
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 17 DE MAIG DE 2016 PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:30 hores del dia 17 de maig de 2016, es reuneixen en primera 
convocatòria, a la Sala de Sessions de la  Casa de la Vila, prèvia citació i per la celebració de 
sessió  ordinària  a la  que fa referència  l’article  113  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les 
Entitats Locals, els següents regidors i regidores:

President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC)

Vocals: 
- Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports, Salut i Gent Gran 
- (PSC) 
- Sr. F. Xavier Serret i Marsiñach, regidor delegat de Medi Ambient i Sanitat (ERC)
- Sra. Mònica Torre-Marin Cuesta, regidora delegada de Promoció Econòmica, 

Comerç i Turisme (CiU)
- Sra.  M.  Guadalupe  Marcos  Giménez,  regidora  delegada  d’Hisenda,  Serveis 

Socials, Dones i Igualtat i Millora (PSC)
- Sra.  Davinia  Megías  Cano,  regidora  delegada  de  Joventut,  Cultura  i  

Comunicació (PSC) 

Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau

Assisteixen també a la sessió els/les següents regidors/res:
- Sr.  Albert  Roca  Presas  regidor  delegat  d’Obres  i  Serveis,  Parcs  i  jardins, 

Urbanisme i mobilitat (PSC)
- Sr. José Luís Hita Bullón regidor delegat de Seguretat Ciutadana,  (PSC)

Comprovada  l’existència  del  quòrum  necessari  perquè  es  pugui  celebrar  la  sessió,  es 
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia: 

Excusa l’assistència la Sra. Maria José Orobitg Della, regidora delegada d’Ensenyament, Acció 
Cultural i Patrimoni Cultural (ERC).

ORDRE DEL DIA
 

1 APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2016/08
Acta de la Junta de Govern Local 03.05.16

2 CONTRACTES 

2.1 Expedient núm.: G333/2016/15 (E007/2014/019)
Adjudicació del contracte menor d’obres de reforma al cementiri de Santa Maria de Vilalba

2.2 Expedient núm.: G333/2016/14 (E007/2015/010)
Adjudicació del contracte menor d’obres de senyalització de carril bici al carrer Barcelona (tram 
polígon industrial Barcelonès 1a fase)

2.3 Expedient núm.:  G328/2012/01
Devolució  de la  garantia  definitiva  del  contracte  d’obres  “Espai  d’Entitats  Esportives  al  pavelló 
esportiu municipal” adjudicat a l’empresa Movir 30 SL

2.4 Expedient núm.: G333/2014/16 
Devolució de la garantia definitiva del contracte menor d’obres de reparació del paviment de formigó a 
la pista del Parc de Sant Hilari.

3 OBRES 
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3.1 Expedient núm.:   E014/2016/024 
Assabentat de comunicació prèvia per a executar treballs d’adequació i millora de les instal·lacions 
de l’ETAP Llobregat, a la Ctra. de Martorell a Olesa, km. 5’000, a instància d’ATLL Concessionària 
de la Generalitat de Catalunya, SA, amb CIF A65929093. 

3.2 Expedients núms.: E015/2016/04/abril i els referenciats
Assabentat  de  comunicacions  prèvies  per  a  la  realització  d'obres  menors  i  de  tala  d'arbres 
presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes d’abril de  2016. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E043/2016/02/081LM
Tramitació d'autorització de venda de productes pirotècnics al Ps. Església, 20.

4.2 Expedient núm.: E054/2014/04
Comunicació d’activitat d’acadèmia de repàs al carrer de Pere Vallès, 5, local 2.

4.3
Expedient núm.: E045/2016/04
Llicència  d’ocupació  de la  via  pública  mitjançant  la  instal·lació  i  funcionament  d’una  terrassa, 
annexa a una activitat d’hostaleria, a l’avinguda de la Generalitat, 26-28.

4.4
Expedient núm.: E045/2016/01
Llicència  d’ocupació  de la  via  pública  mitjançant  la  instal·lació  i  funcionament  d’una  terrassa, 
annexa a una activitat d’hostaleria, al passeig de l’Església, 1-3.

4.5 Expedient núm.: E052/1980/12
Comunicació de transmissió d’activitat de bar al carrer de Manresa, 7, local 16.

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS 

---

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES
---

9 SOBREVINGUTS

9.1
Expedient: 093NE/2016/01
Assumpte: Nomenament representant INNOBAIX

9.2
Expedient: G307/2015/01
Assumpte: Modificació calendari fiscal 2016

9.3
Expedient núm.: G330/2013/12
Resolució del contracte de serveis de neteja del Centre Aquàtic municipal.

9.4
Expedient núm.: G330/2016/12
Inici  d’expedient,  aprovació dels  plecs de clàusules  i  convocatòria de licitació del  contracte de 
serveis de neteja del CAM.

9.5
Expedient núm.: G328/2016/13
Inici d’expedient,  aprovació del plec de clàusules i convocatòria de licitació del contracte d’obres 
Nova Escola bressol: finalització de la 2a fase.
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1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2016/08
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 03.05.16

L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local disposa que de cada sessió s'estendrà 
acta pel secretari de la corporació o, si s'escau, de l'òrgan corresponent, fent constar com a 
mínim,  la  data  i  hora  del  començament  i  fi;  els  noms del  president  i  altres  assistents;  els 
assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els acords adoptats. A les sessions plenàries 
s'han de recollir succintament les opinions emeses.

L’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de les Entitats  Locals  estableix  que,  de cada 
sessió d’òrgan col·legiat, el/la  secretari/a estendrà acta.

L’acta és un document públic, solemne i autèntic redactat pel/la Secretari/a de la Corporació, on 
es recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el resultat de les votacions i  
les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.

Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada per 
l’òrgan  competent,  es  transcriurà  en  el  Llibre  d'Actes,  autoritzant  amb  les  signatures  de 
l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.

L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren aquest 
òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes. 

Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i es per això 
que aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, proposo a la Junta de Govern local l’adopció 
del següent

ACORD 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 3 de maig de  2016, 
deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.

Segon. Trametre l’acta aprovada als serveis Territorials d’Administració Local del Departament 
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, la Subdelegació del 
Govern de Barcelona de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya i als/les regidors/res del 
Consistori i procedir a la seva publicació.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.
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2.- CONTRACTES  

2.1 Expedient núm.: G333/2016/15 (E007/2014/019)
Adjudicació del contracte menor d’obres de reforma al cementiri de Santa Maria de Vilalba

D’acord amb l’article 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), s’estableix el contracte administratiu 
d’obres.

