. Assumpte sobrevinguts.
No n’hi ha.

9. Ratificació de diversos Decrets d’Alcaldia
No n’hi ha.

Part de Control i Informes:

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

11. Informes d’alcaldia.
No n’hi ha.

12. Precs i preguntes
La Sra. Teresa Alert, regidora assistent en aquesta junta, demana per la reunió que es
va mantenir amb el cap dels serveis territorials a Lleida del Departament d’Educació, el
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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).

Sr. Carles Vega.
L’alcaldessa respon que en relació a la teulada de l’escola, el departament es va
comprometre a executar les obres, però no es va poder concretar en quin moment. En
aquests moments, els pressupostos del departament es troben tancats i per altra banda,
cal decidir primer quina serà la solució constructiva idònia per poder quantificar el cost
de les obres. Per altra banda, l’ajuntament es va comprometre a fer anualment
actuacions de manteniment a l’escola.

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
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