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14/2020/JGL 

A C T A

de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Molins de Rei que es dugué a terme el dia 17 de juny de 2020.

A la Vila de Molins de Rei, a les 12:00 hores del dia 17 de juny de 2020 es reuneix 
mitjançant videoconferència, en primera convocatòria, la Junta de Govern Local de la 
Corporació, en sessió extraordinària i urgent sota la presidència de l’Alcalde Sr. XAVI 
PAZ PENCHE  i amb l’assistència de la secretaria SANDRA CASTELLORT I 
CLARAMUNT que certifica.

Hi assisteixen els Regidors i Regidores que tot seguit s’esmenten, que han estat 
convocats en temps i forma, d’acord amb allò que disposen els arts. 80 i 81 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat 
pel RD 2568/1986, de 28 de novembre:

Ainoa Garcia Ballestin Regidora PSC
Miguel Zaragoza Alonso Regidor PSC
Ma Carme Madorell Colomina Regidora JXM
Jessica Revestido Romero Regidora PSC
Alejandro Herrero Basange Regidor PSC

Excusen la seva absència els regidors:

Ramon Sanchez Gil Regidor JXM

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 12:08 minuts, després de comprovar la 
Secretària que existeix el quòrum que exigeix l’art. 113.1 c) del ROF per a la vàlida 
constitució de la Junta de Govern Local.

Es passa tot seguit al debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que 
s’han adjuntat a la convocatòria, del 16.06.2020 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 14/2020/JGL.

ORDRE DEL DIA

A – ASSUMPTES A DECIDIR

1. Innovació i Empresa. Expedient num. 1/2020/LLIOP. 
 
Concedir Llicència Municipal Temporal per ocupar la via pública amb una caseta 
per a la venda de productes pirotècnics a ubicar als següents emplaçaments : 
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Rambla de la Granja cantonada amb Avinguda de Caldes. Rambla de la Granja 
cantonada amb Sèquia del Molí. Rambla de la Granja amb Passeig del Terraplè. 
C/ Primer de Maig cantonada c/ Salvador Seguí. 

Vista la instància de data 9 de setembre de 2019, registre d’entrada núm. 14787, de 
data 13 de setembre de 2019, presentada per la mercantil PIROTECNIA ROSADO 
SL, amb domicili al carrer Sant Antoni núm. 13, de Masquefa, D.P. 08783, sol·licitant: 
“Permís per a la instal·lació d’una caseta de pirotècnia per la revetlla de Sant Joan, del 
10 al 23 de juny de 2020 a Rambla de la Granja cantonada amb Avda. de Caldes. 
Sol·licita el permís per a la instal·lació de la caseta de pirotècnia”.

Vista la comunicació de la Subdelegació del Govern a Barcelona, Departament 
d’Autoritzacions Administratives, adjuntant la sol·licitud d’autorització de venda de 
productes pirotècnics en casetes, formulada per la mercantil PIROTECNIA ROSADO SL, 
instal·lar una caseta tipus M a Rambla de la Granja amb Avda de Caldes per realitzar la 
venda entre els dies 10 al 23 de juny registre d’entrada núm. 16979, de data 18 d’octubre 
de 2019.

Vista la instància de data 3 de desembre de 2019, registre d’entrada núm. 21993, de 
data 3 de desembre de 2019, presentada per En FRANCESC XAVIER PALMADA 
BADIA amb domicili a l’Avinguda Puigdomí núm. 22 de Caldes de Montbui, D.P. 
08140, exposant: “Fent referència a les revetlles de Sant Joan i Sant Pere de l’any 
vinent, i a la instal·lació temporal d’una caseta a la via pública, per a la venda 
d’articles recreatius de pirotècnia, del 6 al 30 de juny de 2020. Caseta autoritzada per 
la Subdelegació del Govern a Barcelona i per part de la comandància de la Guàrdia 
Civil, Indústria del Govern Espanyol, a partir del projecte tècnic fet per un enginyer de 
mines. Sol·licita que els darrers anys, he estat adjudicatari de la llicència per a la 
instal·lació d’una caseta per a la venda de pirotècnia, en l’emplaçament de Rambla de 
la Granja / Sèquia del Molí / Bruc / Anselm Clavé. Demano que s’atorgui l’autorització 
per instal·lar, vendre i desenvolupar dita activitat, subjecte en tot cas a les condicions 
que marqui l’ajuntament.