L’article 6 de l’esmentada Llei defineix com contracte d’obres aquell que té per objecte portar a  
terme una obra,  com a  conjunt  de treballs  de  construcció  o  d’enginyeria  civil,  o  l’execució  de 
treballs relacionats en un bé immoble.

L’article 138.3 del TRLCSP estableix que són contractes menors aquells d’import inferior a 50.000 
euros, quan es tracti de contractes d’obres.

D’acord amb l’article 111 del  TRLCSP,  els contractes menors definits en l’article 138.3,  podran 
adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes establertes en l’article 111.

A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el  
contracte projectat implica obres de reforma al cementiri de Santa Maria de Vilalba, segons projecte 
aprovat per acord núm. 2.16 de la Junta de Govern Local de 05.04.2016, amb un pressupost per 
contracte estimat de 9.990,70 € (IVA inclòs).

D’acord amb l’article 1 de la citada llei,  la contractació del  sector públic,  ha de garantir  que la 
mateixa s'ajusta als  principis de llibertat  d'accés a les licitacions,  publicitat  i  transparència dels 
procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d'assegurar, en connexió 
amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, una eficient utilització dels fons 
destinats  a  la  realització  d'obres,  l'adquisició  de  béns  i  la  contractació  de  serveis  mitjançant 
l'exigència  de  la  definició  prèvia  de  les  necessitats  a  satisfer,  la  salvaguarda  de  la  lliure 
competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Per  a  l’execució  de  les  obres  indicades  s’han  efectuat  6  invitacions,  per  correu  electrònic  de 
08/04/2016, a les empreses/professionals Grup Puig Pocurull SL, Solucions per a la Edificació 2013 
SL, Construccions Cots i Claret, Vallvia SL, Cros Obres i Servicios SL, Construcciones Mogar SL i  
en el termini atorgat han presentat ofertes les empreses següents: 

1) Grup Puig Pocurull SL  RE 3007: 6.500,00 € IVA exclòs.
2) Solucions per a la Edificació 2013 SL  RE 3217: 9.336,95 € IVA exclòs.
3) Construcciones Mogar SL  RE 3234: 10.359,23 € IVA exclòs.
4) Vallvia SL RE 3235: 7.864,35 € IVA exclòs.
5) Cros Obres i Serveis SL RE 3727: 7.840,47 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0073 en data 22.04.2016, subscrit pel cap del departament 
d’Urbanisme, relatiu a la valoració de les ofertes presentades.

Les empreses Solucions per a l’Edificació 2013 SL i Construcciones Mogar S.L. superen l’import 
del pressupost de projecte, per la qual cosa queden excloses.
Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  per  la  Unitat  de  Contractació  i  Compres  del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat  
anteriorment, aquesta Regidoria d’Obres i Serveis, Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat, en ús de 
les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia número 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:
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ACORD

Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres de reforma al cementiri de Santa Maria de Vilalba, a  
l’empresa Grup Puig Pocurull SL,  amb NIF B65672271, per un import de 6.500 €, sense IVA, 7.865 
€ amb el 21% d’IVA inclòs. El termini d’execució del contracte serà d’1 mes.

Segon. Disposar la despesa de 7.865 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 164/62200 del 
pressupost municipal vigent.

Tercer. Advertir  a  l’empresa  adjudicatària  que  les  obres  s’hauran  d’executar  d’acord  amb  les 
obligacions següents:

1. Nomenar coordinador de seguretat i salut de l’obra el Sr. Antoni Muñoz Franch, arquitecte 
cap del Departament d’Urbanisme i Territori; director facultatiu i director de l’execució de 
l’obra de reforma al cementiri de Santa Maria de Vilalba.

2. Prèviament a l’inici de les obres el contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut (Model 
CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva) i un Programa de Treball, 
que seran lliurats a l’administració municipal en el termini d’1 setmana.

3. El  contractista  assumeix  l’obligació  de  presentar  l’Avís  Previ  al  servei  d’Inspecció  del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l'article 18 del 
RD1627/1997, de 24 d'octubre.

4. El contractista tindrà a disposició de l’Ajuntament certificats vigents d’estar al corrent de les  
obligacions tributàries (Agència Tributària) i de Seguretat Social, en la forma prevista als art. 
13-16 del RGLCAP (RD 1098/2001, de 12 d’octubre).

5. El contractista designarà una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions de les 
actes de visita d’obres i qualsevol altre comunicació de l’Ajuntament.

6. Especialitats del deure de confidencialitat:  totes les dades facilitades per a l’execució del 
contracte  seran  tractades  amb  estricta  confidencialitat,  d’acord  amb  la  Llei  Orgànica 
15/1999,  de  13  de  desembre,  de  Protecció  de  dades  de  caràcter  personal  (LOPD)  i 
normativa de desplegament continguda en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

7. El contractista haurà de realitzar les obres d’acord amb la memòria valorada i amb l’oferta 
presentada.

8. El contractista assumeix l’obligació de realitzar les millores proposades a la invitació de 
presentació d’oferta i al pressupost presentat.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Grup Puig Pocurull SLU i a la resta d’oferents de manera 
telemàtica.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme i Territori.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

2.2 Expedient núm.: G333/2016/14 (E007/2015/010)
Adjudicació del contracte menor d’obres de senyalització de carril bici al carrer Barcelona (tram 
polígon industrial Barcelonès 1a fase)

D’acord  amb l’article  19  del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  que 
s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic  (TRLCSP),  s’estableix  el 
contracte administratiu d’obres.
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L’article 6 de l’esmentada Llei defineix com contracte d’obres aquell que té per objecte portar a 
terme una obra, com a conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil, o l’execució de 
treballs relacionats en un bé immoble.

L’article  138.3  del  TRLCSP estableix  que són contractes  menors  aquells  d’import  inferior  a 
50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres.

