ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 DE
SETEMBRE DE 2018
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2018000019
Caràcter: Ordinària
Data: 25 de setembre de 2018
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 20:00 h
Lloc: sala 1
Hi assisteixen:
Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa
Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor
Lluis Marti Barnes Tarres, Regidor
Gerard Fabrellas Ciurana, Regidor
Èlia Massó I Tamayo, Secretària
Amb veu i sense vot:
Cap
Han Excusat la seva absència:
Cap
No han Excusat la seva absència:
Cap
Desenvolupament de la sessió:
ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES
3.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER PARCEL·LA AVDA. MAS VILÀ AMB ZONA
TIPO, SAU
4.- ADHESIÓ A L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL
5.- ADQUISICIÓ D'UNA PASSAREL·LA
6.- CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT DE LA ZONA
ACEBSA PER LA FESTA MAJOR. ADJUDICACIÓ.
7.- ADQUISICIÓ D'ESTAQUES DE FUSTA PEL CARRIL BICI I LA VIA VERDA.
ADJUDICACIÓ.
8.- URGENTS:
8.1.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ PELS CONCERTS DE LA FESTA MAJOR 2018. APROVACIÓ.
9.- PRECS I PREGUNTES
Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.0.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de
data 12 de setembre de 2018
2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES
Vista la relació de factures que s’indica.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2018/16 que s’adjunta al present
com annex, d’import CENT VUITANTA-VUIT MIL QUATRE CENTS SEIXANTA-CINC
EUROS I NORANTA-DOS CÈNTIMS (188.465,92€).
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

3.0.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER PARCEL·LA AVDA. MAS VILÀ
AMB ZONA TIPO, SAU
Vist que la mercantil ZONA TIPO, SAU propietària de la parcel·la cadastral núm.
4385201DG8348N0001YK de 11.647 m2 segons cadastre, ubicada a Av. Mas Vila, té
interès en cedir-la en arrendament a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
Atès que l’Ajuntament està interessat en arrendar la parcel·la descrita per destinar-la
a aparcament de vehicles públic per les diferents activitats de la festa major, Fiporc i
d’altres que es considerin convenients.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acordar amb efectes d’ 1 de setembre de 2018, l’aprovació del
contracte de lloguer, el contingut del qual es transcriu integra i unilateralment, a
continuació:
“ A Riudellots de la Selva, 1 de setembre de 2018

REUNITS

D’una part la Sra. MONTSERRAT ROURA i MASSANEDA, en la seva condició d’Alcaldessa de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, actuant en el seu nom i representació, segons
preveu l’article 53.1a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
I de l’altra la Sra. I. B. P amb DNI XXX en nom i representació de ZONA TIPO S.A.U , amb
domicili a Plaça Marquès de Camps, nº 9 3er 17001 GIRONA.
Assistides per la Sra. ÈLIA MASSÓ i TAMAYO Secretària de la Corporació, en funció de
fedatari públic municipal.

Ambdues parts contractants es reconeixen capacitat per obligar-se i, de la seva lliure i
espontània voluntat,
MANIFESTEN
I.- Que la mercantil ZONA TIPO S.A.U amb NIF A79084463, domiciliada al C/ Martinez
Izquierdo, 53 esc 1 pl 1 pta 12 de 28028 MADRID, designant com a domicili a efectes de
notificacions a la Plaça Marquès de Camps, nº 9 3er de 17001 GIRONA, és propietària de
la parcel·la cadastral núm. 4385201DG8348N0001YK de 11.647 m2 segons cadastre,
ubicada a Av. Mas Vila de Riudellots de la Selva, (s’adjunta plànol de situació segons
certificació cadastral – annex 1); finca de sòl urbà industrial.
Aquesta parcel·la consta inscrita al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al
Tom 2.262, Llibre 29 de Riudellots de la Selva, Foli 183, Finca nº 1.574, Inscripció 1ª.
II.- Que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva està interessat en arrendar el terreny
descrit a la manifestació anterior, amb la finalitat de destinar-lo a l’aparcament de
vehicles, públic i gratuït per a veïns i visitants del poble i de les diferents activitats de la festa
major i FIPORC de Riudellots de la Selva i d’altres que es considerin convenients per
l’Ajuntament.
III.- Que les parts atorgants han convingut l’arrendament de la parcel·la cadastral
descrita a la manifestació I d’aquest document, d’acord amb els següents,