Vista la comunicació de la Subdelegació del Govern a Barcelona, Departament 
d’Autoritzacions Administratives, adjuntant la sol·licitud d’autorització de venda de 
productes pirotècnics en un establiment temporal, formulada per En FRANCESC 
XAVIER PALMADA BADIA, per instal·lar una caseta tipus M a Rambla de la Granja amb 
carrer Sèquia del Molí per realitzar la venda entre els dies 6 al 30 de juny i registre 
d’entrada en aquest Ajuntament núm. 3739, de data 17 de febrer de 2020.

Vista la instància de data 13 de novembre de 2019, registre d’entrada núm. 20192, de 
data 13 de novembre de 2019, presentada per JUANA ARIAS RICO, amb domicili al 
carrer Montsant, 3 Esc. G, de la Palma de Cervelló, D.P. 08756, sol·licitant: “Muntar 
caseta per a la venda de material pirotècnic durant els dies 10 al 23 de juny de 2020, 
a la Rambla de la Granja amb Passeig del Terraplè. Sol·licita el corresponent permís 
municipal”.

Vista la comunicació de la Subdelegació del Govern a Barcelona, Departament 
d’Autoritzacions Administratives, adjuntant la sol·licitud d’autorització de venda de 
productes pirotècnics en casetes, formulada per JUANA ARIAS RICO, instal·lar una 
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caseta tipus M a Rambla de la Granja amb Passeig del Terraplè, per realitzar la venda 
entre els dies 10 al 23 de juny registre d’entrada núm. 5438, de data 10 de març de 2020.

Vista la instància de data 16 de juny de 2019, registre d’entrada núm. 10809, de data 
17 de juny de 2019, presentada per En JOSE MARIA VILARDELL OLIVERAS amb 
domicili a l’Avinguda de Catalunya núm. 228 de Palau-Solità i Plegamans, exposant: 
“Que es dedica a la venda de productes de pirotècnia recreativa, mitjançant casetes 
instal·lades a la via pública i que disposa de tots els permisos necessaris per a exercir 
aquesta activitat (magatzem de pirotècnia autoritzat, A.D.R., conductor i furgonetes, 
etc...)”, i sol·licita: “Poder obtenir la seva autorització per a la instal·lació d’una caseta 
de pirotècnia, entre els dies 9 i 23 de juny de 2019, al següent emplaçament: carrer 
Primer de Maig cantonada carrer Salvador Seguí”.

Vista la comunicació de la Subdelegació del Govern a Barcelona, Departament 
d’Autoritzacions Administratives, adjuntant la sol·licitud d’autorització de venda de 
productes pirotècnics en casetes, formulada per En JOSE MARIA VILARDELL 
OLIVERAS, instal·lar una caseta tipus N al carrer Primer de Maig cantonada carrer 
Salvador Seguí, per realitzar la venda entre els dies 9 al 23 de juny registre d’entrada 
núm. 16980, de data 18 d’octubre de 2019.

Vista la instància de data 17 de febrer de 2020, presentada per la entitat mercantil 
CORVAL, SCCL, registre d’entrada núm. 3713, de data 17 de febrer de 2020, amb 
domicili al Polígon Industrial Catex Vilapou, núm. 9-10, Olesa de Montserrat, 
exposant: “Sol·licitem autorització per a la instal·lació d’una caseta pirotècnica durant 
els dies del 13 al 26 de juny de 2020 i per a la venda dels articles pirotècnics del 15 al 
23 de juny de 2020, a la següent ubicació, carrer Primer de Maig – Francesc Layret”.

Vista la comunicació de la Subdelegació del Govern a Barcelona, Departament 
d’Autoritzacions Administratives, adjuntant la sol·licitud d’autorització de venda de 
productes pirotècnics en casetes, formulada per la entitat mercantil CORVAL, SCCL, 
instal·lar una caseta tipus M al carrer Primer de Maig – Francesc Layret, per realitzar la 
venda entre els dies 15 al 23 de juny registre d’entrada núm. 5440, de data 10 de març 
de 2020.

Vista la instància de data 4 de març de 2020, registre d’entrada núm. 5033, de data 4 de 
març de 2020, presentada per la mercantil ARS PIROTECNIA SL, amb domicili al carrer  
Can Cucut, s/n, de La Roca del Vallès D.P. 08430, exposant “Esser titular d’una caseta 
destinada a la venda de pirotècnia que s’instal·la al seu municipi durant la campanya de 
Sant Joan a la Rambla de la Granja amb Passeig del Terraplè. Sol·licita autorització per 
a la instal·lació de la caseta de referència durant el termini comprés del 12 al 23 de juny 
de 2020.”

