AJUNTAMENT D'OLVAN
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

1. IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

Número
sessió
Caràcter

8/2017

Dia

12 de desembre de 2017

Hora:
Lloc:
Ubicació

9:52
Sala de Govern
Casa de la Vila

Ordinari

2. MEMBRES ASSISTENTS:

Alcalde - President
Sr. Martí Orriols i Soler
Regidors/es presents:
Sr. Lluís Boixader i Aubets, 1er. Tinent d’alcalde – delegat d’àrea
Sra. Meritxell Colomer i Santané, 2na. Tinent d’alcalde – delegada d’àrea
Secretari - interventor
Sr. Josep Maria Molins i Penina, secretari - interventor.

A la sala de govern de la seu de l’Ajuntament d’Olvan, a les 9:52 hores, del dia 12 de
desembre de 2017 es reuneixen sota la presidència de l'Il·lm. Sr. Martí Orriols Soler,
prèvia convocatòria a l'efecte, les persones anotades anteriorment, a l'objecte de celebrar
sessió ordinària de la Junta de Govern Local.
Pel Sr. Secretari - Intervenció es comprova que existeix el quòrum legal que preveuen els
articles 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL), 98.c) del Decret legislatiu de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC) i 90 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
Acte seguit, el Sr. President declara oberta la sessió i s'entra a tractar els assumptes
inclosos a l'ordre del dia:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2.- Qüestions prèvies.
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3.- Aprovació de documents comptables ADO-P
4.- Llicències urbanístiques.
5.- Resolució d’instàncies i expedients administratius
6.- Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries
7.- Assumptes sobrevinguts.
8.- Precs i Preguntes.

3. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ.
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
És aprovada per unanimitat dels assistents, la minuta o acta de la sessió de la Junta de
Govern Local del dia 21 de novembre de 2017, sense cap esmena.
2. Qüestions prèvies.
Per l'Alcaldia – Presidència es dóna compte a la Junta de Govern Local dels escrits i
documents oficials que s’han rebut, així com també de les disposicions legals aprovades
últimament i que són d’interès municipal:

-

L’Ajuntament de La Quar, en data 31 d’agost de 2017 (RE 2017-E-RC-1696) ens
ha notificat l’acord del Consell Obert, en sessió celebrada el dia 22 d’abril de
2017, segons el qual aproven inicialment el mapa de contaminació lumínica i ens
concedeixen tràmit d’audiència de 30 dies per a poder presentar al·legacions i
reclamacions.

-

En el BOE de data 21 de setembre de 2017, apareix publicada l’ORDRE
HFP/885/2017, de 19 de setembre, per la qual s’estableix la relació de municipis
als quals resultarà d’aplicació els coeficients d’actualització dels valors cadastrals
que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, entre
els quals hi figura el municipi d’Olvan.

-

El Consorci Administració Oberta de Catalunya, mitjançant comunicació
telemàtica de data 14 de novembre de 2017 (RE 2203/2017), ens informa de la
incorporació d’un nou servei a EACAT, anomenat “Intercanvi de registres amb
administracions públiques no catalanes (SIR)”, que té per objecte el registre de
les comunicacions telemàtiques que tinguin origen o destí en administracions
públiques no catalanes.

-

En el BOE de data 15 de novembre de 2017, apareix inserida la RESOLUCIÓ de
14 de novembre de 2017, de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia,
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per la qual es publica la de 7 de novembre de 2017, del Consell d’Administració,
per la qual s’estableixen les bases reguladores de convocatòria d’ajuts per a
l’adquisició de vehicles d’energies alternatives (Pla Movalt vehicles).
-

En relació amb l’àmbit de Protecció Civil, la tècnica Sra. Sònia Oliver del Consell
Comarcal del Berguedà del Bages ens va informar que només han de realitzar els
PLANS D’AUTOPROTECCIÓ els centres que superen l’ocupació (i) Escola Bressol
ocupació superior a 100 nens, (ii) CEIP ocupació superior a 1.000 nens, (iii)
Dispensaris mèdics capacitat superior a 200 persones, (iv) Ateneu i Centre Cívic
de Cal Rosal capacitat superior a 1.000 persones. En data 24 de novembre de
2017, la tècnica Sra. Agnès Centelles dels Serveis Territorials de la Catalunya
Central de la Generalitat, i ens informa que el document que cal formular i
aprovar per part de l’Ajuntament el DUPROCIM (document únic de protecció civil
municipal), que inclou els diferents plans: infocat, neucat, inuncat, siscat,
transcat i vencat, que són d’obligat compliment.

