05/2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2016

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, essent les onze hores i cinc
minuts del dia 14 de setembre de 2016, sota la presidència de l’Il.ltre. Sr. Alcalde Rubén Lladós i
Gómez, es constitueix el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió ordinària en primera
convocatòria.
Assisteix a l'acte la Regidora Sra. Ivet Moncusí i Valls.
També assisteixen a la sessió els veïns Sr manel Serres i Nil Anselmo.
Actua com a Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana.
Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix allò que disposa l'article 98.c) 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, el Sr. Alcalde obre la sessió, amb subjecció a l'ordre del dia de la
convocatòria:
Prèviament a iniciar la sessió, el Sr. Alcalde vol que consti a l’acta que assisteixen a l’acte com
a convidats, els organitzadors de l’esdeveniment extraordinari, el Sr. DP i GC. Alhora que vol
deixar constància que s’ha fet arribar a tots els veïns una carta convocant-los al Ple i que
únicament hi assisteix el Sr. MSM.

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EN DATA 8
DE JUNY DE 2016
Es sotmet al Ple de la Corporació, el redactat de l’acta del ple ordinari celebrat en data 8 de
juny de 2016.
El Ple de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta del ple ordinari celebrat en data 8 de juny de 2016 .
____________________________________________________________________________
Per unanimitat i sense esmenes, s’acorda aprovar el redactat de l’acta del ple ordinari celebrat
en data 8 de juny de 2016.

2.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DEL CALENDARI
LABORAL 2017
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals,
dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius.
Atès que d’acord amb el que estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/83 correspon al Ple de
la Corporació la proposta de festes locals.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
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Primer.- Proposar com a dues festes locals, a incloure al calendari laboral de l’any 2.017, les
següents:
- El dia 25 de juliol de 2.017
- El dia 15 de juny de 2.017
Segon .- Comunicar aquest acord, a la delegació Territorial de Barcelona del Departament de
Treball de la Generalitat.
____________________________________________________________________________
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
En el torn de debat, el Sr. Alcalde informa que el dia 25 de juliol és Sant Jaume, i que el dia 15
de juny, és dijous de Corpus.

3.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN
TRACTOR AMB PALA PER EXECUTAR EL PROJECTE DE MANTENIMENT DE
CARRETERES I CAMINS
Vist l’expedient tramitat pel contracte de subministrament d’un tractor amb pala per executar el
projecte de manteniment de carreteres i camins a Sant Jaume de Frontanyà.
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò establert als articles 109 i 110 del
Reial-Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (en endavant TRLCSP).
Atès que la licitació del contracte s’ha realitzat conforme a allò previst a l’article 142 del
TRLCSP.
Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació.
Vist que el licitador que ha formulat la proposició econòmicament més avantatjosa ha presentat
la documentació necessària per formalitzar el contracte i ha constituït la garantia definitiva
exigida al plec de clàusules administratives particulars.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple, l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Adjudicar el contracte de de subministrament d’un tractor amb pala per executar el
projecte de manteniment de carreteres i camins a Sant Jaume de Frontanyà a l’empresa
“Vernis i Taberner Equips, S.L.”, pel preu de VINT-I-DOS MIL TRES-CENTS EUROS
(22.300,00 €) (IVA exclòs).
Segon.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels quinze dies hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors en la forma prevista
a l’article 151.4 TRLCSP, comparegui davant la secretaria general de l’Ajuntament, per tal de
formalitzar el contracte en document administratiu.
Si no es formalitzés el contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista,
l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia
provisional que, si escau, s’hagués exigit.
Tercer.- Notificar aquest decret a l’adjudicatària i a la resta d’empreses que han pres part en el
procediment, i disposar la seva publicació al BOP, i al perfil del contractant de l’Ajuntament.
Quart.- Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer efectius
els acords precedents.
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____________________________________________________________________________
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE LA GESTIÓ DE
RESIDUS
En el marc de Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora dels residus i del que estableix el Programa de Gestió de Residus municipals de
Catalunya així com en els seves revisions i actualització en el Pla d’actuació de residus de
Berguedà, des del Consell Comarcal del Berguedà s’ha elaborat una ordenança general de gestió
de residus aplicable a tots els municipis de la comarca del Berguedà que tinguin delegada la gestió
del servei de recollida d’escombraries al Consell Comarcal del Berguedà.
Atès que l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, té delegada la gestió del servei de recollida
d’escombraries al Consell Comarcal del Berguedà.
Vista la proposta d’Ordenança elaborada pel Consell Comarcal del Berguedà, l’Ajuntament de
Sant Jaume de Frontanyà, s’adhereix a la proposta d’Ordenança General de Gestió de Residus
elaborada pel Consell Comarcal.
Ates que la potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions Locals en l’article
4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; en l’article 8.1.a) 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 i els articles 60 i següents del ROAS.
La competència per l’aprovació de les ordenances i reglaments correspon al Ple de la Corporació.
L’acord d’aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s’han de sotmetre a informació
pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta
dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció del següents,
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança General de Gestió de Residus elaborada pel Consell
Comarcal.
Segon.- Sotmetre l’esmentada norma a informació pública per a la formulació de reclamacions i
al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de l’anunci corresponent al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
____________________________________________________________________________
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
En el torn de debat, el Sr. Alcalde informa que des del Consell Comarcal, s’ha elaborat una
Ordenança reguladora del tema de la gestió de residus, que han d’aprovat tots els municipis,
per regular el tema dels residus, i en concret de les retirades d’abocaments incontrolats i
proposar les corresponent sancions.

5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE PRESTACIONS
ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ
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Des del Servei d’Acció Social de la Diputació de Barcelona, amb la participació dels Tècnics de
Serveis Socials del Consell Comarcal i dels Ajuntaments, s’ha elaborat un Protocol de
prestacions econòmiques de caràcter social, per atendre les situacions d’urgència social
derivades de la conjuntura econòmica, regulant uns criteris per la concessió d’ajuts econòmics
per a les persones o famílies que es trobin en situacions d’especial necessitat social i/o
emergència per tota la comarca.
En especial es determinen uns criteris d’atorgament que combinen dues causes per la
concessió de prestacions: el compliment dels indicadors de baremació social i econòmica de
les persones perceptores, i la concessió excepcional en base a la valoració consensuada dels
equips tècnics de serveis socials per a determinades situacions.
El protocol fou aprovat el Ple del Consell Comarcal en sessió de data 24 de febrer de 2016, i es
demana l’aprovació per part del tots els Ajuntaments de la comarca que s’hi vulguin adherir.
Aquesta Alcaldia proposta al Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, l’adopció dels
següents,

ACORDS

Primer.- Aprovar el protocol de prestacions econòmiques de caràcter social de la comarca del
Berguedà, elaborat conjuntament pel Servei d’Acció Social de la Diputació de Barcelona, amb
la participació dels Tècnics de Serveis Socials del Consell Comarcal i dels Ajuntaments.
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà.
____________________________________________________________________________
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
En el torn de debat, el Sr. Alcalde informa que des del Consell Comarcal, juntament amb la
Diputació de Barcelona, s’ha elaborat un protocol per regular els criteris de concessió d’ajuts,
aplicables a tots els municipis.

6.- PROPOSTA D’ACORD DE RECONEIXEMENT DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE
PROTECCIÓ CIVIL DEL BERGUEDÀ COM A ÚNICA DEL MUNICIPI
D’acord amb l’article 5.1 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el reglament de les
associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, els plans de protecció civil només
poden reconèixer una Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) per municipi.
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Berguedà està tramitant els estatuts que regiran
aquesta Associació.
Des del Departament de Justícia han comunicat que per ta¡l d’assolir una major eficàcia en les
actuacions, una mateixa Associació de Voluntaris de Protecció Civil, pot ser reconeguda per
diversos municipis i estar vinculada a tot ells.
Per aquest motiu es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents,

ACORDS
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Primer.- Reconèixer l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Berguedà, com a única
Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) del municipi, sens perjudici que aquesta porti la
denominació “comarcal” i determinar que aquesta entitat quedarà vinculada funcionament a
l’autotitat municipal i als plans de protecció.
Segon.- Comunicar el present acord a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Berguedà.
____________________________________________________________________________
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.

7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCADIA NÚMS. 29/2016, 30/2016, 31/2016,
32/2016, 33/2016, 34/2016, 35/2016, 36/2016, 37/2016, 38/2016, 39/2016, 40/2016, 41/2016,
42/2016, 43/2016, 44/2016, 45/2016, 46/2016 I 47/2016
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 29/2016 DONANT-ME PER ASSABENTAT DE LES
DOMICILIACIONS EFECTUADES DEL 1 AL 31 DE MAIG DE 2016
Vistes les transferències i domiciliacions bancàries efectuades des del dia 1 fins el dia 31 de
maig de 2016, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat de MIL QUATRE CENTS
TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (1.437,52 €), estant totes elles
conformades per les regidories competents.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- Donar-se per assabentats de les transferències i domiciliacions bancàries efectuades
des del dia 1 fins el dia 31 de maig de 2016, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat
de MIL QUATRE CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (1.437,52
€), estant totes elles conformades per les regidories competents.
Segon.- Donar compte del present Decret en el proper Ple que se celebri.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 30/2016 APROVANT LA RELACIÓ DE FACTURES
PRESENTADA PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
Vista la relació de factures presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat
de SIS-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (608,46 €), estant totes elles
conformades, per les regidories corresponents.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final de SIS-CENTS VUIT
EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (608,46 €) i procedir al seu pagament dins dels
terminis legalment establerts, amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 31/2016 ACCEPTANT LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SERVEIS
SOCIALS BÀSICS, COHESIÓ SOCIAL I EMERGÈNCIA ENERGÈTICA I DELEGANT-NE
L’EXECUCIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ
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La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 9 de juny de 2016, acordar la
concessió d’un ajut econòmic de 6.024,62 € a l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, dins
del programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica.
Atès que la concessió de la subvenció ve condicionada a l’acceptació expressa per part de
l’Ajuntament.
Atès que aquest Ajuntament considera oportú delegar al Consell Comarcal del Berguedà
l’execució de l’actuació, atès que considera que és un ajut que ha de ser gestionat per l’Àrea de
Serveis Socials Bàsics la qual pertany al Consell Comarcal.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
Primer.- Acceptar l’ajut econòmic de 6.024,62 €, concedit per la Diputació de Barcelona dins del
programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica.
Segon.- Delegar al Consell Comarcal del Berguedà l’execució de l’actuació.
Quart.- Notificar el present Decret a la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal del
Berguedà.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 32/2016, DONANT-NOS PER ASSABENTATS DEL PAS
PEL MUNICIPI D’UNA MARXA CICLOTURISMTA, ANOMENADA “XXXVI MARXA
CICLOTURISTA DE RIPOLL TERRA DE COMPTES I ABATS” EL PROPER 10 DE JULIOL DE
2016

Vista la petició de data 1 de juny de 2016 del Club Ciclista Ripoll, la qual va tenir entrada en el
registre d’aquest Ajuntament en data 8 de juny de 2016, a través de la qual comuniquen que el
proper dia 10 de juliol de 2016, transcorrerà pel municipi una marxa cicloturista anomenada
“XXXVI MARXA CICLOTURISTA DE RIPOLL TERRA DE COMPTES I ABATS”.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides

HE RESOLT

Primer.- Donar-nos per assabentats que el proper dia 10 de juliol de 2016, es durà a terme una
una marxa cicloturista anomenada “XXXVI MARXA CICLOTURISTA DE RIPOLL TERRA DE
COMPTES I ABATS, per carreteres i pistes que travessen el terme.
Segon.- Condicionar el pas al fet que els organitzadors de la prova demanin els corresponents
permisos i autoritzacions sectorials als organismes competents, especialment al servei català
de trànsit i a la Diputació de Barcelona en tant que titular de la carretera, així com als
propietaris dels terrenys per on transcorrin i que adoptin totes les mesures per evitar danys a
les persones i a les coses, respectant el terreny, circulant únicament per carreteres i pistes
autoritzades, recollint tota la brossa i marques que es poguessin col·locar i deixant-ho tot en les
mateixes condicions que ho varen trobar, assumint tota responsabilitat que aquest acte pogués
ocasionar.
Tercer.- Comunicar el present acord al peticionari
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 33/2016, D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE LA GESTIÓ
RECAPTATÒRIA PRESENTAT PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TROIBUTÀRIA DURANT
L’EXERCICI 2015 DE L’ENS SANT JAUME DE FRONTANYÀ
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Vista el compte de la gestió recaptatòria presentat per l’Organisme de Gestió Tributària durant
l’exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe,
liquidats per aquest ens.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el compte coincideixen amb els
fons transferits a aquest ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com
estableix l’article 209.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, i que import ales quanties següents:
-

Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015:
772,74 €
54,51 €

Rebuts
Liquidacions

-

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015:
1520,14 €
717,49 €

Rebuts
Liquidacions

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides

HE RESOLT

Primer.- Informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2015 presentada per
l’ORGT.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 34/2016, D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE LA GESTIÓ
RECAPTATÒRIA PRESENTAT PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TROIBUTÀRIA DURANT
L’EXERCICI 2015 DE L’ENS SANT JAUME DE FRONTANYÀ – CONSELL COMARCAL DEL
BERGUEDÀ
Vista el compte de la gestió recaptatòria presentat per l’Organisme de Gestió Tributària durant
l’exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe,
liquidats per aquest ens.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el compte coincideixen amb els
fons transferits a aquest ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com
estableix l’article 209.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, i que import ales quanties següents:
-

Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015:
0,00 €
236,14 €

Rebuts
Liquidacions

-

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015:
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112,86 €
0,00 €

Rebuts
Liquidacions

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides

HE RESOLT

Primer.- Informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2015 presentada per
l’ORGT.
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 35/2016 DESIGNANT ELS MEMBRES DE LA MESA I FIXANT
DATA PER L’OBERTURA DELS SOBRES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN
TRACTOR AMB PALA PER EXECUTAR EL PROJECTE DE MANTENIMENT DE
CARRETERES I CAMINS
Que en relació a la contractació per procediment obert del contracte de subministrament d’un
tractor amb pala per executar el projecte de manteniment de carreteres i camins, amb un
pressupost de 22.300 € (IVA exclòs).
Havent finalitzat el termini de presentació de propostes, s’escau designar els membres de la
Mesa i fixar dia i hora per l’obertura dels sobre.