Vista la comunicació de la Subdelegació del Govern a Barcelona, Departament 
d’Autoritzacions Administratives, adjuntant la sol·licitud d’autorització de venda de 
productes pirotècnics en casetes, formulada per la entitat mercantil ARS PIROTECNIA 
SL, instal·lar una caseta tipus N a la Rambla de la Granja amb Passeig del Terraplè, per 
realitzar la venda entre els dies 12 al 23 de juny registre d’entrada núm. 8060, de data 12 
de maig de 2020.
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Vistos els informes tècnics emesos pel Cap de Negociat de Via Pública i Manteniment 
(en assignació de funcions), de les sol·licituds següents:

· PIROTECNIA ROSADO SL, de data 4 de juny de 2020.
· XAVIER PALMADA BADIA, de data 4 de juny de 2020.
· JUANA ARIAS RICO, de data 4 de juny de 2020.
· JOSE MARIA VILARDELL OLIVERAS, de data 5 de juny de 2020.

Amb les condicions i prescripcions següents:

· Vist que la ubicació que proposen els interessats són les mateixes d’anys 
anteriors. 

· “Des del punt de vista d’ocupació de la via pública no existeix cap inconvenient 
en accedir a la petició ja que existeix prou espai. S’hauran de complir però, les 
següents condicions en quant a l’ocupació:

- La caseta no podrà estar dins del parc, sinó a la vorera del mateix. La 
ubicació proposada podrà ser modificada en el moment de la implantació, 
en funció d’interès públic o per qualsevol altre circumstància que en raó de 
la seguretat ho aconsellés.

- En la petició es fixen les dimensions de la caseta (4 m2), i per tant es 
considera que no es podrà ocupar un superfície de més de 6.00 m2, 
incloent les tanques al voltant de la mateixa.

- Haurà de quedar lliure el tram de la vorera en el que desemboca el 
passadís que travessa el parc i que permet la circulació dels vianants.

- L’autorització s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici a 
tercers. 

- La situació de la caseta haurà de complir amb la distància de seguretat 
superior a 20 metres respecte de les edificacions més properes i que fixa 
la instrucció complementària ITC 17 del RD 989/2015, de 30 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria.

- La instal·lació es col·locarà al lloc esmentat deixant un mínim de 2.00 m, a 
la vorera, de tal manera que no impedeixi la normal circulació dels 
vianants pel vial públic. Es condició indispensable que hi hagin tanques de 
protecció i aquestes es col·locaran de tal manera que no dificultin el pas ni 
de persones ni de vehicles.

- Els elements que es puguin instal·lar a la via pública hauran d’ajustar-se, 
en cada moment, a la normativa municipal. Es obligació del titular de la 
llicència mantenir en perfecte condició d’ús i neteja, tot respectant la resta 
de mobiliari urbà, els arbres i les plantes existents, protegint-los si és 
necessari. (Article 100 de l’Ordenança de Convivència Vilatana).

- Els titulars de l’activitat que pugui ocasionar brutícia a la via pública, són 
els responsables d’evitar el deteriorament de la mateixa, prevenir que 
aquesta s’embruti i, si és el cas han de netejar i retirar tots els materials 
residuals que l’activitat generi. Els productes resultants de l’escombrada i 
neteja no poden abandonar-se al carrer en cap cas, sinó que s’han de 
recollir i dipositar-los als contenidors. (Articles 108.12 i 109.1 de l’ 
Ordenança de Convivència Vilatana).

- La instal·lació ha de complir , a més, totes les condicions que imposin en 



Acta JGL 17/06/2020
 SEC/SCC/mcsa

5/13
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 |  ajuntament@molinsderei.cat

la llicència d’ús, i l’atorgament tindrà caràcter temporal, sense que aquesta 
autorització generi cap dret per anualitats posteriors.

Vist el que estableix el RD- llei 8/2020, de 17 de març,  caldrà donar compliment a les 
mesures d’higiene i prevenció dels treballadors i clients dels establiments de venta no 
sedentària a la via pública, exposades als articles 14 i 15 sobre de l’Ordre 
SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions 
d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació 
de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 

Vistes les RESOLUCIONS de la Subdelegació el Govern a Barcelona autoritzant la 
instal·lació i el funcionament dels establiments de venta d’articles pirotècnics següents:

· Resolució de l’expedient a nom de PIROTECNIA ROSADO SL per a un 
establiment tipus M a la cantonada Rambla de la Granja amb Avinguda de 
Caldes amb condicions.