-

L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant comunicació telemàtica de data 4 de
desembre de 2017 (RE 2333/2017), ens informa de les sessions informatives
sobre les subvencions d’abastament que es realitzaran el dimecres dia 13 de
desembre a la Sala Pliques de Barcelona i el dia 14 de desembre al Consell
Comarcal de La Noguera a Balaguer.

3. Aprovació de documents comptables F-ADO-P.
3.1.- Aprovació relacions de documents comptables F-ADO-P
En aquesta sessió de la Junta de Govern Local no es sotmeten a la seva consideració i
aprovació, documents comptables F-ADO-P.
4. Llicències urbanístiques.
Informades favorablement per l’arquitecte superior Sr. Jordi Valls Rota (COAC 20.668-7),
amb la incorporació a l’expedient de l’informe de secretaria;
i proposades per la regidora –
delegada de l'Àrea d'Urbanisme i/o per l'Alcaldia - Presidència, es resolen els expedients
vinculats a llicències urbanístiques que a continuació es relacionen:
Número
expedient
EG-377-2017-URB
(GESTIONA 338/2017)

EG-346-2017-URB
(GESTIONA 303/2017)

Promotor/a

Descripció / ubicació

M.À.T.O.

Obra: Col·locació de dipòsit de biofiltres
(fossa sèptica) i repàs coberta annexa
Emplaçament: casa de Sant Salvador Nou
Classificació: sòl no urbanitzable (SNU)

R.V.P.

Tipus de llicència: constitució règim divisió
horitzontal
Emplaçament: C/ Pont d’Orniu, núm. 5 de
Cal Rosal
Classificació: sòl urbà (SU)
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5.- Resolució d’instàncies i expedients administratius
5.1.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb l’Editorial Gavarres
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
Procediment: Conveni de col·laboració
Conveni de col·laboració Editorial Gavarres.
Tràmit:
Aprovació expedient
Òrgan:
Junta de govern Local
Exp. Núm.:
EG-0432-2017-HIS (GESTIONA 399/2017)
1.Antecedents:
I.

Per part de Editorial Gavarres es va trametre una minuta o esborrany de conveni de
col·laboració a formalitzar entre la mateixa Editorial Gavarres i l’Ajuntament
d’Olvan, per tal de col·laborar en les publicacions sobre les comarques del
Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell.

II. L’objecte d’aquest conveni és fomentar les publicacions que donin prestigi al poble i
tota la seva comarca.
III.

En aquest conveni s’estableixen les condicions que han de regir en aquesta
col·laboració i cooperació per a l’anualitat 2017 i 2018.

IV. Mitjançant providència de l’alcaldia de data 22 de novembre de 2017, s’ha incoat
l’expedient i demanat informe a aquesta Secretaria – intervenció.
V.

La Secretaria – intervenció municipal ha emès l’informe núm. 2017-0288, en el que
indica la normativa aplicable i l’adequació de les actuacions a la mateixa.

2. Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la següent:



Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).



Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).



Articles 66.3,c, d i f) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).




Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (LRJPAC).
Arts. 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic (LRJSP).
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Articles 25.2 c), 31 i 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (LRBRL).



Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el reglament de desenvolupament de la Llei, aprovat pel Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre.



La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.



Articles del 107 al 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).



Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i la normativa de desplegament.



Bases d’execució del pressupost.

2on.- Conveni de col·laboració.
El conveni de col·laboració es regeix per les seves clàusules i els annexos i/o fitxes de
programes que s’hi afegeixen, i en allò que no estigui previst a les mateixes, per la normativa
indicada anteriorment, en especial pels article 47 a 53 de la Llei 40/2016, d’1 d’octubre (LRJSP)
i els articles 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens local (ROAS).
3er.- Formalització del conveni.