En virtut d'això,
DISPOSO
Primer.- Designar els membres que formaran part de la Mesa de Contractació i que són els
següents:
Titulars:
- President: Rubén Lladós i Gómez (Alcalde de l’Ajuntament)
- Vocals:
- Ivet Moncusí Valls (regidora)
- Josep Novellas i Casabella (Arquitecte municipal)
- Elizabeth Benítez Vilajuana (Secretària de l’Ajuntament)
Actuarà com a secretària de la mesa la Sra. Elizabeth Benítez Vilajuana.
Segon.- Fixar que l’obertura dels sobres números Ú es realitzarà el proper 22 de juny de 2016
a les 10:00 hores, a la sala de Plens de l’Ajuntament.
Fixar que l’obertura del sobre número DOS es realitzarà el proper dia 29 de juny a les 10:00
hores a la , a la sala de Plens de l’Ajuntament.

Segon.- Comunicar el present acord a tots els membres de la Mesa de Contractació pel seu
coneixement i efectes.
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 36/2016 APROVANT
PRESENTADA PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
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LA

RELACIÓ

DE

FACTURES

Vista la relació de factures presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat
de SET MIL DOS-CENTS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (7.200,41 €), estant totes
elles conformades, per les regidories corresponents.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final de SET MIL DOS-CENTS
EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (7.200,41 €) i procedir al seu pagament dins dels
terminis legalment establerts, amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents.
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 37/2016 APROVANT LA FACTURA PRESENTADA PER “ESTEL
SAFETY, S.L.” PER LA COMPRA DE MATERIAL PER LA BRIGADA - EPIS
Vista la factura presentada per l’empresa “ESTEL SAFETY, S.L.”, per la compra de material
per la brigada - EPIS, que ascendeix a la quantitat de MIL VINT-I-UN EUROS (1.021,00 €),
estant conformada, per la regidoria corresponent.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- Aprovar la factura presentada per l’empresa “ESTEL SAFETY, S.L.”, per la compra de
material per la brigada - EPIS, que ascendeix a la quantitat de MIL VINT-I-UN EUROS
(1.021,00 €), i procedir al seu pagament dins dels terminis legalment establerts, amb càrrec a
les partides pressupostàries corresponents.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 38/2016, DONANT-NOS PER ASSABENTATS DEL PAS
PEL MUNICIPI D’UNA ACTIVITAT DE RUTA 4X4 ANOMENADA “ORGANITZACIÓ DE
VIATGE TURÍSTIC FAMILAIR EN VEHICLES TOT TERRENY (Parc del Cadí i Prepirineus)”
ELS PROPERS DIES 14 AL 16 DE MAIG DE 2016

Vista la instància presentada pel Consell Comarcal, donant trasllat a la petició formulada pel Sr.
JMCM, a través de la qual demana autorització per dur a terme una activitat de ruta 4x4
anomenada “Organització de viatge turístic familiar en vehicles tot terreny i SUV (Parc del Cadí
i Prepirineus)” els propers dies 14 a 16 de maig de 2016, per pistes i camins que travessen el
terme municipal.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides

HE RESOLT

Primer.- Donar-nos per assabentats que els propers dies 14 a 16 de maig de 2016, es durà a
terme una activitat de ruta 4x4 anomenada “Organització de viatge turístic familiar en vehicles
tot terreny i SUV (Parc del Cadí i Prepirineus)” per pistes i camins que travessen el terme.
Segon.- Condicionar el pas al fet que els organitzadors de la prova demanin els corresponents
permisos i autoritzacions sectorials als organismes competents, així com als propietaris dels
terrenys per on transcorrin i que adoptin totes les mesures per evitar danys a les persones i a
les coses, respectant el terreny, circulant únicament per pistes i camins autoritzats, recollint tota
la brossa i marques que es poguessin col·locar i deixant-ho tot en les mateixes condicions que
ho varen trobar, assumint tota responsabilitat que aquest acte pogués ocasionar.
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Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del berguedà
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 39/2016, SOL·LICITANT L’AVANÇAMENT DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL PROGRAMA DE
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL
Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de març de 2016, es va acceptar l’ajut de
15.681,26 €, concedit per la Diputació de Barcelona, dins del programa complementari de
foment de l‘ocupació i de suport a la integració social.
Atès que per tal que es procedeixi al pagament avançant de la subvenció és necessari que
expressament es sol·liciti l’avançament per part del ‘òrgan competent.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’avançament de l’import de la subvenció de
15.681,26 € del programa complementari de foment de l‘ocupació i de suport a la integració
social.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 40/2016 DONANT-ME PER ASSABENTAT DE LES
DOMICILIACIONS EFECTUADES DEL 1 AL 30 DE JUNY DE 2016
Vistes les transferències i domiciliacions bancàries efectuades des del dia 1 fins el dia 30 de
juny de 2016, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat de MIL SIS-CENTS SETZE
EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (1.616,34 €), estant totes elles conformades per
les regidories competents.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- Donar-se per assabentats de les transferències i domiciliacions bancàries efectuades
des del dia 1 fins el dia 30 de juny de 2016, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat de
MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (1.616,34 €),estant totes
elles conformades per les regidories competents.
Segon.- Donar compte del present Decret en el proper Ple que se celebri.

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 41/2016 D’ADHESIÓ ALS ACORDS MARC DEL SERVEI DE
D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.04) I DEL SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (Exp.
2015.01) DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) i
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM)
ATÈS
LICITACIÓ PÒLISSES D’ASSEGURANCES
I.
Que per resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar l’inici
d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de Catalunya, amb la
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denominació d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor el Consorci Català de
Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques,
sòcies del CCDL que s'hi adhereixin.
II. Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost del 2015, i el
Butlletí oficial de la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va fer públic l’anunci pel qual es
licitava el dit contracte.
III. Que en data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar les
proposicions de les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la corresponent
proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que
adopti l’acord d’adjudicació, segons:


Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la Mercantil: Segurcaixa Adeslas,
S.A. de Seguros y Reaseguros



Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros



Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España



Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España



Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la
mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros



Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal
en España

IV. La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar adjudicar els lots a
les empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al punt anterior.
V. Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques és
objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14
de Novembre per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta
de normativa de contractació .
VI. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de Desenvolupament
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de
14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la
resta de normativa de contractació.
LICITACIÓ SERVEIS DE MEDIACIÓ
VII. Que el Comitè Executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local, en sessió de 21
d’Abril de 2015 va decidir convocar un concurs per a la contractació i prestació del Servei de
distribució i mediació de les assegurances, i la mediació i assessorament als Municipis i ens
locals de Catalunya.
VIII. Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci de licitació en el Diari Oficial
de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en dos diaris de difusió nacional i en el Perfil de contractant de l’òrgan de
contractació d’aquest Consorci, a fi que els interessants pogueren presentar les seves
proposicions.
IX. Que en data 27 de Setembre va cloure el termini de presentació d’ofertes.
X. Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de juliol de 2015, la Mesa de
contractació, va aprovar la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa FERRER & OJEDA
ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, i va traslladar la corresponent proposta a la
Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord
d’adjudicació.
XI. La Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a l’empresa
FERRER & OJEDAASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS l’Acord marc del servei
d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
en els termes que s’hi relacionen la contractació i prestació del Servei de distribució i mediació
de l’Assegurança de responsabilitat civil, i la mediació i assessorament als Municipis i ens
locals de Catalunya a la mercantil Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L.
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XII. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de Desenvolupament
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de
14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la
resta de normativa de contractació.
XIII. En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les parts d’acord
amb les següents.
En virtut de les facultats
S’ACORDA
Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà s’adhereix a l’Acord marc del servei de
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01)
adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de Mediador de
l’Ajuntament.
Segon.- Que l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà s’adhereix a l’Acord marc del servei
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i contracte les
Pòlisses que a continuació s’indiquen:
Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal
en España, per un import de 975,00 euros.
Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la
mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, per un import de 935,29 euros.
Tercer.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per part de
Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local.
Quart.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al Consorci Català pel
Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda ( C/ Tamarit
155-159, 08015 de BarcelonaSant Jaume de Frontanyà, a 6 de juliol de 2016
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 42/2016 APROVANT EL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL
FESTIVAL BIOMUSICAT DE SANT JAUME DE FRONTANYÀ
Atès que s’ha elaborat el Pla d’Autoprotecció del Festival BIOMUSICAT de Sant Jaume de
Frontanyà de data 30 de maig de 2016, en compliment del que estableix l’Annex I.A, lletra j),
així com els articles 21 i 23 del 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.
Atès que l’enginyer del Consell Comarcal ha emès informe favorable a l’homologació del pla.
Atès que la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i
les activitats recreatives, en llur articles 13 i 42 no concreta quin és l’òrgan municipal competent
per homologar els plans d’autoprotecció. Tampoc ho concreta l’article 103 i 114 del Decret
112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats
recreatives. Ni s’hi diu res en el 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, articles 17, 22 i 23.
En conseqüència, l’òrgan competent per homologar els plans d’autoprotecció, és l’Alcalde de
l’ajuntament, en virtut de l’atribució defectiva de competències establerta en l’article 21.1.s) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local: “(...) aquellas que la
legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a
otros órganos municipales”.
Així doncs i en ús de les facultats que m’han estat legalment atribuïdes,
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DECRETO
Primer.- Homologar el Pla d’Autoprotecció del Festival BIOMUSICAT de Sant Jaume de
Frontanyà.
Segon.- Notificar aquest acord al peticionari.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 43/2016 CONCEDINT LLICÈNCIA D’ESPECTACLE/ACTIVITAT
RECREATIVA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI, A LA FINCA DE VILARRASSA PER LA
REALITZACIÓ DE L’ESPECTACLE BIOMUSICAT
ANTECEDENTS
I.- En data 20 d’abril de 2016, NRE 53, el Sr. Gerardo R Castro Triay, actuant en nom i
presentació de BIOMUSICAT, va presentar una memòria per dur a terme un
espectacle/activitat recreativa de caràcter extraordinari, a la finca de Vilarrassa, de 13 al 22 de
juliol de 2016, consistent en un esdeveniment musical i cultural, amb concerts, espectacles
musicals, activitats culturals gastronòmiques i artístiques a part de tallers, cursos conferències i
exhibicions de ioga, agricultura sostenible i, permacultura.
II.- De conformitat amb l’establert a l’article 114 del Reglament d'espectacles públics i activitats
recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d'agost, un cop presentada la memòria es va
sotmetre a consulta dels òrgans municipals, comarcals i de la Generalitat competents en
matèria de seguretat ciutadana, prevenció i seguretat en matèria d'incendis, protecció civil i en
concret es va sol·licitar informe als organismes sectorials següents:
-

A l’oficina comarcal del Berguedà del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació de la Generalitat de Catalunya

-

Al Cap de Seguretat Ciutadana ABP Berguedà, dels Mossos d’Esquadra

-

A la regió d’Emergències centre de la Direcció General de Prevenció Extinció
d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya

-

Al Servei Territorial de Trànsit de Barcelona

-

Al Consell Comarcal del Berguedà

-

A Protecció civil, concretament als Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya
Central
A la Direcció General de Forest del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.

-

A més a més es va sol·licitar l’assessorament, ajut i la col·laboració de la Direcció General de
Jocs i Espectacles i de la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya, en la tramitació
de l’expedient.

III.- En data 10 de maig de 2016, va tenir entrada en el Registre de l’Ajuntament NRE 71,
l’informe de data 4 de maig de 2016, del Cap de l’oficina comarcal del Berguedà del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya FAVORABLE a la realització de l’activitat, si bé condicionat a:
-

“Deixar el lloc net de brossa i deixalles

-

Disposar de telèfon mòbil per poder donar avís immediat davant de qualsevol
incidència al 112.
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-

-

Abans d'iniciar l'activitat, cal consultar el web del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per conèixer si ha estat suspesa, bé
per activació del nivell del pla alfa, bé perquè les condicions de perill així ho
aconsellen, bé per l'adopció de mesures extraordinàries en aplicació de l'article 18
del Decret 64/1995. La consulta del nivell de pla alfa existent a la zona es farà
mitjançant
l'adreça
web
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/,
mitjançant el telèfon del seu ajuntament, o el telèfon d'atenció ciutadana (012). El
pla Alfa s'actualitza cada dia a les 00:00 h i a les 09:30h, hora oficial.
L'autorització la durà a sobre el responsable durant el desenvolupament de
l'activitat i vetllarà pel seu compliment.
Amb una velocitat sostinguda de vent superior a 20km/h. l'activitat no pot començar
o s'haurà d'aturar (orientativament poden servir els valors de l'Escala Beaufort).
L'activitat s'ha de fer exclusivament els dies i hores esmentades en aquesta
autorització.
Els fogons per cuinar han d'estar elevats, segurs i sense possibilitat de bolcar
Nombre de persones que vigilaran l'activitat: 8
Cal disposar de: punts d'aigua 3, distància 50, mànega 1, núm de preses d'aigua 3,
motobomba 1, dipòsits d'aigua remolcats o transportables 1, motxilles 10, extintors
5.