· Resolució de l’expedient a nom de FRANCESC XAVIER PALMADA BADIA per 
a un establiment tipus M a la cantonada Rambla de la Granja amb Sèquia del 
Molí amb condicions.

· Resolució de l’expedient a nom de JUANA ARIAS RICO per a un establiment 
tipus M a la cantonada Rambla de la Granja amb Passeig del Terraplè amb 
condicions.

· Resolució de l’expedient a nom de JOSE MARIA VILARDELL OLIVERAS per a 
un establiment tipus N a la cantonada C/Primer de Maig amb C/Salvador Seguí 
amb condicions.

Vist que hi consta tota la documentació necessària als expedients autoritzats, i a les 
ubicacions corresponents.

Vist que als expedients de les mercantils CORVAL SCCL i ARS PIROTECNIA SL, no 
consten les autoritzacions de la Subdelegació del Govern de Barcelona, i la 
documentació necessària no es complerta.

Cadascuna de les autoritzacions resten subjecte a  les següents condicions:

- Caldrà donar compliment al Real Decreto 989/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxos i sobre tot a la ITC 
núm. 17.

- La venda es realitzarà en una caseta que reuneixi les característiques que 
assenyali la Delegació de Govern a Barcelona. El sostre serà lleuger i es 
subjectarà de tal manera que sigui la zona de menor resistència en cas 
d’explosió o projecció. El taulell i la façana de venda hauran d’estar cobertes per 
una visera voladissa d’una amplada mínima de 0.6 metres. Així mateix les 
portes de les casetes sempre obriran cap a l’exterior. L’amplada mínima de les 
portes exteriors i dels passadissos serà de 80 cm i 1 m, respectivament. Les 
dimensions de la caseta haurà de permetre que els treballadors realitzin el seu 
treball sense riscos per a la seguretat i la salut i en condicions ergonòmiques 
acceptables, segons el que disposa el Real Decreto 486/1997, de 14 d’abril, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
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treball.

- A càrrec de l’establiment hi serà el titular o persona degudament autoritzada 
com a responsable de venda, dades del qual figuren en l’autorització.

- Els articles de pirotècnia no podran exposar-se amb càrrega a l’aparador ni a 
l’abast del públic.

- El transport dels articles pirotècnics es regirà per l’establert en la reglamentació 
vigent per al mitjà de transport corresponent i, en defecte d’això, per les 
prescripcions establertes en el títol IX del Reglament. En concret, el transport 
per carretera dels productes regulats, realitzat integrament en territori espanyol, 
s’ajustarà al que es disposa en el Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, que 
regula les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en 
territori espanyol. Així mateix, hauran de complir-se les normes establertes per 
l’Acord Europeu sobre el Transport internacional de mercaderies perilloses per 
carretera (ADR), que estigui en vigor.

- Tenint en compte el que estableix l’article 167.3 del vigent reglament d’articles 
pirotècnics i cartutxeria, podran transportar-se en vehicles particulars artificis 
pirotècnics de les categories F1, F2, F3, T1, P1, ús en la marina i destinats a l’ús 
previst en la instrucció tècnica complementària núm. 18, fins a un total de 15 
kgs. Nets (NEC).

- En tots els establiments regulats per la ITC núm. 17 es permetrà la venda i 
l’emmagatzematge de productes pirotècnics de les categories F1, F2, F3, T1 i 
P1 i, en cas que s’especifiqui en l’autorització, també ús en la marina que 
ostentin el marcat CE i compleixin amb les obligacions relacionades amb 
l’avaluació de conformitat. En tot cas, han d’estar catalogats i tenir assignats la 
categoria i la divisió de risc que els correspon, així com tot allò que disposa la 
ITC núm.4 del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria.

- En els establiments temporals només s’admetran simultàniament dues persones 
despatxant els productes i una més reposant i ajudant als venedors. Les dades 
d’aquesta no tenen per què constar en l’autorització, sempre que no es tracti del 
titular o responsable de venda.

- Per documentar la comunicació de qualsevol canvi posterior en els responsables 
de venda, serà necessari disposar d’un exemplar de la comunicació 
degudament validat pel Registre General o la unitat tramitadora.