La formalització del present conveni de col·laboració troba la seva cobertura jurídica a 47 de la
Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP) i als articles del 108 al 112
de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (LRJPAPC).
4rt.- Normativa aplicable als convenis de col·laboració o adhesions
interadministratives
La normativa aplicable als convenis de col·laboració i protocols d’adhesió interadministrativa
ve determinada bàsicament pels articles:
-

47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP).
303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals (ROAS), i
107 al 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

El conveni interadministratiu és una figura organitzativa en el qual té especial rellevància les
tècniques de cooperació i col·laboració entre les diferents administracions públiques
implicades regint el principi d’igualtat de les parts.
En aquest sentit, el conveni pretén millorar l’eficiència de la gestió pública, facilitar la
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utilització conjunta de mitjans i serveis públics, i complir amb la normativa d’aplicació.
5è.- Àmbit pressupostari.
El pacte SEGON del conveni preveu que els costos d’aquest conveni seran de 60,00 € (IVA
inclòs), que caldrà imputar-los a l’aplicació pressupostària 920.22001 de “capítol II de
despeses” del pressupost de la corporació per a cada any de vigència del conveni de
referència.
6. Convalidació d’actuacions.
De conformitat amb allò que disposa l’article 67, en relació amb l’article 57, de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC), s’ha de procedir a:
(i)
(ii)

Convalidar les actuacions portades a terme per l’alcaldia – presidència
referents a l’adhesió al conveni de col·laboració indicat, i
Atorgar efectes retroactius a data 23 de novembre de 2016.

7è. Òrgan competent per a l’adopció de l’acord:
L’òrgan competent per a resoldre aquesta petició és l’Alcaldia – Presidència, en virtut d’allò
que estableix l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local. No obstant això, aquesta competència ha estat delegada a favor de la Junta de
Govern Local mitjançant decret d’Alcaldia 1/2015, de 15 de juny, publicat al BOPB del dia 5
d’agost de 2015.
En conseqüència de tot el que s’ha exposat, es proposta que per part de la JUNTA DE
GOVERN LOCAL, sigui adoptat el següent:
ACORD
Primer.- APROVAR l’expedient administratiu EG-0432-2017-HIS (GESTIONA 399/2017),
referent a la formalització del
conveni de col·laboració entre Editorial Gavarres i
l’Ajuntament d’Olvan per a col·laborar en les iniciatives que ajudin a fomentar les
publicacions que donin prestigi al poble i a tota la seva comarca, resolent-se l’informe emès
per la secretaria – intervenció en el sentit d’efectuar la tramitació completa de l’expedient;
en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta
PROPOSTA D’ACORD.
Segon.- APROVAR la minuta o esborrant de conveni de col·laboració que s’adjunta a la
present proposta d’acord, en els seus propis termes.
Tercer.- ADQUIRIR el compromís d’incorporar al pressupost de la Corporació de cada
anualitat de vigència del present conveni de col·laboració, per tal de liquidar la quantitat
pactada en el termini establert en el document jurídic de col·laboració esmentat (pacte
cinquè).
Quart.-

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 60,00 € corresponents a l’anualitat de
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2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 920.22001 del pressupost de la corporació per
a l’exercici de 2017.
Cinquè.- FACULTAR de la manera més àmplia que com en dret sigui possible, al President de
la Corporació per a l’execució del present ACORD i per a la signatura dels documents que a
l’efecte siguin necessaris.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.2.- Aprovació, si s’escau, de la baixa de vehicles del padró fiscal l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica per a l’any 2017 i posteriors (depuració padró fiscal).
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
Procediment:
Tràmit:
Òrgan:
Quadre clas.:

Gestió Tributària.
Baixa de padró fiscal IVTM
Aprovació
JGL
01-06-07

1.- Antecedents i consideracions:
I. En data 20 de novembre de 2017 (RE 2239/2017), el cap d’unitat de l’oficina de Berga de
l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, ha tramés una
proposta per tal d’autoritzar la depuració del padró fiscal de l’impost de vehicles de tracció
mecànica (IVTM) del vehicle següent:
LLISTA DE VEHICLES
NIF