Aquesta autorització quedarà sense efecte en el cas que entrin en vigor les mesures
extraordinàries pel risc d'incendi forestal, que disposa l'article 18 del Decret 64/1995, de
7 de març, de mesures de prevenció”.

IV.- En data 13 de maig de 2016, va tenir entrada en el Registre de l’Ajuntament, NRE 77,
l’informe de data 9 de maig de 2016, del Cap de Seguretat Ciutadana ABP Berguedà, dels
Mossos d’Esquadra, el contingut del qual en la seva part necessària es transcriu a
continuació:
“Es determina que un cop estudiat i analitzat el cas amb els organitzadors i responsables que,
que no hi ha ca impediment per tal que es realitzi l’activitat, sempre que els organitzadors
compleixin tots els requisits legals, i s’estableixi un horari d’inici i de finalització de les activitats
musicals ja sigui concerts i actuacions musicals.
També s’estableix la necessitat de determinar un horari d’inici i de finalització de les activitats
que es duguin a terme en espasi que comptin amb ambientació musical de fons ambiental.
La regulació dels horaris ve estipulada i es pot consultar a l’ordre reguladora d’horaris instrucció
7358/2011 on estan regularitats tots els horaris d’inici i finalització de tot tipus d’activitats
musicals.
La finalitat és tenir regulat el tema de la música ja que es possible que algunes de les
incidències que puguin sorgir a nivell de seguretat ciutadana siguin derivades de queixes del
soroll per part dels veïns del municipi.
Per tal d’evitar aquests fets és recomanable que en la llicència municipal que l’ajuntament ha
d’emetre a l‘entitat organitzadora fixi uns horaris d’inici i finalització de totes aquelles activitats
musicals. Es horaris es poden consultar en la normativa vigent “Instrucció 7358/2011” per tal
que la música no duri 24 hores i es converteixi en un problema pels veïns i habitants durant els
dies de la celebració de tots aquet actes.
Seria convenient deixar clar a la llicència municipal el tema d’horaris musicals ja que si se’ls
autoritza podríem tenir un conflicte de sorolls durant tots els dies dels actes.
Pel que fa al tema de l’ordre públic per part nostra es planificaran les mesures de prevenció
necessàries per tal que l’activitat es desenvolupi sense cap incidència per part de totes les
parts”.
V.- En data 13 de maig de 2016, va tenir entrada en el Registre d’aquest Ajuntament, NRE 76,
l’informe de data 10 de maig de 2016 de la regió d’Emergències centre de la Direcció
General de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, desfavorable respecte a l’activitat, per considerar que les
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condicions de seguretat previstes a la documentació tècnica presentada no eren suficients,
atès que:

-

Falta aportar quin aforament es preveu

-

Falta horari d’inici i d’acabament

-

Falta una memòria signada per un tècnic en la que es determinin els espais,
aforament i distribució dels espais a els carrers, condicions d’aproximació i entorn,
plànols, etc..... A la vista del citat informe, en data 18 de maig de 2016, es requerí a
l’empresa organitzadora a l’objecte que procedissin a aportar la documentació
sol·licitada per la regió d’Emergències centre de la Direcció General de Prevenció
Extinció d’Incendis i Salvaments.

En data 18 de maig de 2016, es remeté un escrit als organitzadors, donant-los trasllat de
l’informe desfavorable emès per la regió d’Emergències Centre de la Direcció General de
Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, a l’objecte de que aportessin les dades que mancaven.
Dins del termini a l’efecte conferit, per part dels organitzadors s’aportà la documentació
requerida, la qual fou novament tramesa a la regió d’Emergències centre de la Direcció General
de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments, per l’emissió del corresponent informe.
En data 29 de juny de 2016, va tenir entrada en el registre de l’Ajuntament NRE 106, l’informe
de data 20 de juny de 2016, de la regió d’Emergències centre de la Direcció General de
Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya, s’ha emès informe FAVORABLE, condicionat a:
“Per poder exercir l’activitat de caràcter esporàdic o puntual, caldrà incloure a més de les
mesures de seguretat contra incendis aportades, les següents:
· El vial d’aproximació dels vehicles de bombers ha de complir el punt 1 del DB SI5 del CTE
· La zona que considereu a la memòria com aparcament de caravanes s’ha de considerar com
un càmping i s’han de complir les següents condicions :
1. L’amplada dels vials principals no poden ser inferiors a 3 metres
2. S’ha de disposar d’un vial perimetral d’amplada 3 metres per garantir el pas dels
vehicles d’extinció
3. Donat que ens trobem en un àrea dins el bosc s’ha de disposar d’una franja de 25
metres, lliure de vegetació baixa i arbustiva
4. Extintors d’eficàcia 21A-113 B, a raó d’1 per cada 20 unitats d’acampada i amb una
distribució tal que no es trobi cap d’elles a mes de 50 metres d’un extintor
5. Un hidrant o reserva d’aigua a menys de 100 metres de la instal·lació amb les
condicions especificades a la SP-120 per alimentació dels vehicles de bombers
- La zona considerada d’acampada amb tendes també ha de complir les condicions
descrites com a càmping
- En la zona d’aparcament per vehicles de serveis i personal el carrils d’aproximació
de 3 metres i extintors suficients i d’eficàcia 21A-113B
- En les zones de musica, tallers, botigues i menjars també s’han de disposar
extintors de pols i de CO2 distribuïts segons es descriu al plànol 07 de la
documentació aportada.
- Els punts d’aigua que heu definit com a BIE han de disposar de font d’alimentació,
bomba per donar pressió i mànegues amb llança de 25mm.La seva ubicació tal
com descriviu al plànol 07.
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les previstes
a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació”.
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Havent-se detectat, però, que les condicions exigides en el punt 5 de l'informe de la Direcció
General de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvaments, Regió d'Emergències Centre, on es
demanava un hidrant o reserva d'aigua a menys de 100 metres, donat que no hi ha xarxa
d'aigua municipal i no es disposa d'emmagatzematge, no es pot aplicar les condicions
especificades de la SP-120 per l'alimentació dels vehicles de bombers.
Davant la impossibilitat de disposar de l'hidrant o reserva d'aigua requerida, l'Ajuntament de
Sant Jaume de Frontanyà, mitjançant escrit de data 8 de juliol de 2016, va demanar a la
Direcció General de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvaments, Regió d'Emergències Centre
si podia ser substituïda pels mitjans previstos en el PAU presentat:
o
o

Dipòsit fixe de 10.000 litres. Només per incendis i permanent.
Vehicle tot-terreny pick-up equipat amb dipòsit de 600 litres i bomba per donar
pressió.
o Camió amb cisterna de 4.000 litres amb bomba.
Aquests mitjans seran només per incendis i permanents les 24 hores en tota la durada de
l'esdeveniment.
En resposta a la dita petició, el Sr. Joan Ramon Beltran Gall, Cap de la unitat de prevenció de
la Regió d’Emergències Centre de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, ha emès en data 11 de
juliol de 2016, un nou informe favorable amb els següents condicionants:
Per poder exercir l’activitat de caràcter esporàdic o puntual, ens remetem al nostre anterior
informe de data 20 de juny de 2016 i acceptem la substitució de l’hidrant o reserva d’aigua a
menys de 100 metres segons les condicions especificades a la SP-120 per alimentació dels
vehicles de bombers (punt 5 de l'informe),per les proposades a la nova documentació és a dir :
· Dipòsit fitxa de 10.000 litres. Només per incendis i permanent
· Vehicle tot-terreny pick-up equipat amb dipòsit de 600 litres i bomba per donar pressió
· Camió cisterna de 4000 litres amb bomba
· Seran només per incendis i permanents les 24 hores en tota la durada de l’esdeveniment
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les previstes
a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació.

VI.- Paral·lelament en data 25 de maig de 2016, va tenir entrada en el Registre de l’Ajuntament
NRE 82, a través del Consell Comarcal del Berguedà, un informe dels serveis territorials
d’interior a la Catalunya Central de protecció civil, a través del qual es manifestava el següent:
“Pel que fa a les competències en matèria de protecció civil, us faig avinent que són de la
Generalitat quan l’activitat en qüestió està afectada per l’Annex I.A del Decret 30/2015, de 3 de
març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centre obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, en cas contrari (afectat per l’Annex
I.B o no afectat), les competències de protecció civil són locals.
Per saber si l’esmentada activitat està afectada per l’Annex I del Decret 30/2015, és
imprescindible saber el nombre d’assistents i participants previstos, informació no especificada
en l’expedient rebut, i si l’espai estarà delimitat o no, i en el darrer cas si cal considerar-lo
d’especial risc. En cas que l’activitat estigui inclosa en algun dels supòsits de l’Annex I haurà de
lliurar un pla d’autoprotecció amb un mes d’antelació seguint el que estableix el Decret
30/2015.
Tanmateix, si fos el cas que no estigués afectada pel Decret 30/2015, es recomana que disposi
d’un protocol d’actuació en emergències, no només de “l’Operativa i memòria de seguretat” i
dels “Serveis de Seguretat i Salut” que consten a l’expedient, per tal de regular internament les
actuacions destinades a adoptar mesures d’autoprotecció i els mitjans personals i materials
necessaris per afrontar situacions de risc i d’emergència.
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A més, si sens perjudici de les prescripcions que s’indiquin des dels organismes sectorials
competents, es recorda que s’hauran de tenir en compte els mesures preventives
contemplades en la legislació vigent sobre prevenció d’incendis forestals, en particular el
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals, la Llei 5/2003, de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instal·lacions en terrenys forestals i la seva modificació per la Llei 2/2014, de 27
de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.”

En data 25 de maig de 2016 es remeté als organitzadors el citat informe a l’objecte de que
procedissin a l’elaboració del corresponent Pla d’Autoprotecció.
Dins del termini a l’efecte conferit, per part dels organitzadors s’aportà la documentació
requerida, i en concret el Pla d’Autoprotecció i l’estudi d’impacte acústic, els quals foren
tramesos a Protecció Civil, per l’emissió del corresponent informe.
Des de protecció civil, es posaren en contacte amb l’Ajuntament per manifestar que la
competència per l’aprovació del Pla d’autoprotecció era municipal.
A tal efecte i al no disposar aquest Ajuntament d’enginyer, es remeté l’expedient al tècnics del
Consell Comarcal, a l’objecte de que procedissin a elaborar el corresponent informe.
Un cop realitzats els tràmits corresponents, per part de l’enginyer del Consell Comarcal, el Sr.
Josep Ramon Busquets Planas, he emès informe FAVORABLE, el contingut del qual es
transcriu a continuació:
“JOSEP RAMON BUSQUETS PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, Col·legiat núm. 9026, a
requeriment de l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, com a tècnic col·laborador del
Consell Comarcal del Berguedà, al respecte de la sol·licitud de l’activitat d'esdeveniment
musical i cultural de caràcter extraordinari "Festival Biomusicat" a la finca Vila-rasa de Sant
Jaume de Frontanyà, emet el següent informe sobre el Pla d'autoprotecció, Versió 3, presentat
al Consell Comarcal del Berguedà, amb Registre d'entrada núm. 1.869, de data 07/07/2016:
INFORMA QUE:
Sol.licitant:

BIOMUSICAT, S.L.