D’acord amb l’article 111 del TRLCSP, els contractes menors definits en l’article 138.3, podran 
adjudicar-se  directament  a  qualsevol  empresari  amb  capacitat  d’obrar  i  que  compti  amb 
l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes establertes 
en l’article 111.
A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el 
contracte projectat implica obres de senyalització de carril bici al carrer Barcelona (tram polígon 
industrial Barcelonès 1a fase), segons memòria valorada, aprovada per acord núm. 2.8 de la 
Junta de Govern Local de 05.04.2016, amb un pressupost per contracte estimat de 18.718,70 € 
(IVA inclòs).

D’acord amb l’article 1 de la citada llei, la contractació del sector públic, ha de garantir que la 
mateixa s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels 
procediments,  i  no  discriminació  i  igualtat  de  tracte  entre  els  candidats,  i  d'assegurar,  en 
connexió  amb  l'objectiu  d'estabilitat  pressupostària  i  control  de  la  despesa,  una  eficient 
utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de 
serveis mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda 
de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Per a l’execució de les obres indicades s’han efectuat 6 invitacions, per correu electrònic de 
08/04/2016, a les empreses/professionals Grup Puig Pocurull SL, J.J. Asfalcat SL, Solucions 
per a la Edificació 2013 SL, Construccions Cots i Claret, Vàllvia Proyectos y Obras SL, Cros 
Obres i Servicios SL, i en el termini atorgat han presentat ofertes les empreses següents: 

1) Grup Puig Pocurull SLU  RE 3008: 12.999,90 € IVA exclòs.
2) Cros Obres i Serveis SL  RE 3128: 13.900,00 € IVA exclòs.

S’ha  emès  informe  tècnic  núm.  2016-0065  en  data  18.04.2016,  subscrit  pel  cap  del 
departament d’Urbanisme, relatiu a la valoració de les ofertes presentades.

Aquesta  proposta  d’acord ha estat  formulada per  la  Unitat  de Contractació  i  Compres del 
Departament  de  Secretaria,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  
relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria d’Obres  i  Serveis,  Parcs  i  Jardins,  Urbanisme i 
Mobilitat, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia número 2015-0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres de senyalització de carril bici al carrer Barcelona 
(tram  polígon  industrial  Barcelonès),  a   l’empresa  Grup  Puig  Pocurull  SLU,   amb  NIF 
B65672271, per un import de 12.999,90 €, sense IVA, 15.729,88 € amb el 21% d’IVA inclòs. El 
termini d’execució del contracte serà d’1 mes.

Segon. Disposar  la  despesa  de  15.729,88  €  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm. 
150/61902 del pressupost municipal vigent.
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Tercer. Advertir a l’empresa adjudicatària que les obres s’hauran d’executar d’acord amb les 
obligacions següents:

1. Nomenar  coordinador  de  seguretat  i  salut  de  l’obra  el  Sr.  Antoni  Muñoz  Franch, 
arquitecte cap del Departament d’Urbanisme i Territori; director facultatiu i director de 
l’execució de l’obra  de senyalització de carril  bici  al  carrer  Barcelona (tram polígon 
industrial Barcelonès).

2. Prèviament a l’inici  de les obres el  contractista elaborarà un Pla de Seguretat i  Salut 
(Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva) i un Programa 
de Treball, que seran lliurats a l’administració municipal en el termini d’1 setmana.

3. El  contractista  assumeix l’obligació  de presentar  l’Avís  Previ  al  servei  d’Inspecció  del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l'article 18 
del RD1627/1997, de 24 d'octubre.

4. El contractista tindrà a disposició de l’Ajuntament certificats vigents d’estar al corrent de 
les  obligacions  tributàries  (Agència  Tributària)  i  de  Seguretat  Social,  en  la  forma 
prevista als art. 13-16 del RGLCAP (RD 1098/2001, de 12 d’octubre).

5. El contractista designarà una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions de 
les actes de visita d’obres i qualsevol altre comunicació de l’Ajuntament.

6. Especialitats del deure de confidencialitat:  totes les dades facilitades per a l’execució 
del contracte seran tractades amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i 
normativa  de  desplegament  continguda  en  el  Reial  Decret  1720/2007,  de  21  de 
desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

7. El contractista haurà de realitzar les obres d’acord amb la memòria valorada i amb 
l’oferta presentada.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Grup Puig Pocurull SLU i a la resta d’oferents de 
manera telemàtica.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme i Territori.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

2.3 Expedient núm.:  G328/2012/01
Assumpte: Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres “Espai d’Entitats Esportives 
al pavelló esportiu municipal” adjudicat a l’empresa Movir 30 SL

Per acord núm. 652, adoptat per la Junta de Govern Local en data 04.10.2012, es va adjudicar el 
contracte d’obres “Espai d’Entitats Esportives al pavelló esportiu municipal” a l’empresa Movir 
30 SL, per un preu de 80.199,67 € (IVA inclòs), formalitzat el 10 d’octubre de 2012.

Per acord núm. 989, adoptat per la Junta de Govern Local en data 20.03.2013,  es va modificar el 
contracte i es va fixar el seu preu total en 82.869,86 € (IVA inclòs), formalitzada la modificació el 
21 de març de 2013.

Voracy, SL va sol·licitar la devolució de la garantia definitiva dipositada en data 26.09.2012 en 
forma d’aval  (núm.  624.650 del  Banco Caminos,  SA de data  19.09.2012)  per  un import  de 
3.314,04, mitjançant escrit de data 21.07.2014 (Registre d’Entrada núm. 5776).  Voracys, SL i 
Movir 30, SL són dues empreses constructores del mateix grup empresarial.
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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió ordinària, celebrada el dia 2 
d’octubre de 2014, adoptà, entre altres, l’acord 2.6 pel qual  es denegava la devolució de la 
garantia  definitiva  del  contracte  d’obres  “Espai  d’Entitats  Esportives  al  pavelló  esportiu 
municipal”,  per no haver finalitzat  el  període de garantia  establert  a la clàusula sisena del  
contracte formalitzat amb l’empresa Movir 30, SL.

R.M.J., en nom i representació de la societat Movir 30 SL ha sol·licitat de nou la devolució de la 
garantia  definitiva  dipositada  el  dia  26.09.2012  en  forma  d’aval  (núm.  624.650  del  Banco 
Caminos, SA de data 19.09.2012) per un import de 3.314,04, mitjançant escrit de data 15.04.2016 
(Registre d’Entrada núm. 3138 del dia 18.04.16). 