PACTES:
PRIMER.- La Sra. I.B.P, actuant en nom i representació de ZONA TIPO S.A.U cedeix
en arrendament a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva el terreny amb referència
cadastral núm. 4385201DG8348N0001YK de 11.647 m2 segons cadastre, sense edificar,
ubicat a l’avinguda Mas Vila de Riudellots de la Selva.
S’exclou del present arrendament l’espai d’uns 30 m2. aproximadament al voltant de cada una
de les dues estructures publicitàries existents, assenyalades en el plànol annex 2, que es
mantindran com ara, continuant els corresponents contractes amb les empreses
publicitàries.
Aquest espai referit en el paràgraf anterior d’uns 60 m2 aproximadament, s’haurà de
deixar sempre lliure, per tal que les empreses publicitàries puguin accedir i portar a terme
els treballs necessaris que requereixi el manteniment de les estructures publicitàries i per
canviar els rètols. I a més, no es podrà obstaculitzar en cap cas la visibilitat dels rètols, o
sigui no es podran aparcar tràilers ni cap altre vehicle de gran volum que puguin impedir la
visibilitat dels rètols.

SEGON.- La part arrendatària destinarà el terreny objecte del present arrendament a
l’aparcament de vehicles, públic i gratuït per a veïns i visitants del poble i de les diferents festes
que anualment organitza l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i d’altres que el Consistori
consideri convenients.

TERCER.-

S’estableix l’arrendament pel període de 5 anys a comptar des del dia 1 de

setembre de 2018. Finalitzat aquest termini es podrà prorrogar per tàcita reconducció
d’any en any, sempre i quan cap de les dues parts manifesti a l’altra per escrit, i amb
tres mesos d’antelació a la data de finalització del contracte o de qualsevol de les seves
pròrrogues, la seva voluntat de rescindir-lo.
QUART.- La renta derivada del present arrendament s’estableix en l’import anual de
QUATRE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SENTANTA-QUATRE CÈNTIMS
D’EURO (4.882,74 €). L’import de l’arrendament està justificat en l’expedient, i es
comprèn en el mateix, l’import de l’IBI del terreny. En conseqüència els rebuts de l’IBI
seran a càrrec de la societat propietària.
La renda corresponent als quatre mesos de l’any 2018 (de setembre a desembre de 2018)
que ascendeix a 1.627,58 €, es pagarà de forma anticipada dintre del mes de setembre en
curs.
La renda dels anys següents, es pagarà de forma anual en un únic pagament, dintre del
mes de juny de cada any.
CINQUÈ.- La renda del present arrendament podrà ser actualitzada anualment per part de
l’arrendadora, en data 1 de setembre al complir-se cada any de vigència del contracte, aplicantse a la renda corresponent a l’anualitat anterior, la variació percentual que hagi
experimentat, durant els dotze últims mesos, l’índex de Preus al Consum –IPC de Catalunya,
publicat per l’Institut Nacional d’Estadística, o per qualsevol altre Organisme que el
substitueixi.
S’exclou de dita actualització la part de renta que es correspon amb el pagament de
l’Impost de Béns Immobles; En cas que l’Impost de Béns Immobles de la finca
ressenyada (que conforma part de la renda) pateixi alguna variació en el seu import, es
repercutirà la variació en la renta, en la mateixa proporció.
SISÈ.- Als efectes de pagament de la renda corresponent, en el cas de la renta de l’any
2018, es farà al setembre d’enguany, l’arrendadora emetrà una factura per l’import
corresponent als quatre mesos d’us d’aquest exercici, més l’IVA corresponent, que es
satisfarà mitjançant ingrés o transferència al compte que l’arrendadora indiqui a
aquests efectes.
Als efectes de pagament de la renda dels anys següents, al juny de cada any,
l’arrendadora emetrà una factura anual per l’import més l’IVA corresponent, que es
satisfarà mitjançant ingrés o transferència al compte que l’arrendadora indica.
SETÈ.- Al tractar-se de l’arrendament d’un terreny sense edificació i exclòs per tant de la LAU,
no és necessari procedir a la prestació de la fiança.
VUITÈ.- Per tal d’adequar la parcel·la al destí establert, l’arrendadora faculta i autoritza
expressament a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, a realitzar moviments de terres,
compactació mitjançant gresa o material similar, i a la instal·lació d’un tancament,
respectant els termes existents. No obstant, l’Ajuntament es compromet a la
finalització de l’arrendament a la restitució del terreny al seu estat original, o sigui sense
pedres ni formigó, i amb terra vegetal.
L’Ajuntament no podrà realitzar cap més obra ni construcció de cap mena en el terreny
arrendat, i totes les obres i instal·lacions realitzades seran íntegrament a càrrec de
l’arrendatària, sense dret a indemnització de cap mena.
NOVÈ.- L’arrendatària renúncia de forma expressa a:

a)

A la facultat de cedir, traspassar i sots-arrendar total o parcialment la
parcel·la objecte del present arrendament.
b) Modificar les destinacions pactades en el present contracte.
c) Als drets de preferent adquisició que poguessin correspondre-li.

DESÈ.- L’ incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions resultants del
contracte donarà dret a la part que les hagués complert les seves, a exigir el compliment
de l’obligació o a promoure la resolució del contracte d’acord amb el que preveu l’article
1224 del Codi Civil.
Així mateix, l’arrendador podrà resoldre de ple dret el contracte per les causes
següents:
a)

La falta de pagament de la renda, o en el seu cas, de qualsevol de les
quantitats el pagament de les quals hagi estat assumit per la part arrendatària.
b) El sots-arrendament o la cessió inconsentits.

ONZÈ.- A part del pagament de la renta pactada, l’arrendatària es compromet a:
a)
Mantenir en bon estat de conservació i neta la parcel·la mentre duri el
present arrendament.
b) Un cop resolt el contracte, a retornar a la propietària, el terreny cedit en
arrendament, lliure i expedit.
c) Assumir totes les responsabilitats així com totes les despeses, impostos, arbitris i
taxes de qualsevol naturalesa que es derivin de les obres o instal·lacions
realitzades a la parcel·la per l’Ajuntament –o al seu encàrrec- o de l’activitat
desenvolupada per l’Ajuntament –o al seu encàrrec- mentre tingui efectes aquest
contracte.
DOTZÈ.- Aquest contracte es regirà preferentment pels seus pactes, i en el que no estigui
previst, per les disposicions del Codi Civil i de la legislació civil vigent a Catalunya.
I perquè així consti, en prova de conformitat, signen el present document per duplicat
exemplar i a un sol efecte, a la data indicada a l’encapçalament.

Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

I.B.P
ZONA TIPO S.A.U

Èlia Massó i Tamayo
Secretària interventora”

SEGON.- Facultar l’Alcaldessa Sra. Montserrat Roura i Massaneda per la
signatura del contracte.

4.0.- ADHESIÓ A L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL
La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny
de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a
les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja
i Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SDG
SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de conformitat
amb els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques,
aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al
perfil de contractant de l’entitat.
En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes
administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa
ENDESA ENERGÍA, SAU.
Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser
aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte
de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat
anterior i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta Pressió), així com
la seva licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el
quals, es troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat.
En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar
adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del
subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 d’agost
de 2018.
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1.
Amb aquesta contractació del servei de subministrament de gas natural es vol
aconseguir:
Una disminució de preus: Assolint economies d’escala en els preus a partir de
l’agregació de la despesa.
Millora en la gestió: Economies d’escala en els processos de contractació, millora de
l’administració, la gestió i els serveis de gas natural.
Millora dels serveis.
Adequació a la legalitat vigent: la contractació dels serveis amb règim d’igualtat,
transparència i no discriminació.
La nova contractació tindrà una vigència de l’1 d’octubre de 2018 fins el 30 de
setembre de 2019.
Vist l’informe de l’enginyer municipal, emès en data 19 de setembre de 2018, que
conclou que:
“Un cop avaluades les condicions establertes al contracte amb l'empresa adjudicatària
i les definides als plecs derivats del procediment de contracció, es proposa que
l'Ajuntament procedeixi a la formalització de l'adhesió a l'Acord marc de
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp.