- La quantitat màxima de material que es podrà emmagatzemar a la caseta serà 
la establerta en el punt 4 de la Instrucció Tècnica Complementària del vigent 
Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria. Amb caràcter general, pels 
establiments tipus M (casetes sense magatzem), la quantitat màxima de matèria 
reglamentada no podrà superar els 50 kilograms. En el cas dels establiments 
tipus N (les casetes amb magatzem), la quantitat màxima de matèria 
reglamentada no podrà superar els 75 kilograms.

- Els productes pirotècnics es retiraran de la caseta quan aquesta resti tancada al 
públic i es dipositaran en un magatzem autoritzat.
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- Els productes pirotècnics s’exposaran en prestatges fora de l’abast del públic.

- Els establiments temporals tipus M i N hauran de disposar d’extintors d’incendis 
en perfecte estat de funcionament, càrrega, i amb la revisió preceptiva. Es 
posaran en un lloc visible avisos homologats de “prohibit fumar”. No es podrà 
encendre flames ni estufes incandescents. La instal·lació elèctrica, si n’hi 
hagués, haurà de ser estanca i complir amb allò establert al Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. No podran instal·lar-se llums portàtils que 
impliquin qualsevol tipus de combustió.

- Caldrà donar compliment a tots els condicionaments especials que es pugin 
incorporar a l’Autorització que la Subdelegació del Govern a Barcelona per a la 
venda de cada establiment concret.

- L’autorització resta subjecta a la disposició de Resolució d’autorització per la 
instal·lació d’establiments de venda de productes pirotècnics emesa per la 
Subdelegació del Govern a Barcelona i amb les condicions, característiques del 
material i quantitats establertes per aquesta.

- L’autorització resta sotmesa a complir les condicions detallades el Real Decreto 
989/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i 
de cartutxos.

- Únicament s’autoritza la venda de productes de pirotècnia a les casetes de 
venda.

Vist comunicat de la Subdelegació del Govern a Barcelona de data 28 de maig de 2020 
en relació a les autoritzacions administratives d’activitats de pirotècnia en la que informa 
que: 

“ Com a conseqüència de la crisis sanitària provocada pel Covid-19, s’ha dictat el Real 
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, així com la seva 
normativa de desenvolupament. Degut a la incidència directa en la matèria, procedeix la 
seva consideració. D’aquesta manera, s’atendrà en primer terme a les restriccions 
relatives a les activitats de venda objecte de les autoritzacions que hagin estat 
imposades pel citat Real Decret i demés normatives relacionades durant el període de 
venda previst. 

A més, el desenvolupament de l’activitat de venda d’articles pirotècnics en les dates 
autoritzades queda supeditat al compliment de les mesures addicionals que les  
autoritats sanitàries i les autoritats competents de caràcter local, autonòmic o estatal 
puguin adoptar en funció de l’evolució de la situació sanitària i que puguin conduir a la 
suspensió o restricció d’aquestes activitats...” 

Vist que en data 28 d’abril de 2020 el Consell de Ministres va aprovar el Pla per a la 
transició cap a una nova normalitat que estableix el principals paràmetres e instruments 
per a la consecució de la normalitat. Aquest procés articulat en quatre fases, fase 0 a 
fase 3, será gradual i adaptable als canvis d'orientació necessaris en funció de l'evolució.
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Vist l'article 11 de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de 
determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat 
d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, en 
el qual s’estableixen les condicions de reapertura al públic, i que a l’apartat 5 es preveu 
l’apertura de parades de venda no sedentària a la via pública.  

Vist el que disposa el Reial decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, que aprova el Reglament d’articles 
pirotècnics i de cartutxeria, i en especial el Títol V, capítols I, II i III, i la Instrucció Tècnica 
Complementària núm. 19 del mateix.

Vist el que disposa l’Ordenança de Convivència Vilatana, en vers l’ocupació de la via 
pública.

Atès que les ubicacions de les sol·licituds autoritzades són les proposades per aquest 
Ajuntament, i les concedides adjuntant la documentació necessària, i han estat 
autoritzades per la Subdelegació del Govern de Barcelona.

Vist el que disposa el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Atès l’informe-proposta de Junta de Govern Local formulat en data 8 de juny de 2020 
per la Cap de Negociat d’Empresa signat en la mateixa data i signat per Serveis 
Jurídics en data 8 de juny de 2020. 