S’ha  emès  informe  tècnic  núm.  2016/0061,  subscrit  l’arquitecte  cap  del  Departament 
d’Urbanisme i Territori en la seva qualitat de director facultatiu de les obres, segons el qual no 
s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la garantia definitiva del contracte, de 
conformitat amb els articles 100 i 102 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 (TRLCSP, en endavant).

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, Unitat 
de Suport Administratiu al Territori,  i aquest regidor delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins, 
Urbanisme i Mobilitat en ús de les atribucions que m’atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 3 
de juliol de 2015 proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat de l’execució de l’obra  “Espai 
d’Entitats  Esportives  al  pavelló  esportiu  municipal”,  sense  perjudici  de  la  responsabilitat 
contractual per vicis ocults (al llarg del termini de 15 anys) d'acord amb l'article 102.1 del TRLCSP.

Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment, sense 
perjudici del que s’estableix a la part dispositiva anterior.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en forma d’aval,  (núm. 
624.650  del  Banco  Caminos,  SA de  data  19.09.2012)  per  un  import  de  3.314,04,  que  el 
contractista Movir 30 SL té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Movir 30 SL.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme i Territori.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

2.4 Expedient núm.: G333/2014/16  
Assumpte: Devolució de la garantia  definitiva del  contracte menor  d’obres de reparació del 
paviment de formigó a la pista del Parc de Sant Hilari.

Per acord núm. 10.1 adoptat per la Junta de Govern Local en data 3 de desembre de 2014,  es va 
adjudicar el contracte menor d’obres de reparació del paviment de formigó a la pista del Parc de 
Sant Hilari a l’empresa Construcciones Mogar, S.L., amb CIF B58460668 per un preu de 9.054,66 
€ (IVA inclòs).
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El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada en metàl·lic per import 
de 374,16 €, mitjançant escrit de data 04.02.2016 (Registre d’Entrada núm. 875).

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0017 de data 10.02.2016, subscrit per l’arquitecte Cap del 
Departament  d’Urbanisme  i  Territori,  segons  el  qual  no  s'aprecien  circumstàncies  que 
desaconsellin el retorn de la garantia definitiva del contracte, de conformitat amb els articles 100 i 
102 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 (TRLCSP, en endavant).
 
Aquesta  proposta  d’acord ha estat  formulada per  la  Unitat  de Contractació  i  Compres del 
Departament  de  Secretaria,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  
relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  Delegada  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins, 
Urbanisme  i  Mobilitat,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2015-0596 del  dia  3 de juliol  de  2015,  proposa a la  Junta  de Govern Local  l’adopció del 
següent:

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el  període de garantia i  donar la conformitat del servei  d’obres de 
reparació del paviment de formigó a la pista del Parc de Sant Hilari, d'acord amb l'article 102.1 del 
TRLCSP.

Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment.

Tercer. Ordenar  a la  Tresoreria  municipal  tornar la  garantia  dipositada en metàl·lic   d’import 
374,16 €, que el contractista Construcciones Mogar, S.L. té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Construcciones Mogar, S.L..

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal, a la Unitat de Contractació i  Compres del 
Departament  de  Secretaria  i  al  Departament  d’Urbanisme i  Territori  (Cap del  Departament  i 
l’arquitecte tècnic municipal).

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.- OBRES  

3.1 Expedient núm.:   E014/2016/024  
Assumpte: Assabentat de comunicació prèvia per a executar treballs d’adequació i millora de les 
instal·lacions de l’ETAP Llobregat, a la Ctra. de Martorell a Olesa, km. 5’000, a instància d’ATLL 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, amb CIF A65929093. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 14 d’abril de 2016, a les 12:46 hores (registre 
d'entrades  núm.  2016-E-RC-3094),  comunicació  d’obres  subscrita  per  A.G.Z.,  en  nom  i 
representació ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, amb CIF A65929093, per 
a  executar diversos  treballs  d’adequació  i  millora  de  les  instal·lacions  de  l’ETAP  Llobregat 
(mesures correctores proposades a l'avaluació de riscos) a l’immoble ubicat a la Ctra. Martorell a 
Olesa, km. 5'000.

S’han emès els informes preceptius en relació amb la comunicació d'obres presentada i s’han 
realitzat la instrucció en l’expedient corresponent.
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Segons  es  constata   a  l’informe  tècnic  núm.  2016-0180  de  data  22.04.2016  subscrit  per 
l’arquitecta tècnica municipal, aquestes obres són titularitat de la Generalitat de Catalunya i 
formen part de la xarxa Ter-Llobregat, destinada al servei públic d’abastament d’aigua en alta. 
Per  aquest  motiu,  per  ser  una  infraestructura  pública  i  d’interès  supramunicipal,  aquestes 
actuacions de manteniment i millora gaudeixen de l’exempció de llicència urbanística, d’acord 
a l’article 26 del DL 3/2003, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües 
vigent a Catalunya.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, Unitat de 
Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que 
s'aprova el  Text  refós de la  Llei  d'urbanisme;  del  Decret  305/2006,  de 18 de juliol,  pel  qual 
s'aprova el  Reglament de la Llei  d'Urbanisme; en concordança amb la resta de la normativa 
vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Restar assabentada aquesta Junta de Govern de la comunicació prèvia d’obres menors 
que es detalla a continuació:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E014/2016/024
- INTERESSAT: ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA
- CIF: A65929093
- OBRES COMUNICADES: Diversos treballs d’adequació i millora de les instal·lacions de l’ETAP 
Llobregat  previstos  pel  període  2016-2021 (pericons,  escales,  extintors,  senyalitzacions, 
instal·lacions elèctriques, resguard de maquinària, etc.),
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ctra. Martorell a Olesa, km. 5'000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Segon.  Notificar  aquest  acord a l'interessat/da i  comunicar-lo al   Departament  d'Urbanisme i 
Territori (Cap de Departament, arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals) i a la Policia Local.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.2  Expedients núms.: E015/2016/04/abril i els referenciats
Assumpte:  Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors i de tala 
d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes d’abril de  2016. 
 
S'han  presentat  durant  el  mes  d’abril  de  2016  al  registre  general  municipal  diverses 
comunicacions prèvies d'obres i de tala d'arbres per part dels peticionaris-beneficiaris que en 
cada cas s'indiquen.

Atesa  la  Disposició  Addicional  Primera  (actes  subjectes  a  règim de  comunicació  prèvia)  de 
l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Edificació, aprovada per decret de l'Alcaldia núm. 10293 
de data 26 de febrer de 2008.