2018.02) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa
"ENDESA ENERGIA, SAU", al presentar aquesta contractació condicions econòmiques,
tècniques i contractuals més avantatjoses.
Aquesta adhesió a l'Acord marc s'haurà de realitzar pels tres contractes pel
subministrament de gas natural de que disposa l'Ajuntament (edificis: CEIP, Pavelló i
Ajuntament)”.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva al
contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord
marc del que deriva, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de
març i publicats al perfil de contractant de l’entitat i pel plec de clàusules
administratives particulars que regeix els contractes basats en l’anterior, aprovat per
Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de
contractant de l’entitat, per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2018 al
30 de setembre de 2019, amb les següents condicions econòmiques:
Lot 1 Preu tarifa
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh) 53,090 €
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh) 46,190 €
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh) 41,590 €
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh) 38,590 €
Lot 1 Preu tarifa
Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh) 27,500 €
Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh) 27,300 €
SEGON.- Disposar l’adhesió pel subministrament de gas natural pels
del CEIP Riudellots (CUPS ES0230010278385399QO) tarifa 3.2; el Pavelló
ES0230010000266105PB)
tarifa
3.2;
de
l'Ajuntament
ES0230010274400897JB) tarifa 3.3; i del pis de refugiats del carrer Pineda,
(CUPS ES02300100004577QR) tarifa 3.2.

edificis
(CUPS
(CUPS
25 1-4

TERCER.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural
(Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), així com al Consorci Català pel
Desenvolupament Local – CCDL (preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el
correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu a Carrer València núm. 231, 6a planta,
08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

QUART.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (preferentment per correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o per
correu postal a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona) i al Consell
Comarcal de la Selva.

5.0.- ADQUISICIÓ D'UNA PASSAREL·LA
Vista la proposta de despesa de l’Alcaldessa on exposa el següent:
“ Per tal de salvar barreres arquitectòniques en diverses activitats que se celebren a
Riudellots, com el Fiporc i Festa Major, és necessària la compra d’una passarel·la per
tal que les persones amb mobilitat reduïda puguin participar-hi.
Degut a que no ha estat fàcil trobar empreses que fabriquin aquest tipus de producte i
que l’any passat amb motiu de la fira Fiporc, varem poder provar la passarel·la
fabricada per Balliu Export S.A. amb un resultat molt positiu, s’ha cregut oportú de fer
l’encàrrec a aquesta empresa”.
Vist que s’han presentat la següent proposta econòmica:
Empresa

Data

BALLIU EXPORT SA

20/09/2018

Import
IVA
inclòs
13.781,25 €

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per L’Alcaldessa de
la Corporació.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost i adjudicar a BALLIU EXPORT S.A, amb CIF
A17545385, per import 16.675,31€ (IVA inclòs) per l’adquisició de passarel·la per les
diverses activitats que es celebren al municipi , segons pressupost presentat el passat
dia 20 de setembre de 2018.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 920.63500.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat.