NIF:

B-66760117

Emplaçament: Finca Vila-rasa
Població:

08693 – Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà)

Direcció Postal:

C/Tarragona, 157, 4art, CP 08014-BARCELONA

Activitat:

Esdeveniment musical i cultural. Festival Biomusicat
Del 13 de juliol al 21 de juliol de 2016

Classificació:

Segons Annex I del Decret 30/2015 l'activitat està afectada per
l'epígraf I.B.f.1. Tràmit Article 23 (local)

Aforament previst:

2.000 persones

Revisat el Pla d'autoprotecció, Versió 3, de l'esdeveniment musical i cultural Festival Biomusicat
a la finca Vila-rasa de Sant Jaume de Frontanyà, amb Registre d’Entrada del Consell Comarcal
del Berguedà núm. 1.869 de data 07/07/2016, redactat pel tècnic José Antonio Loreto
Sampedro, tècnic acreditat per elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil
local i de Catalunya. El PAU s'ha estructurat en quatre documents i quatre annexos i s'ha
realitzat d'acord al Decret 30/2015.
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Vista l’autorització amb condicions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de data 04/05/2016 pel tipus d’activitat d'utilització de fogonets de gas, de data
variable del 15/06/2016 al 25/07/2016.
Vist l’informe breu amb condicions i recomanacions de Mossos d’Esquadra en matèria de
seguretat ciutadana de data 09/05/2016 per l’activitat extraordinària a Sant Jaume de
Frontanyà.
Vist l’escrit de Protecció Civil dels Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central de data
13/05/2016, al respecte de la classificació de l’activitat manca informació no especificada en
l’expedient rebut per poder-lo classificar. Si l’activitat està afectada per l’Annex I del Decret
30/2015 haurà de lliurar un pla d’autoprotecció i es recorda que s’hauran de tenir en compte les
mesures preventives contemplades en la legislació vigent sobre prevenció d’incendis forestals.
Vist l’escrit de Protecció Civil dels Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central de data
06/06/2016 es comunica que atenent a l’Annex I del Decret 30/2015 l'activitat
està afectada per l’epígraf I.B.f.1 i per tant, el tràmit que li correspon és el de l’Article 23 (local).
Vist l’Informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la
Regió d’Emergències Centre, de data 20/06/2016, on es defineixen unes condicions
addicionals per poder exercir l'activitat de caràcter esporàdic o puntual, que caldrà incloure a
més de les mesures de seguretat contra incendis aportades.
Vist l’Informe ambiental en la prevenció d'incendis forestals del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, Direcció General de Forests, Subdirecció General de
Boscos, Servei de Prevenció d'Incendis Forestals, de data 28/06/2016, favorable sobre
aquesta actuació temporal d'estiu, sempre i quan adopti totes les condicions i mesures
de prevenció d'incendis forestals detallades en aquest informe que hauran d'esser
supervisades i controlades per l'entitat promotora.
Vist l'Informe del Servei Català de Trànsit, Servei Territorial de Trànsit de Barcelona, de
data 28/06/2016, favorable sempre que es compleixin les condicions i requeriments que
es defineixen a l'informe.
S'ha detectat, però, que les condicions exigides en el punt 5 de l'informe de la Direcció General
de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvaments, Regió d'Emergències Centre, on es demana un
hidrant o reserva d'aigua a menys de 100 metres, donat que no hi ha xarxa d'aigua municipal i
no es disposa d'emmagatzematge, no es pot aplicar les condicions especificades de la SP-120
per l'alimentació dels vehicles de bombers.
Davant la impossibilitat de disposar de l'hidrant o reserva d'aigua requerida en l'escrit que
s'adjunta, l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, amb Registre de Sortida núm. 78, de
data 08/07/2016, ha demanat a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'incendis i
Salvaments, Regió d'Emergències Centre si pot ser substituïda pels mitjans previstos en el
PAU presentat:
o
o

Dipòsit fixe de 10.000 litres. Només per incendis i permanent.
Vehicle tot-terreny pick-up equipat amb dipòsit de 600 litres i bomba per donar
pressió.
o Camió amb cisterna de 4.000 litres amb bomba.
Aquests mitjans seran només per incendis i permanents les 24 hores en tota la durada de
l'esdeveniment.
Vist l’Informe definitiu de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments de la Regió d’Emergències Centre, de data 11/07//2016, on s'accepta la
substitució de l'hidrant o reserva d'aigua a menys de 100 m, pels mitjans previstos en el
PAU presentat que s'han descrit anteriorment, dipòsit fixe de 10.000 litres, vehicle totterreny pick-up equipat amb dipòsit de 600 litres i bomba per donar pressió i camió cisterna de
4.000 litres amb bomba.
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S'informa FAVORABLEMENT el Pla d'autoprotecció presentat per l'activitat d'esdeveniment
musical i cultural de caràcter extraordinari "Festival Biomusicat" a la finca Vila-rasa de Sant
Jaume de Frontanyà i proposo sigui aprovat per l'Ajuntament.
Es compliran totes les mesures, prescripcions i condicions que han requerit els altres
organismes competents que han informat l'activitat.
S’adjunten al present informe, l'autorització, els escrits i els informes esmentats anteriorment”.

VII.- En data 29 de juny de 2016, NRE 107, va tenir entrada el registre d’aquest Ajuntament,
l’informe de data 28 de juny de 2016, de la Subdirecció general de Boscos Servei de
Prevenció d’Incendis Forestals de la Direcció General de Forest del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, FAVORABLE a la realització de l’activitat
extraordinària, el contingut del qual es transcriu a continuació:
“INFORME AMBIENTAL EN LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS SOBRE LA
INSPECCIÓ REALITZADA EN MOTIU DEL MANIFEST REBUT CONTRA LA CELEBRACIÓ
DEL FESTIVAL BIOMUSICAT AL TM DE SANT JAUME DE FRONTANYÀ (BERGUEDÀ)
1. Identificació de l’expedient
La Subdirecció general d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la DG d’Administració
de Seguretat del Dept. d’Interior, lliura a la Subdirecció General de Boscos de la Direcció
General de Forests, dins les competències que li afecten entre d’altres, i les que li incumbeixen
al nostre vector ambiental en la prevenció d’incendis forestals, un manifest rebut contra la
celebració d’un festival musical (Biomusicat) i d’altres activitats, que presenten 36 ciutadans, el
qual signa el Sr. José Manuel Prat Boix, amb DNI: 37.712.725-Q.
Activitat: Festival Biomusicat de música i d’altres activitats
Núm expedient: i. PIF D-17062016
Emplaçament: Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà) a la finca Vila-rasa
UTM ETRS89: x: 420762, y: 4670939
Propietària de la finca: Sra. Concepció Cortinas Cruells
Promotor: Biomusicat, SL
Núm. de permís PIF: 14-00089-2016-14
2. Motiu del manifest rebut
El manifest rebut evidencia la propera realització d’un festival de música, previst del 14 al 20 de
juliol, que cita de forma textual “congregar mils de persones” i que “posa en perill greu la seva
existència i patrimoni mediambiental”.
S’argumenta la excepcionalitat i fragilitat del lloc on es vol celebrar en el TM que compta amb
menys veïns del país (25 veïns) i que no compta amb els elements per atendre i controlar
l’activitat que es projecta, preocupant- se especialment del perill d’incendi forestal, i de que
l’indret no disposi de sortida, convertint el lloc en un atzucac.
3. Actuacions realitzades
A rel del manifest rebut es realitza les següents actuacions, citant a continuació i en negreta, el
corresponent resultat obtingut:
a) Comprovació amb el Cap d’Àrea Bàsica (CAB) del cos d’Agents Rurals (AR)
Es va consultar si era coneixedor de l’actuació sobre la qual se’n havia rebut un manifest.
El Cap d’Àrea Bàsica ens comunica que des de l’1 de març, l’alcalde del municipi va
iniciar contactes amb l’Àrea Bàsica del Berguedà, per demanar assessorament i sobre el
permís que sobre la citada actuació calia establir, en la prevenció d’incendis forestals,
atès que era previst de realitzar-la entre el 14 al 20 de juliol.
Ens informa que a aquesta actuació, entre d’altres, li calia requerir un permís per a la
utilització de fogonets de gas, atès que l’actuació incorporava l’equipament de càtering
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basat en diverses autocaravanes, de petita envergadura (roulotte) que brindessin el
servei de restauració a tots els participants. El permís per a la utilització de fogonets es
va sol·licitar en data 29.04.2016, i aquest va ser autoritzat en data 04.05.2016 pel propi
Cap d’Àrea Bàsica d’Agents Rurals del Berguedà amb núm. de permís: 14-00089-2016-14,
figurant com a sol·licitant el Sr. Daniel Petrescu, ubicant la petició a la finca Vila-rasa en
les següents coordenades UTM ETRS89 x: 420762, y: 4670939. La citada autorització
comporta diverses Condicions i Mesures de Prevenció d’Incendis Forestals (PIF).
Igualment el CAB ens informà que aquesta activitat disposava d’un projecte ambiental
complet que havia consultat, i d’un Plà d’Autoprotecció, i que la seva legalització ja
cursava en els organismes afectats oportuns del Dep. d’Interior i de Protecció Civil de la
Generalitat.
b) Visita d’inspecció realitzada en data 23.06.2016
En data 23.06.2016, es realitza visita d’inspecció a la finca Vila-Rasa juntament amb el Cap
d’Àrea Bàsica del Berguedà.
Previ a la inspecció, es va realitzar una reunió a l’ajuntament amb l’alcalde-regidor, en el
decurs de la qual ens va confirmar que la legalització de l’activitat ja cursava en els
organismes afectats oportuns del Dep. d’Interior i de Protecció Civil de la Generalitat, i
davant l’advertència que se li va fer de que el nostre Servei no disposàvem de més
informació, ens va lliurar la memòria tècnica del Festival Biomusicat, per tal que el
nostre Servei emetés informe, dins les nostres competències en la PIF, com a
continuació de totes les consultes que ja havia realitzat amb el Cap d’Àrea Bàsica d’AR
de la comarca. En el mateix moment es va lliurar còpia del permís d’actuació sol·licitat al
Centre de la Propietat Forestal en data 22.06.2016 amb registre d’entrada 4582/2016
(l’activitat disposa de Plà Tècnic de Gestió i Millora Forestal núm.: 1-340), en el qual la
propietària de la finca sol·licitava l’arranjament de 3,275 km de pistes principals, 4,900
km de pistes secundàries i 0,6 km de pistes de desembosc.
La visita conjunta que posteriorment es va realitzar a la finca Vila-rasa amb el Cap d’Àrea
Bàsica d’AR, va ser acompanyada en tot moment pel Sr. Alcalde del municipi i pel
promotor responsable de l’actuació, Sr. Daniel Petrescu.
En el decurs de la visita es va realitzar un breu reportatge gràfic sobre la zona afectada i
tipologia de vegetació dominant.
El sotabosc de tota la zona avaluada es manté dins d’un aprofitament de pastura de
muntanya de bestiar vaquí de carn de raça Bruna. Aquest bestiar serà traslladat a una
altre zona durant el festival.
En el moment de la visita la pastura es mantenia verda, i davant la pregunta formulada de
quines expectatives de situació podria mantenir aquest mateix sotabosc en les dates de
la celebració, la resposta va ser de idèntiques a l’actual.
Es va poder comprovar in situ que l’activitat disposava d’un accés i sortida diferents,
que durant la celebració s’utilitzaria el principal per l’accés de participants i l’altre com a
accés del personal i per l’abastament de serveis.
c) Valoració ambiental de l’activitat
Com a resultat dels dos punts anteriors sobre els que s’ha donat resposta, a continuació es
realitza una valoració ambiental sobre l’activitat territorial temporal que es planteja, com a
vector ambiental en la Prevenció d’Incendis Forestals, establint en conseqüència i com a
resultat, diverses mesures i condicions de PIF necessàries per la protecció del Medi Natural,
sobre les que l’activitat haurà de donar compliment, juntament amb d’altres que els
corresponents organismes i el propi ajuntament de St. Jaume de Frontanyà li puguin imposar.
4. Avaluació ambiental de l’actuació temporal
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A la vista de la informació rebuda de que es disposa, a l’expedient hi consta el següent:
- Memòria tècnica MT1 signada per l’Enginyer Industrial col·legiat Carlos Tarragó Rich de data
31/05/2016
- Pla d’Autoprotecció signat pel tècnic José Antonio Lobeto Sampedro, de la entitat: Facilitem
soluciones, SLU.
- Notificació d’actuacions al Centre de la Propietat Forestal per a realitzar un arranjament de
pistes forestals a la finca.
- Estadística d’incendis forestals sèrie històrica 1970-2015
- En la visita d’inspecció realitzada en data 23.06.2016 es realitza reportatge fotogràfic abreujat
del lloc i d’espècies forestals majoritàries.
4.1. Àmbit normatiu bàsic
Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic, que modifica parcialment la Llei 5/2003, de 22 d’abril.
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Decret 64/1995, de 7 de març, per a l’establiment de mesures de prevenció d’incendis
forestals.
Ordre MAB 62/2003, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el
Decret 64/95.
4.2. Avaluació
- L’actuació temporal es realitza en un TM que no figura a l’Annex del Decret 64/95, de 7 de
març, com de alt risc d’incendi forestal.
- L’actuació es troba situada a menys de 500 m de la superfície forestal.
- Consultats els mapes de cartografia temàtica de PIF, confirmen una tipologia de vegetació de
la zona constituïda per un mosaic de prats de pastura i bosquines mixtes d’espècies
d’aciculifolis i caducifolis, que es troben conformades dins d’un model de combustible 6 (10-15
tn/ha) i amb cobertures situades entre el 50 i 59% que li estableixen a l’entorn un risc d’incendi
potencial baix-moderat (de nivells 3-4).
- Els espais naturals protegits més propers es troben en les següents localitzacions i distàncies:
a 1,7 km en orientació oest, la Serra del Catllaràs (protegit com a PEIN i per la Xarxa Natura
2000 com a ZEC i ZEPA), i a 2,9 km en orientació nord-est, Els Rasos del Tubau (protegit com
a PEIN i per la Xarxa Natura 2000 com a ZEC i ZEPA).
- Els vents dominants a la zona, en intensitat i freqüència, són únicament de component nord.
- Els elements vulnerables que podrien ser objecte d’afectació en cas d’un foc sortint de
l’activitat, són de tipus forestal i mantenen uns nivells de perill baix-moderat (3-4) del mateix
valor que la zona avaluada.
- Realitzat l’anàlisi d’incendis forestals històrics ocorreguts entre els anys 1970 i 2015, iniciats
en el mateix TM de Sant Jaume de Frontanyà, en resulta el següent:
Data Paratge Lloc d’inici Causa Superfície forestal d’afectació
08.07.1982 Picanyes Altres llocs en la forest Causa natural 150,000 ha
22.05.1986 Terradelles Carretera Causa desconeguda 0,300 ha
29.03.1997 Santa Eugènia (Prat i Cintet) Carretera Causa desconeguda 1,000 ha
02.03.2008 Santa Eugènia Pista forestal Negligència 0,002 ha
31.03.2012 Cal Toni Pista forestal Causa desconeguda 0,300 ha
En el període considerat (1970-2015) s’han produït els 5 incendis forestals que s’han ressenyat
afectant un total de 151,602 ha.
- Consultat l’arxiu històric sobre incendis forestals, que originats en TM veïns van afectar el de
Sant Jaume de Frontanyà, en resulta el següent:
TM d’ inici TM afectats Data inici Superfície forestal total afectada Superfície forestal
afectada en el TM de St Jaume de Frontanyà
La Pobla de Lillet 5 (Sant Jaume de Frontanyà: 408 ha, La Pobla de Lillet:1.570 ha , Guardiola
de Berguedà: 81 ha, Castellar de n’Hug: 392 ha, Gombrèn: 432 ha)06.01.81 2.883,00 ha
408,00 ha
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A la vista dels incendis consultats es comprova que és una causa natural (llamp) la que ha
produït -en 45 anys-, l’incendi més gran que s’ha originat dins d’aquest TM.
Per contra, és comprova que l’incendi més gran que ha rebut, ha vingut de fóra del seu territori,
tot i que li hagi produït l’afectació més gran sobre la seva superfície forestal.
Sobre aquests tipus d’activitats temporals d’estiu també cal considerar-ne i valorar els possibles
nivells de flux de dispersió de les persones que hi participen buscant intimitat i nivells de
concentració més baix, i que es poden escampar sobre diversos entorns desconeguts propers
a l’activitat i zones d’influència, sigui per la zona d’acampada, de serveis, d’avituallament,
d’accessos, dels mitjans de comunicació, d’aparcament, etc.,... i sobre totes les possibles
superfícies veïnes, fets que justifiquen que en compliment de l’àmbit normatiu bàsic citat, calgui
considerar l’adopció de les següents mesures i condicions de prevenció d’incendis forestals,que
podran ser modificades o ampliades pel Cap d’Àrea Bàsica del Cos d’Agents Rurals, com a
resultat de la inspecció que realitzi durant l’esdeveniment.
5. Condicions i mesures de prevenció d’incendis forestals
Avaluada la possible situació de risc baix-moderat de l’actuació sobre l’entorn, cal que adopti
les següents condicions i mesures de prevenció d’incendis forestals que seguit es detalla:
Zones d’accés
Les zones d’accés a la zona d’acampada s’haurà de trobar adequada amb el ferm en bona
disposició, per permetre una bona accessibilitat al pas de vehicles d’extinció i d’emergències,
no podent-se destinar els accessos com a zona d’acampada ni de dipòsit d’elements o de
materials.
Els vials d’accés i de pas s’hauran de mantenir nets d’elements combustibles i de deixalles.
combustibles s'alertarà del risc d'incendi amb la col·locació de cartells informatius.
Zona d’acampada i d’actuació musical
sarà -de forma permanent (24 h)- en una zona amb bona comunicació, un grup
autònom d’extinció d’incendis forestals remolcat o transportat amb el vehicle adequat per
transportar-lo, que compleixi els requisits de l’Ordre 2 de maig de 1995, per la qual
s’estableixen actuacions de control de característiques de maquinària i el material agrícola i
forestal, amb una capacitat mínima de 500 litres, i amb el vehicle adequat (4x4) per a la seva
utilització, equipat amb el material d’intervenció (mànegues i llances) que es detalla a
l’esmentada Ordre, que permeti donar cobertura sobre la superfície forestal propera.
-up es trobarà assistit, de forma permanent (*), d’un dipòsit fixe o d’un camió
cisterna amb capacitat mínima de 10.000 l, o en el seu cas d’una xarxa d’hidrants -amb volum
d’aigua equivalent- que permetin la recàrrega de la cuba i dels mitjans d’extinció d’incendis.
(*) En cas de pluja o dins de condicions d’absència de risc d’incendi forestal, sota criteri i ordre
del Cap d’Àrea Bàsica del Cos d’Agents Rurals, es podrà anular la seva contractació i/o
presència.
hibida l’acampada en zones forestals properes no establertes per
aquest ús, la utilització de fogons de gas i d’altres combustibles, i la presència de foc o de
flames de qualsevol origen que no disposin d’autorització (núm. de permís de fogons de gas
amb les mesures específiques: 14-00089-2016-14).