NOM

OBJECTE TRIBUTARI

F61790754

CONTRACT, SCCL

B-6041-JZ

B60853330

CATALUNYA MOVIMENTS, S.L

R-0680-BBH

B60853330

CATALUNYA MOVIMENTS, S.L

8207-BMW

B60853330

CATALUNYA MOVIMENTS, S.L

E-4332-BBS

II. Aquesta proposta es fonamenta en el fet que aquests vehicles han generat prèviament
expedients de crèdits incobrables, així com els posteriors fallits per referència anualment,
que han estat aprovats per aquest Ajuntament.
III. És necessari depurar periòdicament aquest padró fiscal de l’IVTM, per tal d’evitar que el
seu import inclogui ingressos en els pressupostos municipals, els quals resultaran qualificats
com a incobrables.
IV. Concorren en el present supòsit les següents circumstàncies:
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1) Aprovació de la declaració de crèdit incobrable de l’expedient
original presentat a aquest ajuntament.
2) El subjecte passiu és desconegut en el municipi i no figura
inscrit en el padró d’habitants.
3) Constància a l’expedient original de crèdit incobrable,
mitjançant informe de la Prefectura de Trànsit, dels següents
requisits del vehicle tipus ciclomotor:
a. Antiguitat igual o superior a 10 anys.
b. No haver passat la inspecció tècnica de vehicles o haver
caducat.
c. No tenir assegurança vigent.
v. La Secretaria – intervenció municipal ha emès l’informe núm. 0300/2017 de data 01 de
desembre de 2017, pel qual s’indica la normativa aplicable i l’adequació de les actuacions a
la mateixa.
2.- Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la determinada en les normes següents:
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes Locals (TRLHL).
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de
Recaptació (RGR)
Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general
de vehicles.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT).
Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de règim Local de Catalunya (TRLMC).

En conseqüència de tot el què s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
del següent
ACORD
Primer.- DECLARAR VENÇUTS I DONAR DE BAIXA els deutes de venciment posterior a la
declaració de fallit per l’Impost de vehicles de tracció mecànica pels vehicles següents:
LLISTA DE VEHICLES
NIF

NOM

OBJECTE TRIBUTARI

F61790754

CONTRACT, SCCL

B-6041-JZ

B60853330

CATALUNYA MOVIMENTS, S.L

R-0680-BBH

B60853330

CATALUNYA MOVIMENTS, S.L

8207-BMW

B60853330

CATALUNYA MOVIMENTS, S.L

E-4332-BBS
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Segon.- APROVAR la BAIXA del PADRÓ FISCAL l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
(IVTM) per a l’any 2017 i posteriors, dels vehicles següents:
LLISTA DE VEHICLES
NIF

NOM

OBJECTE TRIBUTARI

F61790754

CONTRACT, SCCL

B-6041-JZ

B60853330

CATALUNYA MOVIMENTS, S.L

R-0680-BBH

B60853330

CATALUNYA MOVIMENTS, S.L

8207-BMW

B60853330

CATALUNYA MOVIMENTS, S.L

E-4332-BBS

en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta
proposta d’acord.
Tercer.- COMUNICAR el present acord a l’oficina de Berga de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, per tal que faci efectiva la baixa dels vehicles
esmentats en el padró fiscal de l’IVTM.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.3.- Aprovació, si s’escau, del pla d’autocontrol de les piscines municipals d’Olvan i
Cal Rosal estiu 2017
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
Procediment:
Assumpte:
Tràmit:
Òrgan:
Expedient núm.:

Aprovació del pla d'autoprotecció d'emergències
Pla autocontrol piscines municipals d’Olvan i Cal Rosal estiu 2017
Resolució expedient
Junta de Govern Local
EG-450-20147-SEC (Gestiona 421/2017)

1.- Antecedents.
I.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 21 de novembre de 2017, va
prendre l’acord de contractació administrativa dels serveis de redacció dels Plans
d’autocontrol de les piscines municipals d’Olvan i de Cal Rosal, adjudicant
directament el contracte a la societat mercantil AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS
RIAL, S.L., amb CIF número B60037561, i amb seu social a BERGA (08600), al C/
Bernat Sala, número 68-B.

II. El setembre de 2017 l’empresa AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, S.L., va
realitzar els Plans d’autocontrol abans esmentats, presentant-los a aquest
Ajuntament en format paper. Degut a que no s’ha trobat constància de que es
realitzés el registre d’entrada, s’ha efectuat en data 5 de desembre de 2017 amb el
número 2017-E-RC-2345.
III. L’enginyer municipal Sr. Xavier Roses Obradors, en data 22 de setembre de 2017, ha
emès un informe en el que fa constar que “la documentació aportada es considera
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idònia i suficient i per tant s’informa favorablement”.
IV. Mitjançant Providència de l’Alcaldia – Presidència de data 12 de desembre, s’ha
incoat d’ofici el present expedient administratiu.
V. La Secretaria – Intervenció municipal ha emès l’informe número 0306/2017 de data
12 de desembre de 2017, pel qual s’indica la normativa aplicable i l’adequació de les
actuacions a la mateixa.
2.- Fonaments de dret.
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la següent:



La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.




La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú (LPAC).
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.



La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.