La Junta de Govern acorda per unanimitat:

Primer.- Concedir a la Mercantil PIROTECNIA ROSADO SL,  llicència municipal 
temporal per  ocupar la via pública amb una caseta per a la venda de productes 
pirotècnics a ubicar a LA RAMBLA DE LA GRANJA AMB AVINGUDA DE CALDES, 
segons plànol validat pel Cap de Via Pública, d’aquest terme municipal, durant el 
període del 10 al 23 de juny de 2020, segons autorització de la Subdelegació del 
Govern de Barcelona, supeditat al compliment de les mesures que les  autoritats 
sanitàries i les autoritats competents de caràcter local, autonòmic o estatal puguin 
adoptar en funció de l’evolució de la situació sanitària i que puguin conduir a la 
suspensió o restricció d’aquestes activitats. 

Segon.-  Concedir al Sr. XAVIER  PALMADA  BADIA,  llicència municipal temporal per 
ocupar la via pública amb una caseta per a la venda de productes pirotècnics a ubicar a 
la parcel·la situada a la cruïlla dels carrers Sèquia del Molí, Bruc, Anselm Clavé i Rambla 
de la Granja, segons plànol validat pel Cap de Via Pública, d’aquest terme municipal, 
durant el període de 6 al 30 de juny de 2020, segons autorització de la Subdelegació del 
Govern de Barcelona, supeditat al compliment de les mesures que les  autoritats 
sanitàries i les autoritats competents de caràcter local, autonòmic o estatal puguin 
adoptar en funció de l’evolució de la situació sanitària i que puguin conduir a la suspensió 
o restricció d’aquestes activitats. 

Tercer.- Concedir a la Sra. JUANA ARIAS RICO, llicència municipal temporal per ocupar 
la via pública amb una caseta per a la venda de productes pirotècnics a ubicar a la 
parcel·la situada a la Rambla de la Granja amb Passeig del Terraplè, segons plànol 
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validat pel Cap de Via Pública, d’aquest terme municipal, durant el període de 10 al 23 
de juny de 2020, segons autorització de la Subdelegació del Govern de Barcelona, 
supeditat al compliment de les mesures que les  autoritats sanitàries i les autoritats 
competents de caràcter local, autonòmic o estatal puguin adoptar en funció de l’evolució 
de la situació sanitària i que puguin conduir a la suspensió o restricció d’aquestes 
activitats. 

Quart.- Concedir al Sr. JOSE MARIA VILARDELL OLIVERAS, llicència municipal 
temporal per ocupar la via pública amb una caseta per a la venda de productes  
pirotècnics  a ubicar al carrer Primer de Maig cantonada carrer Salvador Seguí, segons 
plànol validat pel Cap de Via Pública, d’aquest terme municipal, durant el període del 9 al 
23 de juny de 2020, segons autorització de la Subdelegació del Govern de Barcelona, 
supeditat al compliment de les mesures que les  autoritats sanitàries i les autoritats 
competents de caràcter local, autonòmic o estatal puguin adoptar en funció de l’evolució 
de la situació sanitària i que puguin conduir a la suspensió o restricció d’aquestes 
activitats. 

Cinquè.- Subjectar totes i cadascuna d’aquestes llicències municipals temporals, al 
compliment de les condicions establertes als informes tècnics emesos pel Cap de 
Negociat de Mobilitat en funcions, que són les següents:

· Vist que la ubicació que proposen els interessats són les mateixes d’anys 
anteriors. 

· “Des del punt de vista d’ocupació de la via pública no existeix cap inconvenient 
en accedir a la petició ja que existeix prou espai. S’hauran de complir però, les 
següents condicions en quant a l’ocupació:

- La caseta no podrà estar dins del parc, sinó a la vorera del mateix. La 
ubicació proposada podrà ser modificada en el moment de la implantació, 
en funció d’interès públic o per qualsevol altre circumstància que en raó de 
la seguretat ho aconsellés.

- En la petició es fixen les dimensions de la caseta (4 m2), i per tant es 
considera que no es podrà ocupar un superfície de més de 6.00 m2, 
incloent les tanques al voltant de la mateixa.

- Haurà de quedar lliure el tram de la vorera en el que desemboca el 
passadís que travessa el parc i que permet la circulació dels vianants.

- L’autorització s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici a 
tercers. 

- La situació de la caseta haurà de complir amb la distància de seguretat 
superior a 20 metres respecte de les edificacions més properes i que fixa 
la instrucció complementària ITC 17 del RD 989/2015, de 30 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria.