permetin donar cobertura a una distància màxima de 15 m entre ells.
ors
suficients de CO2 de 6 kg que permetin donar cobertura a una distància màxima de 10 m entre
ells.
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restes i de materials combustibles.
tivitat que es podessin trobar en contacte sobre superfície agrícola o
forestal caldrà disposar d’una franja de seguretat de 4 m, segons disposa el Decret 64/95, de 7
de març, i no podrà destinar-se a d’altres usos que als propis de pas de vianants.
Zona de serveis
Les zones destinades a contenidors de residus controlats i de rebuig (resta), es disposaran
separades al màxim d’entorns combustibles, devent existir -com a separació mínima-, la pròpia
per poder donar compliment a una franja de seguretat de 5 m, segons disposa el D 64/95.
Es disposarà en les zones destinades a dipòsit i contenidors de residus -segons capacitat i
volum dels residus a contenir-, de un o dos extintors tipus ABC de 6 kg.
La zona destinada a l’aterratge d’helicòpter haurà de disposar de tanca i d’un extintor tipus
ABC de 50 kg.
Zona d’aparcaments
La zona d’aparcaments disposarà d’extintors tipus ABC de 6 kg, dimensionats i distribuïts per
zona segons previsió del número de vehicles que ocupi, donant compliment a una franja de
seguretat, la qual no podrà destinar-se a d’altres usos que al propi de pas de vianants.
Telecomunicacions
El generador elèctric de que ha de disposar la estació base de telefonia mòbil i d’altres
elements de telecomunicació que estigui previst instal·lar, emplaçats en zona alta i allunyada a
l’activitat, han de disposar, de forma independent, dels següents elements de prevenció
d’incendis forestals:
l’article 1 del Decret 64/95, com una franja de terreny lliure
de vegetació baixa i arbustiva, d’arbres i de restes vegetals o de qualsevol mena de material
que pugui propagar el foc.
El dimensionat de la franja es determinarà atenent el risc de la pròpia activitat vers al medi, i a
la consideració en quant al nivell de perill d’incendi i d’altres característiques forestals de la
zona on s’emplaci, tal com la vulnerabilitat forestal del lloc (models de combustible i
d’inflamabilitat) i a d’altres factors geogràfics, físics i meteorològics de la zona (relleu, pendents,
vents dominants, ...).
L’emplaçament de torres base de telefonia mòbil i d’altres elements de telecomunicació on la
valoració de l’impacte paisatgístic podés variar notablement -per efecte de la franja-, a un nivell
d’impacte visual elevat, podran modificar el seu traçat, forma i amplada fins a un mínim de 3,5
m., justificant-ho en base al nivell de risc de l’actuació i de perill d’incendi forestal, pendent,
tipus de combustible, etc., ... que assoleix la zona.
subsidiàries, hauran de mantenir una franja de seguretat de 3,5 m al seu voltant, lliure
d’elements combustibles. Els cassos en que se’n pugui avaluar un nivell elevat de perill,
atenent la vulnerabilitat de l’entorn on es localitzi i per tal d’evitar les conseqüències que
aquestes instal·lacions podessin rebre per un incendi forestal entrant que les podés afectar,
aquestes es podran establir fins a 10 m.
otecció: Les instal·lacions que es trobin en contacte amb la superfície forestal, en
zones vulnerables (espais protegits) i d’alt risc d’incendi forestal, podran establir addicionalment
a continuació de la franja de seguretat, una franja de protecció dimensionada atenent el nivell
de perill i els elements vulnerables,podent-se establir fins a 25 m, quedant definida segons
estableix el Decret 123/2005, de 14 de juny.
autònoms d’electricitat (motors d’explosió) disposaran de mataguspires -els quals hauran de
trobar-se en un perfecte estat d’ús i manteniment-, i s’evitarà la possible projecció del tub sobre
el medi (partícules incandescents).

Disposicions de tipus general
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forestal i elseu entorn disposarà d’una franja de seguretat de 5 m segons disposa el Decret
64/95 que es trobi absent de matèries combustibles. El tub d’escapament haurà de disposar
d’una xarxa mataguspires que es trobi dins d’un correcte estat de manteniment i ús, i haurà de
disposar d’un extintor de 6 kg tipus ABC.
terminantment prohibida la realització de focs i l’ús de focs d’artifici (o malabars amb
foc), en compliment de l’article 15 del D 64/95, de 7 de març.
18 del Decret 64/95, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació queda facultat per establir mesures extraordinàries per perill d’incendi forestal.
articles 14.3 i 16.4 del Decret 64/95, els Agents Rurals i altres agents de
l’autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així
com aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme.
organització de l’acampada haurà de comunicar mitjançant còpia d’aquest informe als
Agents Rurals, el nom, DNI, adreça i telèfon mòbil de 1 persona responsable suplent que haurà
d’establir la organització i que s’haurà d’incorporar de forma manual a aquest permís les dades
que hi manquen, un cop imprès pel seu promotor.
Les persones responsables de l’activitat són les següents:
Nom Cognom DNI Permís residència Adreça TM Telèfon mòbil
Daniel Petrescu ---------- Y4309777M C/ Pujades,
núm.: 117, 1er Barcelona 654151363
646883602
Idan David Snir 671188684
mesures i condicions que s’estableix en aquest informe.
6. Resultat
S’emet informe favorable sobre aquesta actuació temporal d’estiu, sempre i quan adopti totes
les condicions i mesures de prevenció d’incendis forestals detallades, que hauran de ser
supervisades i controlades per l’entitat promotora”.

VIII.- En data 4 de juliol, va tenir entrada en el registre d’aquest Ajuntament NRE 112, l’informe
de data 28 de juny de 2016, del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona, FAVORABLE a la
realització de l’activitat extraordinària, el contingut del qual es transcriu en la seva part
necessària a continuació:
“Informe relatiu a la petició de llicència municipal per la realització d’una activitat
recreativa de caràcter extraordinari anomenada FESTIVAL BIOMUSICAT, a la finca Vilarasa, al terme municipal de Sant Jaume de Frontanyà.
Fets
1. El 8 de juny de 2016, el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona ( en endavant STTB)
va rebre entrada de a petició d’informe de l’Ajuntament de a activitat recreativa de
caràcter extraordinari anomenada FESTIVAL BIOMUSICAT, revista entre els dies 14 i
21 de juliol, ubicada a la finca Vila-rasa, en el terme municipal de Sant Jaume de
Frontanyà.
2. En data 16 de juny de 2016, aquest STTB, després d’haver analitzat la documentació
tècnica presentada, va sol·licitar informació complementària sobre diversos aspectes
relacionats amb la mobilitat generada per aquest esdeveniment.
3. En data 21 de juny de 2016, l’entitat organitzadora, prèvia trucada de l’Ajuntament de
Sant Jaume de Frontanyà, ens avança per mitjans telemàtics la memòria tècnica del
FESTIVAL BIOMUSICAT amb les modificacions introduïdes a instàncies dels
requeriments realitzats per diversos òrgans que es determinen en l’article 114 del
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Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
4. El projecte d’aquesta activitat recreativa de caràcter extraordinari preveu realitzar una
trobada musical amb un aforament màxim de 2000 persones entre els dies 14 i 21 de
juliol de 2016, a la finca anomenada Vila-rasa, situada al terme municipal de Sant
2
Jaume de Frontanyà. El terreny on es pretén fer aquest esdeveniment és de 44.639 m
i la seva qualificació principalment és d’ús agrari.
5. Que les vies d’accés a la zona de l’esdeveniment, la finca Vila-Rasa, són dos camins
no pavimentats que neixen de vies asfaltades en la zona limítrofa al nucli urbà de Sant
Jaume de Frontanyà, els quals en el seu estat actual no compleixen amb els requisits
mínims per ser transitables pels serveis d’emergències. En aquet sentit, l’organització
es compromet a realitzar el treballs d’adequació necessaris per fer-los practicables
abans de la realització d’aquesta activitat.
El primer dels camins que habilitarà l’organització neix del perllongament de la
carretera BV-4565, via asfaltada que uneix el nucli de Sant Jaume de Frontanyà i La
Pobla de Lillet, i té una longitud aproximada de 1,57 quilòmetres aquest vial està previst
que es destini a l’accés des assistents en vehicle privat a la zona pròxima al festival.
El segon dels camins neix en el propi municipi de Sant Jaume de Frontanyà té una
longitud aproximada de 1,40 quilòmetres. Aquest vial, el qual es bifurca en dos, està
previst que es destini en exclusiva per l’accés a peu dels assistents i com a recorregut
pels vehicles de serveis i emergències.
Així mateix, amb el propòsit de facilitar la logística i l’ús d’aquests accessos,
l’organització establirà n sistema de senyalització i destinarà un equip de 6 persones
per vetllar pel bon funcionament i ús d’aquests camins.
6. Que l’organització habilitarà un total de 370 places d’estacionament per aquesta
activitat recreativa, consistents en 256 places a la zona de la pròpia finca Vila-rasa així
com na ona d’estacionament addicional amb capacitat per 114 vehicles que es
localitzarà al terme municipal de Borredà. Així mateix l’organització ha contractat un
servei d’autobusos que connectarà a diari l’estació RENFE de Ripoll amb el municipi de
Sant Jaume de Frontanyà, amb una capacitat per 2.288 places, les quals podrien
ampliar-se en el supòsit de ser necessari.
Fonaments de dret
En aplicació dels apartats 2 i 3 de ‘article 42 de la Llei 11/2009, de 6 d juliol, de regulació
dels espectacles públics i les activitats recreatives i de l’article 114.b) del Decret 112/2010,
de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i d’activitat recreatives,
l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà dins del procediment de tramitació de la
corresponent llicència municipal va donar trasllat al Servei Català de Trànsit, com a
organisme responsable de Trànsit de la Generalitat de Catalunya, per tal que n‘emetés el
corresponent informe.
Que els serveis territorials de trànsit, en el seu respectiu àmbit territorial són es òrgans
competents per resoldre aquest tipus d’autorització, d’acord amb l’article 13.g del Decret
53/2015, de 14 d’abril, pel qual es reestructura el Servei Català de Trànsit.
Conclusions
En aplicació de la normativa vigent en matèria e trànsit, circulació e vehicles a motor i
seguretat viària, en ares a la seva protecció i per tal de garantir la fluïdesa i la mobilitat dels
usuaris que circulin per aquestes vies, el STTB, vist l’informe elaborat a través de l’Àrea
Regional de Trànsit Central de la Policia de Generalitat – Mossos d’Esquadra, informa
favorablement que es dugi a terme aquesta activitat recreativa de caràcter extraordinari,
sempre que es complexin les condicions i requeriments següents:
a) L’entitat organitzadora haurà d’establir senyalització informativa, clara i entenedora,
sobre es usos dels camins d’accés a la finca Vila-rasa i les zones d’estacionament
habilitades pels assistents a aquesta activitat extraordinària, especialment el
pàrquing addicional de Borredà.
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b) Cal que l’organització destina personal dedicat, exclusivament a vetllar per l’ús dels
diversos vials d’accés a la finca Vila-rassa, zona on es realitzarà l’activitat
recreativa extraordinària, sigui el previst i es responsabilitzi que la plataforma de
camins es trobin expedides i transitables en tot moment pels vehicles que hi circulin
especialment pels equips d’emergència i extinció d’incendis. Els agents policials
assignats al control i vigilància d’aquesta zona prestaran especial atenció al
compliment d’aquestes circumstàncies. El personal dedicat a aquesta tasca haurà
de disposar d’unes instruccions precises donades per l’organització, estar
degudament identificats amb armilles i elements reflectants que permetin als
conductors i usuaris de la via que se’ls aproximin, distingir-los a una distància
mínima de 150 metres, així com disposar d’un sistema de comunicació eficaç.
c) Cal que l’organitzador planifiqui un sistema de regulació i ordenació de la circulació
dels vehicles que van accedint a les diverses zones d’estacionament mitjançant, si
cal, personal dedicat exclusivament a aqueta tasca per tal de controlar que la
parada i estacionament dels vehicles dins les zones d’estacionament sigui àgil i
ordenada.
d) En el supòsit que els estacionaments habilitats en la zona limítrofa a la Finca Vilarasa amb capacitat per 256 vehicles, estigui al seu màxim de capacitat,
l’organitzador haurà de prendre les mesures oportunes per redirigir els vehicles a la
zona d’estacionament complementària que s’ha habilitat en el terme municipal de
Borredà, des d’on podran accedir a la zona del festival mitjançant el servei
discrecional de transport contractat per l’empresa promotora de l’esdeveniment.
e) L’organitzador haurà de vetllar per adequar la zona d’estacionament i l nombre de
places de transport discrecional entre l’estació RENFE de Ripoll i el municipi de
Sant Jaume de Frontanyà al volum d’assistents previstos durant els dies de
celebració d’aquesta activitat.
f)