La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables
a les piscines d’ús públic.




2on.- Naturalesa jurídica dels plans d’autocontrol
Essent l’objecte contractual l’aprovació d’una documentació tècnica consistent en els “plans
d’autocontrol” de les piscines municipals d’Olvan i de Cal Rosal, la seva naturalesa jurídica és
administrativa i el seu règim jurídic es correspon al que estableix el Decret 95/2000, de 22
de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
3er.- Plans d’autocontrol
Tenint en compte el que determina el Capítol 4 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’us públic:
“Article 25
Els titulars de les piscines d’ús públic són els responsables del funcionament, el
manteniment, la salubritat i la seguretat de les piscines, en compliment del què
disposa aquest Decret. A aquests efectes, durant el període d’obertura al públic de la
piscina han de garantir la presència d’un responsable del manteniment i el correcte
funcionament de les instal·lacions.
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Article 26
Els titulars de les piscines han d’identificar qualsevol aspecte de les seves instal·lacions i
de les activitats que s’hi desenvolupin, que sigui determinant per garantir la seguretat
dels usuaris. També, és responsabilitat dels titulars de les piscines la planificació, la
implementació, l’avaluació i la revisió de sistemes eficaços de control de tots els punts i
activitats generadors o potencialment generadors de risc.
Article 27
27.1 Els titulars de les piscines han de basar la vigilància del compliment de les
previsions contingudes en aquest Decret, en l’aplicació d’un autocontrol conforme
s’assenyala a l’article anterior.
27.2 Els resultats i les incidències que generi aquest autocontrol han de quedar
registrats documentalment, de manera que en qualsevol moment es pugui fer un
seguiment retrospectiu dels mateixos. Aquesta documentació estarà a disposició dels
serveis d’inspecció i s’haurà de custodiar, a disposició de l’autoritat competent, durant
un termini no inferior a dos anys.
27.3 Els darrers controls sobre la qualitat de l’aigua s’exposaran en un lloc visible i
fàcilment accessible als usuaris. Així mateix, a l’entrada dels serveis hi figurarà, en un
lloc visible, l’horari de la darrera neteja.
Article 28
El sistema d’autocontrol ha d’incloure, com a mínim, els següents plans:
Pla de neteja i desinfecció de totes les instal·lacions.
Pla de tractament de l’aigua dels vasos en què s’ha de fer constar el producte o
productes que s’utilitzen; les fitxes de seguretat d’aquests productes; la forma
d’aplicació i els controls que es realitzen per tal d’assegurar les característiques de
l’aigua assenyalades en els articles 19 i 20.
Pla de desratització i de desinsectació, amb les previsions de seguretat per a la seva
aplicació que calguin, per tal d’evitar riscos als usuaris de les piscines.
Pla de formació del personal de manteniment en les matèries relacionades amb aquest
article.
Planificació de les anàlisis microbiològiques de l’aigua necessàries per conèixer les
seves condicions sanitàries: freqüència de les anàlisis, punts de mostreig i tipus
d’anàlisis, entre d’altres factors.
En les piscines cobertes, pla de neteja i manteniment del sistema de ventilació i
calefacció que impliqui control de la temperatura i la humitat ambiental.
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Article 29
29.1 Les instal·lacions de piscines han de disposar d’unes normes de règim intern per
les persones usuàries, les quals seran d’obligat compliment i s’exposaran en lloc visible i
fàcilment accessible per aquestes persones, sens perjudici dels cartells i rètols que
estiguin distribuïts en les diferents zones de les instal·lacions. Aquestes normes de
règim intern han de contenir, com a mínim, les següents indicacions: l’obligació
d’utilitzar les dutxes abans del bany a la piscina; la prohibició d’accedir amb calçat de
carrer i de fumar i menjar en la zona de platja, i la no admissió d’animals domèstics.
Igualment, es donaran pautes de comportament quant a les activitats que es poden
desenvolupar en les instal·lacions.
29.2 Els titulars de les piscines podran expulsar del seu recinte aquelles persones que
incompleixin les normes de règim intern i les pautes de comportament a què fa
referència l’apartat anterior, un cop advertides prèviament.”
4rt.- Contingut del pla d’autocontrol
La documentació que ha d’incloure els plans d’autocontrol, com a mínim, és la següent:
- Descripció detallada de les instal·lacions on es faci constar expressament el sistema
de tractament de l’aigua.
- Informe sobre la previsió d’aforament màxim.
- Descripció del servei de salvament i socorrisme d’acord amb l’aforament previst.