- La instal·lació es col·locarà al lloc esmentat deixant un mínim de 2.00 m, a 
la vorera, de tal manera que no impedeixi la normal circulació dels 
vianants pel vial públic. Es condició indispensable que hi hagin tanques de 
protecció i aquestes es col·locaran de tal manera que no dificultin el pas ni 
de persones ni de vehicles.

- Els elements que es puguin instal·lar a la via pública hauran d’ajustar-se, 
en cada moment, a la normativa municipal. Es obligació del titular de la 
llicència mantenir en perfecte condició d’ús i neteja, tot respectant la resta 
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de mobiliari urbà, els arbres i les plantes existents, protegint-los si és 
necessari. (Article 100 de l’Ordenança de Convivència Vilatana).

- Els titulars de l’activitat que pugui ocasionar brutícia a la via pública, són 
els responsables d’evitar el deteriorament de la mateixa, prevenir que 
aquesta s’embruti i, si és el cas han de netejar i retirar tots els materials 
residuals que l’activitat generi. Els productes resultants de l’escombrada i 
neteja no poden abandonar-se al carrer en cap cas, sinó que s’han de 
recollir i dipositar-los als contenidors. (Articles 108.12 i 109.1 de l’ 
Ordenança de Convivència Vilatana).

- La instal·lació ha de complir , a més, totes les condicions que imposin en 
la llicència d’ús, i l’atorgament tindrà caràcter temporal, sense que aquesta 
autorització generi cap dret per anualitats posteriors.

- S’haurà de complir amb tot el que estableix el RD-llei 8/2020, de 17 de 
març i les posteriors normatives pel que fa als distanciaments entre les 
persones i les mesures de seguretat per la neteja dels espais i la venda de 
productes”.

Sisè.- Subjectar totes i cadascuna d’aquestes llicències municipals temporals, al 
compliment de les condicions següents:

- Caldrà donar compliment al que estableix el RD- llei 8/2020, de 17 de març 
sobre  les mesures d’higiene i prevenció dels treballadors i clients dels 
establiments de venta no sedentària a la via pública, exposades als articles 14 i 
15 sobre de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de 
determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració 
de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una 
nova normalitat. 

- Caldrà donar compliment al Real Decreto 989/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxos i sobre tot a la ITC 
núm. 17.

- La venda es realitzarà en una caseta que reuneixi les característiques que 
assenyali la Delegació de Govern a Barcelona. El sostre serà lleuger i es 
subjectarà de tal manera que sigui la zona de menor resistència en cas 
d’explosió o projecció. El taulell i la façana de venda hauran d’estar cobertes per 
una visera voladissa d’una amplada mínima de 0.6 metres. Així mateix les 
portes de les casetes sempre obriran cap a l’exterior. L’amplada mínima de les 
portes exteriors i dels passadissos serà de 80 cm i 1 m, respectivament. Les 
dimensions de la caseta haurà de permetre que els treballadors realitzin el seu 
treball sense riscos per a la seguretat i la salut i en condicions ergonòmiques 
acceptables, segons el que disposa el Real Decreto 486/1997, de 14 d’abril, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball.

- A càrrec de l’establiment hi serà el titular o persona degudament autoritzada 
com a responsable de venda, dades del qual figuren en l’autorització.

- Els articles de pirotècnia no podran exposar-se amb càrrega a l’aparador ni a 
l’abast del públic.
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- El transport dels articles pirotècnics es regirà per l’establert en la reglamentació 
vigent per al mitjà de transport corresponent i, en defecte d’això, per les 
prescripcions establertes en el títol IX del Reglament. En concret, el transport 
per carretera dels productes regulats, realitzat integrament en territori espanyol, 
s’ajustarà al que es disposa en el Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, que 
regula les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en 
territori espanyol. Així mateix, hauran de complir-se les normes establertes per 
l’Acord Europeu sobre el Transport internacional de mercaderies perilloses per 
carretera (ADR), que estigui en vigor.

- Tenint en compte el que estableix l’article 167.3 del vigent reglament d’articles 
pirotècnics i cartutxeria, podran transportar-se en vehicles particulars artificis 
pirotècnics de les categories F1, F2, F3, T1, P1, ús en la marina i destinats a l’ús 
previst en la instrucció tècnica complementària núm. 18, fins a un total de 15 
kgs. Nets (NEC).