El responsable d’emergències d’aquest esdeveniment haurà de supervisar a
correcta gestió dels accessos als camins d’accés a la finca Vila-rasa i els pàrquings
habilitats, així cm coordinar l’equip de persones assignat a aquestes tasques. La
persona que assumeixi aquest càrrec haurà d’estar disponible per si és requerida
pels efectius policials.
Responsable d’emergències: Daniel Petrescu, telèfon mòbil: 654.151.363
Responsable d’emergències (suplent): Idan David, telèfon mòbil: 671.188.684

IX.- En data 10 de juliol de 2016, l’arquitecte municipal, ha emès informe de compatibilitat
favorable, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
“El P.O.U.M.de Sant Jaume de Frontanyà va ser aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 22 de febrer de 2008, i va ser publicat en el
D.O.G.C. el 29 de febrer de 2008.
VILA-RASA és una masia situada en sòl no urbanitzable que està documentada en la
fitxa número 30 del catàleg de masies i cases rurals de Sant Jaume de Frontanyà. Està
situada en les coordenades UTM x=420.863 y=4.671.117 i les dades cadastrals:
Polígon 5, parcel.la 43-0001. Està dins de la zona de protecció de prats i costers
rocosos (clau NU-PR).
VILA-RASA és una de les 30 masies que el catàleg de masies considera que cal
preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques i/o paisatgístiques, amb
finalitat de destinar-la a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hosteleria
rurals o a activitats d’educació en el lleure.
La propietat de la finca de Vila-rasa, comprèn, a més de l’edificació (masia a
recuperar), de prats i boscos en el seu entorn.
Es tracta d’una activitat musical que es desenvoluparà del dia 14 al 21 de juliol de 2016
dins de la finca de Vila-rasa, de propietat única.

26

En part de la finca de Vila-rasa hi ha la zona marcada amb la clau NU-PR, zona de
protecció d’espais naturals, que són espais considerats d’interès comunitari.
L’activitat musical és una activitat d’educació en el lleure, que no comporta cap mena
d’impacte ambiental negatiu.
En l’article 87 de la normativa del POUM de Sant Jaume de Frontanyà assenyala els
usos permesos i els usos prohibits en sòl no urbanitzable, en el seu punt (h) prohibeix
l’assentament permanent de “roulottes”, “motorhomes” i “mobilhomes”, en el nostre cas
és un assentament temporal que va del 13 a 22 de juliol de 2016, per tant, a no ser un
assentament permanent entenc que és compatible amb la legalitat urbanística.
Per altra banda, en l’article 92 de la normativa del POUM de Sant Jaume de Frontanyà,
apartat 1, ens diu que es podran autoritzar-se les activitats o equipaments d’interès
públic definides en l’apartat 4 de l’article 47 de la Llei d’urbanisme.
En el projecte aportat justifica la inexistència de riscos mediambientals, no existeixen
construccions, ni es pretén realitzar cap mena de construcció, i s’aporta un estudi sobre
els accessos i instal·lacions temporals que es pretenen realitzar en els diens 13 al 22
de juliol de 2016. S’aporta la memòria tècnica sobre l’activitat a realitzar i el pla
d’autoprotecció amb totes les mesures que es realitzaran.
L’ajuntament vetllarà perquè una vegada s’hagi acabat l’activitat musical tot l’entorn on
es desenvolupi, quedi exactament tal com estava abans de que s’hi realitzés.
Es demana sobre la compatibilitat urbanística de les activitats temporal a la finca de
Vila-rasa, per tant en Sòl No Urbanitzable.
L’activitat que es proposa, és compatible amb la normativa urbanística de Sant Jaume
de Frontanyà, i amb la Llei d’urbanisme.
Per tant, emeto informe favorable de la compatibilitat urbanística”.
NORMATIVA REGULADORA
-

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives.

-

Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010,
de 31 d'agost.

-

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis (Llei d'incendis).

-

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
(Decret de PAU).

I.- Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, segons l'article
42.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives, en relació amb l'article 108 i l'apartat V.b) de l'Annex I del Reglament
d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d'agost, són
les que es duen a terme esporàdicament, en establiments oberts al públic, que tenen llicència,
autorització o comunicació prèvia, per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar.
També ho són els que es duen a terme en espais oberts al públic i altres locals que, tot i no
tenir la condició d’establiment obert al públic amb llicència o autorització, compleixen les
condicions exigibles per a dur-hi a terme els espectacles públics o les activitats recreatives
extraordinàries citades.
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II.- L'art.42.4 de la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives, disposa que els reglaments de la Generalitat i les ordenances municipals
han de regular el procediment, els requisits i les condicions generals que s'exigeixen per
atorgar aquestes autoritzacions.
L'art. 111 del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, article supletori en
defecte d'ordenança municipal, estableix que les activitats extraordinàries, tant si les
autoritza la Generalitat, com si atorga la llicència l'Ajuntament, inclosos els organitzats pels
ajuntaments o sota la seva responsabilitat directa, han de complir els requisits següents:
-

Ser convocats, organitzats i realitzats sota la responsabilitat d’una o d’unes persones
determinades, que poden ser entitats, persones físiques o jurídiques o persones
responsables o empleades de serveis de l’Administració pública i que, en tot cas, han
de ser identificades, amb determinació clara de la responsabilitat que els correspon.

-

Presentar una anàlisi de la mobilitat provocada per l’espectacle públic o activitat
recreativa, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades,
si s’escau.

-

Disposar de personal de vigilància i de personal de control d’accés.

-

Disposar d’un pla d’autoprotecció. És necessària l'elaboració i homologació d'un pla
d'autoprotecció en els següents casos (annex I Decret de PAU):

Pla d’autoprotecció d’interès local:
o Espectacles en espais no delimitats a l'aire lliure amb nombre
d'assistents previst superior a 2.000 persones i inferior a 20.000
persones.
 Espectacles en espais delimitats a l'aire lliure amb nombre
d'assistents previst superior a 2.000 persones i inferior a 5.000.
 Activitats en espais no delimitats que siguin considerats d'especial
risc.
Pla d'autoprotecció d'interès de la Generalitat:
 Espectacles en espais no delimitats a l'aire lliure amb nombre
d'assistents previst igual o superior a 20.000 persones.
 Espectacles en espais delimitats a l'aire lliure amb nombre
d'assistents previst igual o superior a 5.000 persones.
 Activitats en espais no delimitats que siguin considerats d'especial
risc.
-

Disposar dels serveis d’higiene i seguretat i dels dispositius d’assistència sanitària
corresponents.

-

Disposar de serveis automàtics de control d’aforament, quan s’escaigui.

-

Presentar una valoració de l’impacte acústic i, si escau,
necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo.

-

Haver contractat la pòlissa de responsabilitat civil.

-

Acreditar la disponibilitat de l’establiment o de l’espai on es realitza l’espectacle públic o
l’activitat recreativa.

adoptar les mesures

Si es realitzen en un establiment tancat, aquest ha de complir els requisits constructius i de
prevenció d’incendis exigits als establiments oberts al públic destinats al mateix tipus
d’espectacle o activitat que es vulgui realitzar.

III.- Els articles 108, 109 i 112 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, estableixen:
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"(...)Llicències i autoritzacions per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter
extraordinari
(...)
Article 108
Aplicació
1. Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari són els definits
a l' article 42.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol .
2. En els termes que estableix l'article següent, requereixen llicència o autorització els
espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari que no estan inclosos
dins la llicència, autorització o comunicació prèvia d'un establiment o espai obert al públic, per
incórrer en alguna de les circumstàncies següents:
a) Tenir lloc en un espai obert al públic.
b) Tenir lloc en algun tipus d'establiment que, tot i no tenir la condició d'establiments oberts al
públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per dur-hi a terme els
espectacles o les activitats.
c) Tenir lloc en algun tipus d'establiment que disposi de llicència o autorització diferent de
l'espectacle o l'activitat recreativa que es vulgui realitzar, o diferent de les previstes en aquest
Reglament.
Article 109
Determinació dels que estan subjectes a autorització o llicència
Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari estan sotmesos a
autorització de la Generalitat, llevat que es duguin a terme en municipis de més de 50.000
habitants, o que es duguin a terme amb motiu de festes i revetlles populars. En aquests casos
estan sotmesos a llicència municipal.
(...)
Article 112
Requisits per als espectacles públics i activitats recreatives realitzats en espais oberts
1. Únicament es poden organitzar en espais oberts espectacles públics o activitats
recreatives de caràcter extraordinari que, a més de complir els requeriments d'aquesta i d'altres
disposicions que els afectin, es trobin en una de les circumstàncies següents:
a) Se celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o de festivals o certàmens que
comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada.
b) Se celebrin en dates o vigílies festives, dins d'horaris en què el seu impacte sigui
admissible pels usos socials majoritaris.
c) Se celebrin en indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de manera que
no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu.
2. Les persones organitzadores han de comptar amb la conformitat de la persona titular de
l'espai obert. Si l'espai obert forma part d'un espai natural o immoble protegit d'acord amb la
normativa reguladora del patrimoni cultural català, cal també la conformitat de l'autoritat
administrativa o de la persona responsable de la seva protecció i gestió.
3. Les persones organitzadores poden tancar l'espai obert destinat a la realització de
l'espectacle públic o de l'activitat recreativa, si ho autoritza la seva persona titular. Les tanques
utilitzades han de ser homologades i en cap cas no poden acabar en angles de tall o en
superfícies agressives que puguin causar dany a les persones. Així mateix, per raons de
seguretat s'hauran de preveure diversos punts oberts a la tanca per facilitar l'evacuació.
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4. La persona organitzadora ha d'instal·lar els serveis sanitaris i higiènics i d'assistència
sanitària que corresponguin.
5. La persona organitzadora es fa també responsable d'habilitar l'espai que sigui necessari
per a l'aparcament de vehicles i, si s'escau, per a l'acampada de les persones assistents, i
subsidiàriament dels danys i perjudicis que aquestes puguin ocasionar en els béns públics i
privats situats a les rodalies de l'espai. L'administració competent per concedir la llicència o
autorització d'aquesta activitat pot condicionar la seva realització al fet que la persona
organitzadora dipositi una fiança suficient per respondre per aquests danys i, en general, per la
resta que es puguin ocasionar en l'espai obert com a conseqüència de la realització de
l'espectacle públic o de l'activitat recreativa."
IV. D'acord amb l'article 113 del Reglament esmentat, per sol·licitar una llicència o autorització
de caràcter extraordinari s'ha de redactar una memòria, amb el contingut mínim següent:
-

Identificació de l'espectacle públic o activitat recreativa de què es tracti.