6.0.- CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT DE LA
ZONA ACEBSA PER LA FESTA MAJOR. ADJUDICACIÓ.
Atesa la necessitat d’il·luminar la zona de concerts de la Festa Major (Acebsa) on no hi
ha llum ja que els fanals estan avariats.
Vist que s’ha de procedir amb caràcter urgent a il·luminar la zona en qüestió pels
actes de la Festa Major que es celebra els propers dies, la solució més ràpida i
econòmica és passar un cablejat per la part alta de l’enllumenat.
Degut a la urgència de l’actuació s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa que
habitualment fa el manteniment de l’enllumenat municipal, per un import de 972,34 €
(IVA no inclòs)

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per l’Alcaldessa Sra.
Montserrat Roura i Massaneda, de data 17 de setembre de 2018.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost i adjudicar a INSTAL·LACIONS MARTÍ DURAN,
SL amb CIF: B-17246992 i domicili al C/ Estació, 23 de 17457 de Riudellots de la
Selva, per la realització dels treballs d’instal·lació de cablejat per funcionament
provisional de l’enllumenat Zona c/ Acebsa per la Festa Major de Riudellots de la
Selva, segons pressupost de 17 de setembre de 2018, per import de 1.176,53 € (IVA
inclòs)
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.338.22609
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

7.0.- ADQUISICIÓ D'ESTAQUES DE FUSTA PEL CARRIL BICI I LA VIA VERDA.
ADJUDICACIÓ.
Atesa la necessitat d’adquirir estaques de fusta per canviar les que s’han fet malbé a
la via verda i el carril bici.
Vista la proposta de despesa de contracte menor de subministrament emesa per la
regidora Sra. Carme Camps i Goy, de data 19 de setembre de 2018, on proposa
l’adjudicació a BLACKBRUC, SL. per ser la oferta més avantatjosa per l’Ajuntament.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost i adjudicar a BLACKBRUC, S.L amb CIF:
ESB17739657 i domicili al C/ Puig Forti, 19 de 17430 Santa Coloma de Farners, pel
subministrament d’un palet d’estaques de fusta segons pressupost de data 19 de
setembre de 2018, per import de 492,45 € (IVA inclòs)
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.454.21003
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

8.0.- URGENTS:
8.1.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ PELS CONCERTS DE LA FESTA MAJOR 2018.
APROVACIÓ:
Vist el Pla d’autoprotecció pels concerts de la Festa Major d’enguany, redactat per
l’enginyer tècnic Sr. Bartomeu Torrens i Ferrer, el qual preestableix i configura el
sistema organitzatiu de les diferents accions a realitzar en funció de la importància o
gravetat del sinistre o accident; des de la fase de detecció de l’alarma o conat
d’emergència, la fase de seguiment o d’actuació localitzada i la fase d’actuació o
emergència general.
El citat Pla d’autoprotecció pretén:
-

Definir l’anàlisi de risc de l’esdeveniment en funció dels diferents recintes i
actes que s’hi desenvolupen.
Prevenir i evitar les causes d’accidents o situacions d’emergència i sinistre;
establint les mesures preventives i els mitjans adients.
Establir les pautes i procediments d’actuació dels recursos humans que
disposa el recinte abans de l’arribada dels grups exteriors d’auxili (bombers,
ambulàncies, policia, ...) i facilitar-ne la seva actuació.
Organitzar, cas que sigui necessari, l’evacuació ràpida i segura de les
persones que es troben dintre del recinte

D’acord amb l’article 23 del Decret 30/2015 de 3 de març, s’ha emès l’informe en el
dia d’avui per l’enginyer municipal Sr. Oriol Romero Sanchez, el qual conclou:
“Analitzat el contingut dels documents presentats, prenent en consideració que
l’activitat de referència està degudament legalitzada, que compleix o complirà
la normativa especifica de seguretat contra incendis, un cop executades les
mesures correctores proposades d’acord amb la seva legislació aplicable, atès
que el pla d’autoprotecció d’aquesta activitat compleix formalment amb el que
especifiquen els índex esmentats, que respon bé al seus continguts, i que per
tant és un pla ben elaborat, proposo que el pla d’autoprotecció de referència
sigui homologat per la Junta de Govern de l’ajuntament.”
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Homologar el Pla d’autoprotecció pels concerts de la Festa Major
2018, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Bartomeu Torrens i Ferrer.
TERCER.- Trametre el Pla d’autoprotecció pels concerts de la Festa Major 2018
a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, a través del registre electrònic de plans
d’autoprotecció, per a la seva homologació, de conformitat amb l’establert al Decret
30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta
amb mi.
Signat electrònicament,