- En tots els establiments regulats per la ITC núm. 17 es permetrà la venda i 
l’emmagatzematge de productes pirotècnics de les categories F1, F2, F3, T1 i 
P1 i, en cas que s’especifiqui en l’autorització, també ús en la marina que 
ostentin el marcat CE i compleixin amb les obligacions relacionades amb 
l’avaluació de conformitat. En tot cas, han d’estar catalogats i tenir assignats la 
categoria i la divisió de risc que els correspon, així com tot allò que disposa la 
ITC núm.4 del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria.

- En els establiments temporals només s’admetran simultàniament dues persones 
despatxant els productes i una més reposant i ajudant als venedors. Les dades 
d’aquesta no tenen per què constar en l’autorització, sempre que no es tracti del 
titular o responsable de venda.

- Per documentar la comunicació de qualsevol canvi posterior en els responsables 
de venda, serà necessari disposar d’un exemplar de la comunicació 
degudament validat pel Registre General o la unitat tramitadora.

- La quantitat màxima de material que es podrà emmagatzemar a la caseta serà 
la establerta en el punt 4 de la Instrucció Tècnica Complementària del vigent 
Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria. Amb caràcter general, pels 
establiments tipus M (casetes sense magatzem), la quantitat màxima de matèria 
reglamentada no podrà superar els 50 kilograms. En el cas dels establiments 
tipus N (les casetes amb magatzem), la quantitat màxima de matèria 
reglamentada no podrà superar els 75 kilograms.

- Els productes pirotècnics es retiraran de la caseta quan aquesta resti tancada al 
públic i es dipositaran en un magatzem autoritzat.

- Els productes pirotècnics s’exposaran en prestatges fora de l’abast del públic.

- Els establiments temporals tipus M i N hauran de disposar d’extintors d’incendis 
en perfecte estat de funcionament, càrrega, i amb la revisió preceptiva. Es 
posaran en un lloc visible avisos homologats de “prohibit fumar”. No es podrà 
encendre flames ni estufes incandescents. La instal·lació elèctrica, si n’hi 
hagués, haurà de ser estanca i complir amb allò establert al Reglament 
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Electrotècnic de Baixa Tensió. No podran instal·lar-se llums portàtils que 
impliquin qualsevol tipus de combustió.

- Caldrà donar compliment a tots els condicionaments especials que es pugin 
incorporar a l’Autorització que la Subdelegació del Govern a Barcelona per a la 
venda de cada establiment concret.

- L’autorització resta subjecta a la disposició de Resolució d’autorització per la 
instal·lació d’establiments de venda de productes pirotècnics emesa per la 
Subdelegació del Govern a Barcelona i amb les condicions, característiques del 
material i quantitats establertes per aquesta.

- L’autorització resta sotmesa a complir les condicions detallades el Real Decreto 
989/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i 
de cartutxos.

- Únicament s’autoritza la venda de productes de pirotècnia a les casetes de 
venda. Els titulars de l’activitat disposaran de la preceptiva pòlissa de 
responsabilitat civil.

Setè.- Condicionar la validesa de cadascuna d’aquestes llicències municipals temporals, 
al pagament de la taxa corresponent.

Vuité.- Denegar la sol·licitud d’instal·lació d’una caseta de pirotècnia a la mercantil 
CORVAL SCCL, per les raons exposades a la part expositiva, no aportar l’autorització de 
la Subdelegació del Govern de Barcelona.

Nové.- Denegar la sol·licitud d’instal·lació d’una caseta de pirotècnia a la mercantil ARS 
PIROTECNIA SL , per les raons exposades a la part expositiva, no aportar l’autorització 
de la Subdelegació del Govern de Barcelona.

Desè.- Notificar aquest acord a cadascun dels titulars: PIROTECNIA ROSADO SL, SR. 
XAVIER PALMADA BADIA, SRA. JOANA ARIAS RICO, SR. JOSE MARIA VILARDELL 
OLIVERAS, CORVAL, SCCL, ARS PIROTECNIA SL en la forma prevista a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.

COMUNICACIÓ INTERNA: Negociat de Manteniment i Via Pública, Guardia Urbana, 
Negociat de Rendes.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat, la anterior proposta en els termes en 
que ha estat formulada.

2.- Precs i preguntes.

No n’hi ha cap

3.- Torn obert de paraules.
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No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 12:12 hores.

 

I per a deixar constància dels assumptes tractats i dels acords adoptats, s’estén 
aquesta acta que signa l’Alcalde i certifica la secretària.

L'Alcalde

27/01/2021  14:19:01

Xavi Paz Penche

La Secretària

28/01/2021   19:38:57

Sandra Castelltort Claramunt
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