-

Data o dates i horari previst per a la realització.

-

Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la
seva organització.

-

Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que
previsiblement assistiran o participaran en la seva realització, amb indicació dels
serveis o prestacions que se'ls ofereixen.

-

Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat
privada i de control d'accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis
municipals afectats, per tal prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir
inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, especialment en
matèria de sorolls i de trànsit.

-

Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dóna cobertura a
la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle
o de l'activitat recreativa.

-

Identificació de la persona o persones titulars de la disponibilitat de l'establiment,
recinte o espai obert i, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o
organitzadora, document que expressi la seva conformitat amb l'espectacle públic o
amb activitat recreativa projectats.

La memòria ha de ser redactada:
-

Pels mateixos serveis municipals, en el cas dels espectacles i les activitats organitzats
pels ajuntaments.

-

En els altres casos, per les persones que organitzen l'espectacle o activitat, o per qui
elles mateixes designin.

V.- Vist que en el present cas s’ha aportat la documentació legalment exigida, es compleixen
els requisits establerts als articles 111, 112, 113 114 i 117 del Decret 112/2010, de 31 d'agost,
pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

VI.- Vistos els informes favorables emesos pels organismes sectorials competents, si bé
condicionats a l’adopció d’una sèrie de mesures.

VII.- Vist que la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives, en llur articles 13 i 42 no concreta quin és l’òrgan municipal
competent per atorgar les llicències per als espectacles públics i les activitats recreatives de
caràcter extraordinari. Tampoc ho concreta l’article 103 i 114 del Decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. Ni s’hi diu
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res en el 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, articles
17, 22 i 23.
En conseqüència, l’òrgan competent per atorgar la llicència és l’Alcalde de l’ajuntament, en
virtut de l’atribució defectiva de competències establerta en l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local: “(...) aquellas que la legislación del Estado o
de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos
municipales”.
Així doncs i en ús de les facultats que m’han estat legalment atribuïdes,

DECRETO
Primer.- Atorgar a BIOMUSICAT autorització per dur a terme l’espectacle/activitat recreativa de
caràcter extraordinari, a la finca de Vilarrassa, de 13 al 22 de juliol de 2016, consistent en un
esdeveniment musical i cultural, on tindran lloc concerts, espectacles musicals, activitats
culturals gastronòmiques i artístiques a part de tallers, cursos conferències i exhibicions de
ioga, agricultura sostenible i, permacultura, si bé CONDICIONAT a complir amb la normativa
abans citada, així com a complimentar els condicionants exigits per tots els organismes
sectorials que s’acompanyen a la present i en especial:
-

-

-

Hauran de deixar l’indret on es realitzi l’activitat, així com els seus accessos i
voltants, en les mateixes condicions que s’ha trobat, assumint tota
responsabilitat de qualsevol dany que es pugui ocasionar tant respecte a les
persones, com respecte a les coses.
S’haurà de dipositar una fiança de 3.000,00 € abans de la realització de l’acte, per
respondre d’eventuals danys que es poguessin ocasionar.
S’haurà de respectar els horaris d’inici i de finalització de les activitats musicals
ja siguin concerts com actuacions musicals, així com de les activitats que es
duguin a terme en espais que comptin amb ambientació musical de fons
ambiental, fixant-se a tal efecte i d’acord amb l’ordre Reguladora d’horaris
Instrucció 7358/2011 l’inici de les actuacions musicals serà a les 20:00h i la fi a
les 06:00. De les 18:00 fins a les 20:00 hores, i de les 06:00 fins a les 10:00 només
podrà haver-hi música ambiental.
En cap cas es podrà superar el límit d'immissió de 45 dB, previst amb caràcter
general per l'horari de nit/matinada, per la normativa autonòmica.
Caldrà disposar d’una ambulància medicalitzada, com a punt d’atenció sanitària.
Caldrà disposar d’un mínim de 5 controladors d’accés i d’un mínim de 3 vigilants
de seguretat privada durant tots els dies que duri l’espectacle.
Així mateix caldrà complir tots els condicionants imposats pels organismes
sectorials en els seus informes, i en concret:

A) Seguint les indicacions del Cap de l’oficina comarcal del Berguedà del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya, de data 4 de maig, caldrà:
-

“Deixar el lloc net de brossa i deixalles

-

Disposar de telèfon mòbil per poder donar avís immediat davant de qualsevol
incidència al 112.

-

Abans d'iniciar l'activitat, cal consultar el web del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per conèixer si ha estat suspesa, bé
per activació del nivell del pla alfa, bé perquè les condicions de perill així ho
aconsellen, bé per l'adopció de mesures extraordinàries en aplicació de l'article 18
del Decret 64/1995. La consulta del nivell de pla alfa existent a la zona es farà
mitjançant
l'adreça
web
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/,
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-

mitjançant el telèfon del seu ajuntament, o el telèfon d'atenció ciutadana (012). El
pla Alfa s'actualitza cada dia a les 00:00 h i a les 09:30h, hora oficial.
L'autorització la durà a sobre el responsable durant el desenvolupament de
l'activitat i vetllarà pel seu compliment.
Amb una velocitat sostinguda de vent superior a 20km/h. l'activitat no pot començar
o s'haurà d'aturar (orientativament poden servir els valors de l'Escala Beaufort).
L'activitat s'ha de fer exclusivament els dies i hores esmentades en aquesta
autorització.
Els fogons per cuinar han d'estar elevats, segurs i sense possibilitat de bolcar
Nombre de persones que vigilaran l'activitat: 8
Cal disposar de: punts d'aigua 3, distància 50, mànega 1, núm de preses d'aigua 3,
motobomba 1, dipòsits d'aigua remolcats o transportables 1, motxilles 10, extintors
5.

B) Seguint les indicacions del Cap de Seguretat Ciutadana ABP Berguedà, dels
Mossos d’Esquadra, en el seu informe de data 9 de maig de 2016, caldrà:
-

Respectar els horaris establerts a la Instrucció 7358/2011 on estan regularitats tots
els horaris d’inici i finalització de tot tipus d’activitats musicals.

C) Seguint les indicacions de l’informe de la regió d’Emergències centre de la
Direcció General de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, de data de 20 de juny de 2016 i 11 de
juliol de 2016, caldrà:
“Per poder exercir l’activitat de caràcter esporàdic o puntual, caldrà incloure a més de les
mesures de seguretat contra incendis aportades, les següents:
· El vial d’aproximació dels vehicles de bombers ha de complir el punt 1 del DB SI5 del CTE
· La zona que considereu a la memòria com aparcament de caravanes s’ha de considerar
com un càmping i s’han de complir les següents condicions :
1. L’amplada dels vials principals no poden ser inferiors a 3 metres
2. S’ha de disposar d’un vial perimetral d’amplada 3 metres per garantir el pas dels
vehicles d’extinció
3. Donat que ens trobem en un àrea dins el bosc s’ha de disposar d’una franja de
25 metres, lliure de vegetació baixa i arbustiva
4. Extintors d’eficàcia 21A-113 B, a raó d’1 per cada 20 unitats d’acampada i amb
una distribució tal que no es trobi cap d’elles a mes de 50 metres d’un extintor
5. dipòsit fixe de 10.000 litres, vehicle tot-terreny pick-up equipat amb dipòsit de
600 litres i bomba per donar pressió i camió cisterna de 4.000 litres amb bomba.
· Seran només per incendis i permanents les 24 hores en tota la durada de
l’esdeveniment
-

-

La zona considerada d’acampada amb tendes també ha de complir les
condicions descrites com a càmping
En la zona d’aparcament per vehicles de serveis i personal el carrils
d’aproximació de 3 metres i extintors suficients i d’eficàcia 21A-113B
En les zones de musica, tallers, botigues i menjars també s’han de disposar
extintors de pols i de CO2 distribuïts segons es descriu al plànol 07 de la
documentació aportada.
Els punts d’aigua que heu definit com a BIE han de disposar de font
d’alimentació, bomba per donar pressió i mànegues amb llança de 25mm.La
seva ubicació tal com descriviu al plànol 07.

El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les
previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació”.
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D) Seguint les indicacions de la Subdirecció general de Boscos Servei de Prevenció
d’Incendis Forestals de la Direcció General de Forest del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el seu informe de data 28 de
juny de 2016, caldrà complir les següents Condicions i mesures de prevenció
d’incendis forestals:
Avaluada la possible situació de risc baix-moderat de l’actuació sobre l’entorn, cal que
adopti les següents condicions i mesures de prevenció d’incendis forestals que seguit es
detalla:
Zones d’accés
Les zones d’accés a la zona d’acampada s’haurà de trobar adequada amb el ferm en
bona disposició, per permetre una bona accessibilitat al pas de vehicles d’extinció i
d’emergències, no podent-se destinar els accessos com a zona d’acampada ni de dipòsit
d’elements o de materials.
Els vials d’accés i de pas s’hauran de mantenir nets d’elements combustibles i de
deixalles.
d’elements combustibles s'alertarà del risc d'incendi amb la col·locació de cartells
informatius.
Zona d’acampada i d’actuació musical
-de forma permanent (24 h)- en una zona amb bona comunicació, un grup
autònom d’extinció d’incendis forestals remolcat o transportat amb el vehicle adequat per
transportar-lo, que compleixi els requisits de l’Ordre 2 de maig de 1995, per la qual
s’estableixen actuacions de control de característiques de maquinària i el material agrícola i
forestal, amb una capacitat mínima de 500 litres, i amb el vehicle adequat (4x4) per a la
seva utilització, equipat amb el material d’intervenció (mànegues i llances) que es detalla a
l’esmentada Ordre, que permeti donar cobertura sobre la superfície forestal propera.
-up es trobarà assistit, de forma permanent (*), d’un dipòsit fixe o d’un
camió cisterna amb capacitat mínima de 10.000 l, o en el seu cas d’una xarxa d’hidrants amb volum d’aigua equivalent- que permetin la recàrrega de la cuba i dels mitjans d’extinció
d’incendis.
(*) En cas de pluja o dins de condicions d’absència de risc d’incendi forestal, sota criteri i
ordre del Cap d’Àrea Bàsica del Cos d’Agents Rurals, es podrà anular la seva contractació
i/o presència.
hibida l’acampada en zones forestals properes no establertes
per aquest ús, la utilització de fogons de gas i d’altres combustibles, i la presència de foc o
de flames de qualsevol origen que no disposin d’autorització (núm. de permís de fogons de
gas amb les mesures específiques: 14-00089-2016-14).

que permetin donar cobertura a una distància màxima de 15 m entre ells.
d’extintors suficients de CO2 de 6 kg que permetin donar cobertura a una distància màxima
de 10 m entre ells.

nets de restes i de materials combustibles.
tivitat que es podessin trobar en contacte sobre superfície agrícola o
forestal caldrà disposar d’una franja de seguretat de 4 m, segons disposa el Decret 64/95,
de 7 de març, i no podrà destinar-se a d’altres usos que als propis de pas de vianants.
Zona de serveis
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Les zones destinades a contenidors de residus controlats i de rebuig (resta), es
disposaran separades al màxim d’entorns combustibles, devent existir -com a separació
mínima-, la pròpia per poder donar compliment a una franja de seguretat de 5 m, segons
disposa el D 64/95.
Es disposarà en les zones destinades a dipòsit i contenidors de residus -segons
capacitat i volum dels residus a contenir-, de un o dos extintors tipus ABC de 6 kg.
La zona destinada a l’aterratge d’helicòpter haurà de disposar de tanca i d’un extintor
tipus ABC de 50 kg.
Zona d’aparcaments
La zona d’aparcaments disposarà d’extintors tipus ABC de 6 kg, dimensionats i distribuïts
per zona segons previsió del número de vehicles que ocupi, donant compliment a una
franja de seguretat, la qual no podrà destinar-se a d’altres usos que al propi de pas de
vianants.
Telecomunicacions
El generador elèctric de que ha de disposar la estació base de telefonia mòbil i d’altres
elements de telecomunicació que estigui previst instal·lar, emplaçats en zona alta i
allunyada a l’activitat, han de disposar, de forma independent, dels següents elements de
prevenció d’incendis forestals:
l’article 1 del Decret 64/95, com una franja de terreny
lliure de vegetació baixa i arbustiva, d’arbres i de restes vegetals o de qualsevol mena de
material que pugui propagar el foc.
El dimensionat de la franja es determinarà atenent el risc de la pròpia activitat vers al medi,
i a la consideració en quant al nivell de perill d’incendi i d’altres característiques forestals de
la zona on s’emplaci, tal com la vulnerabilitat forestal del lloc (models de combustible i
d’inflamabilitat) i a d’altres factors geogràfics, físics i meteorològics de la zona (relleu,
pendents, vents dominants, ...).
L’emplaçament de torres base de telefonia mòbil i d’altres elements de telecomunicació on
la valoració de l’impacte paisatgístic podés variar notablement -per efecte de la franja-, a un
nivell d’impacte visual elevat, podran modificar el seu traçat, forma i amplada fins a un
mínim de 3,5 m., justificant-ho en base al nivell de risc de l’actuació i de perill d’incendi
forestal, pendent, tipus de combustible, etc., ... que assoleix la zona.
subsidiàries, hauran de mantenir una franja de seguretat de 3,5 m al seu voltant, lliure
d’elements combustibles. Els cassos en que se’n pugui avaluar un nivell elevat de perill,
atenent la vulnerabilitat de l’entorn on es localitzi i per tal d’evitar les conseqüències que
aquestes instal·lacions podessin rebre per un incendi forestal entrant que les podés afectar,
aquestes es podran establir fins a 10 m.
otecció: Les instal·lacions que es trobin en contacte amb la superfície
forestal, en zones vulnerables (espais protegits) i d’alt risc d’incendi forestal, podran establir
addicionalment a continuació de la franja de seguretat, una franja de protecció
dimensionada atenent el nivell de perill i els elements vulnerables,podent-se establir fins a
25 m, quedant definida segons estableix el Decret 123/2005, de 14 de juny.
generadors autònoms d’electricitat (motors d’explosió) disposaran de mataguspires -els
quals hauran de trobar-se en un perfecte estat d’ús i manteniment-, i s’evitarà la possible
projecció del tub sobre el medi (partícules incandescents).
tal·lació disposarà d’un extintor de 6 kg tipus ABC.