S'han emès els informes preceptius en relació amb les comunicacions d'obres presentades i s'han 
realitzat les instruccions en els expedients corresponents.
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La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, Unitat de 
Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 
el  Reglament  de  la  Llei  d'Urbanisme,  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per 
expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint 
en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga 
el Decret núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció 
del següent

ACORD

Primer.  Restar assabentada aquesta Junta de Govern de les comunicacions prèvies d'obres 
menors i de tala d'arbres subjectes a aquest règim, que es detallen a continuació:

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/034
- INTERESSAT: F.B.F.
- NIF: 28330676N
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany (substitució de la banyera per un plat de 
dutxa)
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Rosers, 19, 2n 2a (referència cadastral 8370003 )
 -  LIQUIDACIÓ  TRIBUTÀRIA:  0  €  (Ordenança  Fiscal  8  Tarifa  2.19:  supressió  barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/035
- INTERESSAT: Comunitat de Propietaris c/ Rosers, 60
- NIF: H61294690
- OBRES COMUNICADES: canviar canonada del subministrament d'aigua de la comunitat de 
propietaris
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Av.  Generalitat,  31  (aparcament  planta  a  nivell  de  carrer) 
(referència cadastral 8371101 )
 -  LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.20: intervenció puntual per a 
garantir mínims d'habitabilitat)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/036
- INTERESSAT: F.EO.EY.
- NIF: 49284881K
- OBRES COMUNICADES: canvi de pavimentació interior, i substitució de portes i finestres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Llobregat, 7, 3r 3a (referència cadastral 8473701)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/037
- INTERESSAT: R.M.F.
- NIF: 35004701N
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Miraflors, 23, bxs. (referència cadastral 8869009 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/038
- INTERESSAT: ME.A.T.
- NIF: 34906539Z
- OBRES COMUNICADES: enderroc de tancament auxiliar en garatge en planta baixa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pl. Constitució, 3 (referència cadastral 8468003 )
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 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/039
- INTERESSAT: J.B.Q.
- NIF: 43547010Y
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Alzina, 5 (referència cadastral 9076801 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/040
- INTERESSAT: Cons Espa 2015, S.L.
- NIF: B61205225
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Antoni Gaudí, 9 (referència cadastral 8373708 )
 -  LIQUIDACIÓ  TRIBUTÀRIA:  0  €  (Ordenança  Fiscal  8  Tarifa  2.19:  supressió  barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/041
- INTERESSAT: D.G.D.
- NIF: 46317217R
- OBRES COMUNICADES: tala de 7 arbres (pins)
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Sant Joaquim, 21 (CV1.187) (referència cadastral 0474026)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per arbre amb un 
màxim de 75,41 €)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/042
- INTERESSAT: ME.M.M.
- NIF: 38428633A
- OBRES COMUNICADES: rampa d’accés a l'habitatge i pavimentació d’un tram de vorera
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Múrcia, 1 (CV2.416-7-8) (referència cadastral 0680314 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
  
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/043
- INTERESSAT: FJ.L.A.
- NIF: 52467148P
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i instal·lació d'aigua
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ País Valencià, 4 (CV2.466) (referència cadastral 0879115)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/044
- INTERESSAT: M.J.B.
- NIF: 38447225B
- OBRES COMUNICADES: paviment zona de platja de la piscina
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Núria, 14 (CA.201) (referència cadastral 6867104 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/045
- INTERESSAT: R.B.G.
- NIF: 46636491N
- OBRES COMUNICADES: col·locació de plat de dutxa i dos parets de "pladur"
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Antonio Machado, 66, local 4 (referència cadastral 8476501 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/046
- INTERESSAT: IM. de la C.F.
- NIF: 35065233P
- OBRES COMUNICADES: instal·lació d'aire condicionat
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pl. Constitució, 14 (referència cadastral 8468014 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances (Cap 
de  Departament,  Tresorera  i  a  l'Administrativa  Polivalent  de  Comptabilitat  i  Suport),  al 
d'Urbanisme i Territori (arquitecta tècnica municipal) i a la Policia Local.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E043/2016/02/081LM
Tramitació d'autorització de venda de productes pirotècnics al passeig de l’Església, 20.

Direct Easy Solutions SLU, NIF B65573727, ha sol·licitat l’autorització municipal per instal·lar una 
caseta de venda de productes pirotècnics mitjançant  instància entrada en dates 19.02.2016 
(núm. de registre 1390) i 17.03.2016 (2247).

El Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial Decret 563/2010, de 7 de 
maig, modificat pel Reial Decret 1335/2012, de 21 de setembre, estableix en el seu article 130 
que les sol·licituds d'autorització d'establiments permanents de venda d'articles pirotècnics de 
les  categories  1,  2,  3,  T1,  P1  i  d'ús  en  la  marina  es  dirigiran  als  delegats  de  Govern 
corresponents segons el que disposa la Instrucció tècnica complementària número 17.

Tota  sol·licitud  d'autorització  de  venda  i  posada  a  disposició  d'articles  pirotècnics  en 
establiments  temporals  s’haurà  d’adreçar  als  delegats  del  Govern  corresponents  amb tres 
mesos  d'antelació  a  l'inici  de  l'activitat,  aportant  el  que  disposa  la  Instrucció  tècnica 
complementària número 17.

Una vegada presentada la  sol·licitud, el delegat del Govern ho posarà en coneixement de 
l'Ajuntament, cosa que en aquest cas ha estat en data 29.03.2016 (núm. de registre 2523), 
d'acord amb les característiques de l'establiment determinades pel sol·licitant. Així mateix, es 
sol·licitaran informes a l'òrgan provincial  de l'Àrea d'Indústria  i  Energia de la Delegació del 
Govern i de la Intervenció d'Armes i Explosius de la comandància corresponent.

L’òrgan competent per a l'autorització és la Delegació del Govern i aquesta autorització és la 
que serveix  de base  per  a  l'atorgament  de la  corresponent  llicència  municipal  per  exercir 
l'activitat especificada, d'acord amb la seva tramitació concreta.