- Descripció de tots els punts i activitats generadors o possibles generadors de risc, i
dels sistemes d’autocontrol que s’aplicaran per garantir la seguretat de les persones
usuàries.
Proposta de normes de règim intern i indicació dels mitjans que s’utilitzaran per
posar-les en coneixements de les persones usuàries.
5è.- Òrgan competent
Tenint el compte el què determina l’article 30 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’us públic:
“Article 30
30.1 Als efectes de la verificació del compliment de les normes sanitàries previstes
en aquest Decret, els expedients de construcció i reforma de les piscines d’ús públic
estan subjectes al tràmit d’autorització administrativa.
30.2 Correspon als ajuntaments l’autorització de les piscines que s’ubiquin en el seu
terme municipal, com també l’exercici de les competències de vigilància i control en
aquesta matèria.
30.3 El Departament de Sanitat i Seguretat Social podrà comprovar l’aplicació
homogènia d’aquest Decret en l’àmbit de Catalunya, mitjançant la realització
d’inspeccions periòdiques d’un nombre de piscines d’ús públic que sigui
estadísticament representatiu, en col·laboració amb els serveis municipals
corresponents. A aquests efectes la resolució dels expedients municipals
d’autorització es comunicarà a l’òrgan territorial corresponent del Departament de
Sanitat i Seguretat Social.”
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La competència per a resoldre el present expedient correspon a l’Alcalde – President, segons
allò que disposa l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, però en el nostre cas, aquesta
competència fou delegada a la Junta de Govern Local, segons la Resolució núm. 1/2015, de
19 de juny, publicada en el BOPB del dia 5 d’agost de 2015.
6è.- Tramitació de l’expedient
El procediment per dur a terme l'aprovació del pla és el següent:
A. L'aprovació del pla d'autoprotecció d'emergències municipal redactat per l’empresa
AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, S.L., l'ha d'aprovar inicialment el la Junta de
Govern Local de l'Ajuntament.
B. Aprovat inicialment el pla, s'exposarà al públic, amb anunci previ en el Butlletí Oficial
de la Província durant quinze dies, durant els quals els interessats el podran
examinar i presentar reclamacions davant la Junta de Govern Local.
C. Ateses les al·legacions presentades i informades, si escau, la Junta de Govern Local
de la corporació aprovarà inicialment els plans d’autocontrol de les piscines
municipals d’Olvan i de Cal Rosal per a l’estiu 2017.
D. Es remetrà còpia de la resolució a l’òrgan territorial corresponent del Departament de
Sanitat i Seguretat Social, dins del termini de trenta dies, sense perjudici de la seva
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.
E. L'aprovació definitiva es remetrà al Butlletí Oficial de la Província per a la seva
publicació durant quinze dies.
En conseqüència de tot el que s’ha exposat, es proposa que per part de la JUNTA DE
GOVERN LOCAL sigui adoptat el següent
ACORD
Primer: APROVAR INCIALMENT els Plans d’autocontrol de les piscines municipals d’Olvan i
de Cal Rosal per a l’estiu 2017, redactats per l’empresa AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS
RIAL, S.L., amb CIF número B60037561, i amb seu social a BERGA (08600), al C/ Bernat
Sala, número 68-B.
Segon: SOTMETRE aquest acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els interessats podran
examinar l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que considerin convenients.
Tercer: REMETRE el pla d’autocontrol a l’òrgan territorial corresponent del Departament de
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, segons assenyala l’article 30 del
Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les
piscines d’ús públic, prèvia a l'aprovació definitiva.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
6.- Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries
6.1.- Aprovació de llistes cobratòries pressupost 2017:
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En aquesta sessió de la Junta de Govern Local no es sotmeten a la seva consideració i
aprovació, llistes cobratòries .

7.- Assumptes sobrevinguts.
En aquesta sessió de la Junta de govern Local no es presenten assumptes sobrevinguts.

8.- Precs i Preguntes.
En aquest apartat no s’enregistra cap intervenció dels membres que formen la Junta de
Govern, per la qual cosa no hi han precs i preguntes.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les onze hores i vint-i-set
minuts, de la qual cosa s’estén la present acta.

Document signat electrònicament al marge per:
L’ALCALDE – PRESIDENT
Martí Orriols i Soler

EL SECRETARI – INTERVENTOR
Josep Maria Molins Penina
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