Disposicions de tipus general
m de la
superfície forestal i elseu entorn disposarà d’una franja de seguretat de 5 m segons disposa
el Decret 64/95 que es trobi absent de matèries combustibles. El tub d’escapament haurà
de disposar d’una xarxa mataguspires que es trobi dins d’un correcte estat de manteniment
i ús, i haurà de disposar d’un extintor de 6 kg tipus ABC.
terminantment prohibida la realització de focs i l’ús de focs d’artifici (o malabars
amb foc), en compliment de l’article 15 del D 64/95, de 7 de març.
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18 del Decret 64/95, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació queda facultat per establir mesures extraordinàries per perill d’incendi forestal.
articles 14.3 i 16.4 del Decret 64/95, els Agents Rurals i altres agents de
l’autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat,
així com aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme.
Agents Rurals, el nom, DNI, adreça i telèfon mòbil de 1 persona responsable suplent que
haurà d’establir la organització i que s’haurà d’incorporar de forma manual a aquest permís
les dades que hi manquen, un cop imprès pel seu promotor.
Les persones responsables de l’activitat són les següents:
Nom Cognom DNI Permís residència Adreça TM Telèfon mòbil
Daniel Petrescu - Y4309777M C/ Pujades, núm.: 117, 1er Barcelona 654151363 –
646883602 i Idan David Snir 671188684
mesures i condicions que s’estableix en aquest informe.
E) Seguint les indicacions del Servei Territorial de Trànsit a Barcelona, en el seu
informe de data 28 de juny de 2016, caldrà:
a)

L’entitat organitzadora haurà d’establir senyalització informativa, clara i
entenedora, sobre es usos dels camins d’accés a la finca Vila-rasa i les zones
d’estacionament habilitades pels assistents a aquesta activitat extraordinària,
especialment el pàrquing addicional de Borredà.

b)

Cal que l’organització destina personal dedicat, exclusivament a vetllar per l’ús
dels diversos vials d’accés a la finca Vila-rassa, zona on es realitzarà l’activitat
recreativa extraordinària, sigui el previst i es responsabilitzi que la plataforma
de camins es trobin expedides i transitables en tot moment pels vehicles que hi
circulin especialment pels equips d’emergència i extinció d’incendis. Els agents
policials assignats al control i vigilància d’aquesta zona prestaran especial
atenció al compliment d’aquestes circumstàncies. El personal dedicat a aquesta
tasca haurà de disposar d’unes instruccions precises donades per
l’organització, estar degudament identificats amb armilles i elements reflectants
que permetin als conductors i usuaris de la via que se’ls aproximin, distingir-los
a una distància mínima de 150 metres, així com disposar d’un sistema de
comunicació eficaç.

c)

Cal que l’organitzador planifiqui un sistema de regulació i ordenació de la
circulació dels vehicles que van accedint a les diverses zones d’estacionament
mitjançant, si cal, personal dedicat exclusivament a aqueta tasca per tal de
controlar que la parada i estacionament dels vehicles dins les zones
d’estacionament sigui àgil i ordenada.

d)

En el supòsit que els estacionaments habilitats en la zona limítrofa a la Finca
Vila-rasa amb capacitat per 256 vehicles, estigui al seu màxim de capacitat,
l’organitzador haurà de prendre les mesures oportunes per redirigir els vehicles
a la zona d’estacionament complementària que s’ha habilitat en el terme
municipal de Borredà, des d’on podran accedir a la zona del festival mitjançant
el servei discrecional de transport contractat per l’empresa promotora de
l’esdeveniment.

e)

L’organitzador haurà de vetllar per adequar la zona d’estacionament i l nombre
de places de transport discrecional entre l’estació RENFE de Ripoll i el municipi
de Sant Jaume de Frontanyà al volum d’assistents previstos durant els dies de
celebració d’aquesta activitat.

f)

El responsable d’emergències d’aquest esdeveniment haurà de supervisar a
correcta gestió dels accessos als camins d’accés a la finca Vila-rasa i els
pàrquings habilitats, així cm coordinar l’equip de persones assignat a aquestes
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tasques. La persona que assumeixi aquest càrrec haurà d’estar disponible perr
si és requerida pels efectius policials.
Responsable d’emergències: Daniel Petrescu, telèfon mòbil: 654.151.363
Responsable d’emergències (suplent): Idan David, telèfon mòbil: 671.188.684”

Segon.- De conformitat amb lo establert a l’informe del Cap de l’oficina comarcal del Berguedà
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya,
de data 4 de maig, aquesta autorització quedarà sense efecte en el cas que entrin en vigor les
mesures extraordinàries pel risc d'incendi forestal, que disposa l'article 18 del Decret 64/1995,
de 7 de març, de mesures de prevenció”.
Tercer.- Notificar aquest acord al peticionari.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, a l’oficina
comarcal del Berguedà del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya, a la Subdirecció general de Boscos Servei de Prevenció d’Incendis
Forestals de la Direcció General de Forest del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, a la Regió d’Emergències centre de la Direcció General de Prevenció Extinció
d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, al Cap de
Seguretat Ciutadana ABP Berguedà, dels Mossos d’Esquadra, al Servei Català de Trànsit i al
Consell Comarcal del Berguedà.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 44/2016, DE CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS MUSICALS
Per part de la Regidora de Festes, es proposa la contractació de MVT, per l’Espectacle
GRESCA.CAT, el dia 23 de juliol de 2019, per un import de 1.200,00 € (IVA no inclòs), dins
dels actes de la Festa Major d’enguany.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
Primer.- Aprovar la contractació proposada per la regidora de Festes, si bé condicionat a que abans
de l’actuació el certificat acreditatiu d’estar al Corrent de pagament d’Hisenda i de la Seguretat
Social.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Dipositaria Municipal, requerint
expressament a l’adjudicatària perquè abans de l’actuació el certificat acreditatiu d’estar al corrent
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 45/2016 DONANT-ME PER ASSABENTAT DE LES
DOMICILIACIONS EFECTUADES DEL 1 AL 31 DE JULIOL DE 2016
Vistes les transferències i domiciliacions bancàries efectuades des del dia 1 fins el dia 31 de
juliol de 2016, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat de MIL VUIT-CENTS TRENTASIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (1.836,93 €), estant totes elles conformades per
les regidories competents.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- Donar-se per assabentats de les transferències i domiciliacions bancàries efectuades
des del dia 1 fins el dia 31 de juliol de 2016, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat
de MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (1.836,93 €),
estant totes elles conformades per les regidories competents.
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Segon.- Donar compte del present Decret en el proper Ple que se celebri.
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 46/2016 APROVANT
PRESENTADA PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL

LA

RELACIÓ

DE

FACTURES

Vista la relació de factures presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat
de NOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS (9.494,64 €), estant totes elles conformades, per les regidories corresponents.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final de NOU MIL QUATRECENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (9.494,64 €),i
procedir al seu pagament dins dels terminis legalment establerts, amb càrrec a les partides
pressupostàries corresponents.
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 47/2016 APROVANT LA SOL·LICITUD D’UN AJUT DINS DE LA
LÍNIA DE SUBVENCIONS PER A LA DESPESES DE REPERACIONS, MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE
2016-2017
Vist el Decret 273/2016, de 122 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores de la línia de
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya per al període 2016-2017.
Atès que aquest Ajuntament considera oportú i necessari acollir-se a aquesta línia d’ajuts per
tal de poder assumir el cost de les despeses de manteniment i conservació d’infraestructures,
edificis i locals, maquinària, i altre immobilitzat material, tals com:
-

Manteniment de les vies públiques: repintar, reparar voreres, imbornals,....
Manteniment de l’enllumenat públic: reparació i canvis d’equips, manteniment de
les oxidacions dels braços dels fanals.
Manteniment de la xarxa d’aigua i de clavegueram: reparacions de fuites,
conservació dels tubs de clavegueram, tapes i arquetes.
Manteniment i conservació de la fosa sèptica municipal.

-

Manteniment i conservació d’edificis municipals, en concret les despeses de
reparacions de conservació d’edificis administratius i altres construccions de
l’entitat local, com ara: Ajuntament, Antiga Escola,.....

-

Manteniment de maquinària i instal·lacions de les oficines: reparació ordinadors,
fotocopiadores, caldera,..., així com de les instal·lacions tècniques de l’entitat local.
Manteniment i conservació de maquinària, en concret el conjunt de màquines de
que disposi l’entitat local: incloent-hi els elements de transport, vehicle de l’aigua,
tractor, així com les despeses de manteniment i conservació de l’utillatge.
Manteniment i conservació de camins i vials públics.

-

-

En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- Aprovar la presentació de la sol·licitud la línia de subvencions per a despeses de
reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al
període 2016-2017, per les actuacions anteriorment referenciades.
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El Ple de l’Ajuntament, es dóna per assabentat de l’adopció dels citats acords.

8.- INFORMES D’ALCALDIA, EQUIP DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES
Per part del Sr. Alcalde s’informa que amb la Diputació de Barcelona, s’ha elaborat el cens de
camins del municipi; que ara un cop censats i mesurats, s’elaborarà el catàleg, que s’hi han
inclòs els camins transitables i que portin a algun destí. Un cop es tingui elaborat el catàleg,
s’aprovarà i es sotmetrà a informació pública i en una posterior fase es durà a terme la fase
d’investigació de la titularitat dels camins per averiguar si són públics o privats. I que un cop es
disposo de l’inventari de camins es demanarà l’inventari de senders.
Informa que es va desbrossar tot el tram de la captació de l’aigua, i que ara es col·locaran unes
estaques cada 200 metres per saber per on passa el tram.
El Sr. Alcalde informa que li han fet arribar per correu electrònic una carta d’un grup de veïns
en contra del festival.
El Sr. Manel Serres demana intervenir i manifesta que aquest grup de veïns que han fet la carta
van fer una reunió de veïns, però no van convocar a tothom, sinó només a uns quants.
El Sr. Alcalde intervé i manifesta que alguns veïns li han manifestar que han fer constar el seu
nom en aquesta carta i que li han fet constar que ells no estan d’acord amb el que diuen a
l’escrit.
El Sr. Alcalde exposa que en contra del que diuen a l’escrit, en el darrer Ple ordinari es va
parlar del festival, inclús es va convidar als organitzadors per tal que se’n pogués parlar; que
tampoc és cert que no s’hagin sol·licitat els informes, que a mes van demanar tots els informes
sectorials necessaris, que tampoc és cert que no hi hagués un estudi d’impacte acústic, ja que
aquest estudi hi era juntament amb el Pla d’Autoprotecció; que en aquet escrit transcriuen el
contingut d’una part retallada d’una carta que va arribar a l’Ajuntament, respecte a la qual
desconeix com hi han tingut accés, i que manifesten que des de l’Ajuntament no es va demanar
assessorament, quan és falç atès que es va demanar assessorament a diferents departaments
i especialment als tècnics del Consell Comarcal.
El Sr. Alcalde informa que ha parlat amb els tècnics de Diputació que porten tot el tema
d’empadronament i que a partir d’ara es farà un control del cens, que li han manifestat des de
Diputació que només poden figurar empadronades al municipi aquelles persones que
efectivament hi resideixin, i que cal posar el cens al dia, perquè el padró ha de recollir la gent
que viu al poble. Afegeix que des de l’àrea de Padró de la Diputació de Barcelona, li han
recomanat que en diferents dies i hores es vagin a inspeccionar els habitatges i es comprovi la
gent que hi resideix i la que no, i que posi el padró al dia
El Sr. Alcalde informa que les obres del dipòsit ja han finalitzat i que es compleix amb les
prescripcions que venien marcades des de salut; informa que ahir els dipòsit no sobreeixia i
que es mirarà que no hi hagi cap fuita.

4.- PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 11:45 hores, de tot el qual
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.
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