En la  resolució d'autorització d'establiments permanents o temporals de venda i  posada a 
disposició del públic d'articles pirotècnics han de constar, com a mínim, les dades que disposa 
la Instrucció tècnica complementària número 17 i el  titular d'una autorització, sigui persona 
física o jurídica, ha de designar un responsable, o diversos, de la venda, que estarà de manera 
permanent a l'establiment permanent o temporal de venda, durant el període de venda, tenint 
en compte que l'autorització ha d'estar disponible en tot moment en el lloc de la venda.
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La  Policia  Local  i  el  Servei  Tècnic  Municipal  han  elaborat  una  proposta  conjunta  que  es 
reflecteix a l’informe del cap del Departament de Territori, de data 21.04.2016, on es concreta 
la ubicació més idònia a l’aparcament del Frontó Municipal, a 25m de l’edifici d’habitatges més 
proper del passeig de l’Església, i no a la vorera central del passeig de l’Estació, on indica 
l’interessat.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient en el 
marc de la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria, 
en ús de les atribucions que li atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2015/0596 del dia 3 de juliol del 
2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Donar la conformitat a la instal·lació d'una caseta de venda de productes pirotècnics al 
passeig de l’Església, 20 (aparcament del Frontó Municipal, a 25m de l’edifici d’habitatges més 
proper del passeig de l’Església), a nom de Direct Easy Solutions SLU, NIF B65573727, i en el 
període comprès entre el 13 i el 23 de juny de 2016.

Segon. Informar al titular sol·licitant de l’autorització de la Delegació del Govern que:
1) haurà  de  designar  un  responsable,  o  diversos,  de  venda,  que  estarà  de  manera 

permanent  a  l'establiment  permanent  o  temporal  de  venda,  durant  el  període  de 
venda,

2) en el cas d’obtenir l’autorització, aquesta haurà d'estar disponible en tot moment en el 
lloc de la venda.

3) prèviament  a  la  instal·lació,  obertura  i  funcionament  de  l'activitat,  s'haurà  d’haver 
sol·licitat i obtingut, en tot cas, la llicència municipal corresponent.

Tercer. Notificar aquest acord a la Delegació del Govern als efectes de prosseguir la tramitació 
i resoldre el procediment, i al peticionari als efectes informatius.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

4.2 Expedient núm.: E054/2014/04
Comunicació d’activitat d’acadèmia de repàs al carrer de Pere Vallès, 5, local 2.

ASR,  NIF  47109621D,  ha  comunicat  l’activitat  dita  mitjançant  instància  entrada  en  data 
04.02.2014 (núm. de registre 1039) i la documentació annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, regula 
aquesta matèria.

S’ha emès una diligència de la tècnica d’autoocupació de data 06.02.2014, sobre el dret de 
l’interessat  a  beneficiar-se  d’una  reducció  del  25% en  la  taxa  d’obertura  de  l’establiment 
corresponent a aquesta activitat.

S’ha  emès  l’informe  de  compatibilitat  amb  el  planejament  urbanístic  de  data  19.02.2014 
corresponent a aquesta activitat.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 26.02.2014.
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En  data  19.03.2014 s’ha requerit  al  sol·licitant  la  documentació  que  mancava  per  poder 
resoldre el procediment, documentació que ha estat aportada en data 20.03.2014 (Registre 
d’Entrada núm. 2268).

S’ha  emès  l’informe lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a  aquesta 
activitat en data 24.03.2014, amb dictamen positiu.

S’ha incorporat a l’expedient la comunicació de la llicència d’obres per la substitució del rètol 
existent, aprovada per acord núm. 3.4 de la Junta de Govern Local de data 21.05.2014.

S’ha incorporat a l’expedient una diligència d’arxiu de l’expedient d’obres de reforma del local 
d’activitat  i  modificació  del  seu  ús  comercial  anterior  al  nou  ús  docent  pretès,  de  data 
14.04.2016, de la cap de la Unitat de suport administratiu al Territori, en base a la sentència del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona de data 03.01.2016 per la qual s’estima el 
recurs contenciós-administratiu ordinari  núm. 23/2014-F en el  sentit  que un enginyer tècnic 
industrial sí és competent per signar un projecte tècnic de reforma d’un local i modificació del  
seu ús comercial anterior al nou ús docent, de manera que queda legitimada la documentació 
tècnica aportada per l’interessat per a la comunicació de l’activitat.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient en el 
marc de la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria, 
en ús de les atribucions que li atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2016/0129 del dia 9 de febrer 
del 2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
Titular: ASR, NIF 47109621D
Rètol de l’establiment: ACADÈMIA ACTIVA

Activitat: acadèmia de repàs
Emplaçament: C. Pere Vallès, 5, local 2
Classificació:  activitat  no  classificada  d’acord  amb la  Llei  20/2009,  de  4  de desembre,  de 
prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA) i normativa que la desenvolupa.

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 04.02.2014 amb núm. de visat 
134631 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i diligenciar-la en aquest sentit.

Tercer. Acordar, d’acord amb la normativa vigent, i amb la valoració i qualificació que resulta 
de la instrucció de les actuacions tècnicoadministratives, la imposició a l’activitat autoritzada a 
l’apartat  anterior  de  les  següents  condicions,  limitacions,  i  mesures  correctores  en  el  seu 
funcionament.

CONDICIONS  GENÈRIQUES  DETERMINADES  PER  LA  NORMATIVA  GENERAL  O 
SECTORIAL:

1. Aquest atorgament i l’exercici de l’activitat que comporta es subjecten a les condicions i 
obligacions recollides  a la  Llei  20/2009,  del  4 de desembre,  de prevenció  i  control 
ambiental  de  les  activitats  (PCAA),  i  a  les  altres  normes  que  la  desenvolupin, 
complementin, aclareixin o substitueixin, i a la normativa legal o reglamentària (estatal, 
autonòmica o municipal) vigent en cada moment, que tingui incidència en l’activitat, així 
com a la documentació tècnica que serveix de base per a la tramitació de l’expedient.

2. Aquest atorgament no autoritza l’execució de cap  obra o instal·lació. Quan escaigui, 
l’interessat haurà de sol·licitar llicència d’obres per l’adequació del local de l’activitat, 
dels accessos, instal·lació de rètols, aparells d’aire condicionat i d’altres instal·lacions i 
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obres,  inclòs  el  que  calgui  per  tal  d’assegurar  el  compliment  de  les  mesures 
correctores. L’interessat renuncia a qualsevol indemnització per obres que es realitzin 
abans d’efectuar la comunicació d’activitat.

3. Aquesta activitat causarà alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), 
encara  que,  d’acord  amb  la  normativa  que  regula  aquest  impost,  pugui  no  estar 
subjecte al seu pagament.  El titular sempre ha d’estar al corrent de les obligacions 
fiscals derivades de l’exercici de l’activitat.

4. La  matriculació  del  titular  en  altres  epígrafs  de  l’IAE  no  comportarà  en  cap  cas 
l’autorització per a l’exercici de noves activitats, sinó que caldrà tramitar la modificació o 
ampliació de la llicència atorgada.

5. El  titular  de  l’activitat  haurà  de  comunicar  qualsevol  modificació  o  alteració de  les 
condicions de l’activitat declarades en aquest expedient o de la informació aportada, i 
que serveixen de base per a l’atorgament.

6. Aquest  atorgament es fa sense perjudici de  terceres persones interessades i de les 
competències d’altres organismes i administracions, si fos el cas.

7. Aquest atorgament no inclou l’aprovació de la  instal·lació elèctrica, ni qualsevol altra 
llicència  o  autorització  que  sigui  competència  dels  Serveis  Territorials  d’Indústria  i 
Energia de la Generalitat de Catalunya o d’altres organismes.

8. El titular ha de  gestionar els residus generats per l’activitat d’acord amb la legislació 
vigent sobre disposició de residus.

9. Es prohibeix  generar residus industrials o especials ja que, segons la documentació 
presentada, l’activitat no en produeix.

10. En compliment de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora 
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, no es 
permet fumar en tot el local d’activitat. Aquesta circumstància ha d’estar degudament 
indicada en lloc prou visible.

11. El  titular  de l’activitat  ha de contractar  una  assegurança  que cobreixi  el  risc  de  la 
responsabilitat civil com a establiment públic.

12. Aquesta resolució no prejutja la que correspondrà en l’expedient de  restitució de la 
legalitat urbanística que es tramita simultàniament contra el promotor de l’edificació on 
es pretén exercir l’activitat.

13. La  retolació (interior  i  exterior)  de  l’establiment  s’ha  de  fer,  al  menys,  en  llengua 
catalana.

14. L’establiment ha de disposar de fulls oficials de reclamació a disposició dels clients o 
usuaris dels serveis.

15. L’aforament total  de  l’establiment  s’estableix  en  16  persones.  S’ha  de  fer  constar 
aquesta dada en un rètol visible a l’entrada del local.

16. Aquesta comunicació d’activitat es sotmetrà al  règim d’autocontrols periòdics, atenent 
la  necessitat  de  comprovar  emissions  de  l’activitat  a  l’atmosfera,  com  ara  sorolls, 
vibracions, lluminositat i d’altres, i a l’aigua, o la caracterització de determinats residus, 
el  resultat  dels quals es verificarà de conformitat  amb el  que estableixi  l’ordenança 
municipal en el moment del control.

17. Pel  que  fa  a  l’actuació  inspectora de  l’Ajuntament  d’Abrera  o  de  qualsevol  altra 
administració  competent,  el  titular  de  l’activitat  té  l’obligació  de  col·laborar  amb els 
serveis  inspectors,  facilitar  l’accés  a  totes  les  instal·lacions  de  manera  immediata  i 
posar a disposició seva la documentació i registres necessaris per al compliment de les 
seves  funcions,  i  donarà  instruccions  al  personal  de l’establiment  en aquest  sentit. 
Qualsevol  obstrucció  a  l’activitat  inspectora  determinarà  la  suspensió  cautelar  de 
l’activitat  amb  efectes  immediats  i  fins  que  es  pugui  concloure  el  procediment 
d’inspecció. D’altra banda, tota actuació inspectora, ordinària o extraordinària, restarà 
subjecta a les taxes municipals corresponents.
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18. L’incompliment de les condicions imposades serà causa de pèrdua de la legitimació per 
exercir l’activitat i pot comportar, en conseqüència, la revocació d’aquest atorgament, 
prèvia  audiència  de  l’interessat.  Sense  perjudici  d’això,  si  l’incompliment  de  les 
condicions  suposa  perjudici  per  a  tercers,  l’Ajuntament  dictarà  immediatament  les 
mesures cautelars oportunes (limitació dels horaris de funcionament, prohibició total o 
parcial d’utilització de màquines o de realització de processos productius, etc.).

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb les Ordenances Fiscals que s’especifiquen, se li 
practicarà una liquidació provisional, segons el detall següent:

Quota 
tributària

Reducció per 
emprenedoria

Reducció per petit 
comerç individual

Import total

O. F. 11, codi 5 983,38 € 25% 50% 245,85 €

El  pagament  d’aquest  import  li  serà  comunicat  a  l’obligat  mitjançant  carta  de  pagament 
tramesa per l’Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, amb 
indicació dels terminis i les formes de pagament.

Cinquè. Notificar  aquest  acord  al  sol·licitant,  tot  indicant-li  que  l’Ajuntament  d’Abrera  farà 
públiques o cedirà a tercers (sempre a títol gratuït) les dades bàsiques que resulten d’aquest 
expedient (nom de l’establiment,  activitat,  localització, telèfon i  adreça electrònica o pàgina 
web). Tanmateix, el titular de l’activitat pot comunicar de forma fefaent la seva oposició total o 
parcial a la difusió d’aquestes dades.

Sisè. Donar  compte  als  Departaments  d’Intervenció,  Territori  i  Medi  Ambient,  Promoció 
Econòmica i Policia Local.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

4.3 Expedient núm.: E045/2016/04
Llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i funcionament d’una terrassa, 
annexa a una activitat d’hostaleria, a l’avinguda de la Generalitat, 26-28.

L’empresa Pa a Casa Teva SL, NIF B66687021, ha sol·licitat l’autorització municipal per instal·lar 
una terrassa mitjançant instància entrada en data 08.04.2016 (núm. de registre 2899).

El Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Reial Decret 336/1988, de 17 d'octubre, 
regula aquesta matèria.

La  Policia  Local  ha  emès  informe  respecte  d’aquesta  instal·lació,  núm.  80-2016  de  data 
12.04.2016.

El Servei Tècnic Municipal ha emès informe relatiu a les mesures de la instal·lació pretesa i de 
la franja que es mantindrà lliure per al pas dels vianants per la vorera, núm. 2016-0071 de data 
20.04.2016.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient en el 
marc de la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria, 
en ús de les atribucions que li atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2016/0129 del dia 9 de febrer 
del 2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

17



ACORD

Primer. Autoritzar  l'ocupació  de  la  via  pública  mitjançant  la  instal·lació  i  funcionament  d'una 
terrassa amb tancaments, d'acord amb les condicions especificades a l'apartat segon.
Titular: Pa a Casa Teva SL, NIF B66687021
Localització de l'activitat: Av. Generalitat, 26-28
Activitat principal de la que depèn: PA A CASA TEVA

Nombre màxim d’unitats: 5 taules i 20 cadires
Detall  de la  ubicació: La terrassa  se situarà paral·lela a la línia d’estacionament de vehicles, 
deixant un pas lliure per als usuaris dels vehicles d’1 m entre la vorada i les taules i/o cadires, i un 
altre per als vianants d'1,5 m entre les taules i/o cadires i la façana de l'immoble, i sense excedir 
l’ample de la façana de l’establiment.

Segon. Condicions de la present autorització:
01. L'autorització es circumscriu exclusivament a les activitats que s'assenyalen.
02. Aquesta llicència es concedeix a precari amb caràcter indefinit.
03. L'horari màxim de funcionament de l'activitat serà el que assenyala el Pla d’Ocupació de la 
Via Pública per a cada època de l’any.
04. La concessió d'aquesta llicència s'entén sense perjudici de tercers. A més, el beneficiari 
haurà  de  sol·licitar  i  obtenir  altres  llicències  o  autoritzacions  si  aquestes  són  preceptives, 
d'acord amb la reglamentació de l'activitat que vol exercir.
05.  La terrassa s’adscriu  a l’activitat  d’hostaleria  que es diu a l’apartat  primer.  La mateixa 
persona,  física  o  jurídica,  és  titular  i  responsable  d’ambdues  activitats,  indestriablement. 
L’eventual  tancament  temporal  o definitiu  de l’activitat  principal,  així  com el  seu traspàs a 
tercers, comportaria en tot cas l’extinció d’aquesta llicència d’ocupació de la via pública. En 
aquests supòsits, caldrà tornar a sol·licitar l’autorització.
06. En compliment  de la  Ley 42/2010, de 30 de diciembre,  por la que se modifica la Ley  
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la  
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, la terrassa només 
podrà ser lloc habilitat per al consum de tabac quan no estigui coberta i,  si  ho està, quan 
només tingui un màxim de dos paraments verticals, inclosa la façana de l’establiment, si és el 
cas.
07. Els serveis municipals poden inspeccionar, en qualsevol moment, l'activitat o instal·lació 
per tal de comprovar el compliment de les condicions exigides a la llicència. La negativa o 
obstrucció als serveis d'inspecció o a l'accés dels mateixos al recinte d'activitat comportarà la 
suspensió immediata dels efectes d'aquesta autorització. La suspensió serà vigent fins que es 
pugui realitzar la inspecció en condicions normals, sense perjudici d'altres accions que, d'acord 
amb la llei, pugui exercir l'Ajuntament per tal de garantir l'exercici de les seves competències 
en la matèria.
08. El beneficiari  de la present  autorització sempre ha d'estar al corrent  de les obligacions 
fiscals derivades de l'exercici de l'activitat que realitza. En cas contrari, podrà ser causa de 
suspensió dels efectes d'aquesta autorització, prèvia audiència a l'interessat.
09. Per raons d'interès públic, l'Administració podrà modificar les condicions de la llicència, 
sense que això impliqui indemnització.
10. L’incompliment de les condicions podrà comportar sancions, o bé suspensió dels efectes, o 
revocació temporal o definitiva de l'autorització.
11.  Serà títol acreditatiu de la llicència municipal la notificació de la present  resolució amb 
l’acreditació de pagament de la taxa corresponent.

Tercer. Informar que les dades identificatives del beneficiari i de l’ocupació de la via pública que 
s’autoritza s’incorporaran al  padró corresponent  per al  pagament  anual de la taxa, segons 
l’Ordenança Fiscal vigent.
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Quart. Notificar  aquest  acord al  peticionari  i  donar compte als Departaments d’Intervenció, 
OAC, Territori i Medi Ambient, Promoció Econòmica i Policia Local.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

4.4 Expedient núm.: E045/2016/01
Llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i funcionament d’una terrassa, 
annexa a una activitat d’hostaleria, al passeig de l’Església, 1-3.

BJS, NIF  46666114B, ha sol·licitat l’autorització municipal per instal·lar una terrassa mitjançant 
instància  entrada  en  data  04.03.2016  (núm.  de  registre  1876)  i  la  documentació  annexa 
corresponent.

El Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Reial Decret 336/1988, de 17 d'octubre, 
regula aquesta matèria.

La  Policia  Local  ha  emès  informe  respecte  d’aquesta  instal·lació,  núm.  89/2016  de  data 
25.04.2016.

El Servei Tècnic Municipal ha emès informe relatiu a les mesures de la instal·lació pretesa i de 
la franja que es mantindrà lliure per al pas dels vianants per la vorera, núm. 2016-0075 de data 
26.04.2016.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient en el 
marc de la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria, 
en ús de les atribucions que li atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2016/0129 del dia 9 de febrer 
del 2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Autoritzar  l'ocupació  de la  via  pública  mitjançant  la  instal·lació  i  funcionament  d'una 
terrassa, d'acord amb les condicions especificades a l'apartat segon.
Titular: BJS, NIF 46666114B
Localització de l'activitat: Ps. Església, 1-3
Activitat principal de la que depèn: EL FORN DEL POBLE

Detall de la ubicació:
1. La màxima ocupació possible d’aquest establiment és amb 2 taules i 2 cadires com a 

màxim per a cada taula.
2. Les taules han de ser quadrades de 50x50 cm com a màxim i es situaran adossades a 

la façana del local.
3. Atès que és una vorera molt transitada, caldrà que, en tot moment, la part de vorera 

restant quedi lliure per al pas de vianants. Aquest espai no podrà ser ocupat en cap 
moment per cadires provisionals ni per persones dretes al voltant de les taules.

Segon. Condicions de la present autorització:
01. L'autorització es circumscriu exclusivament a les activitats que s'assenyalen.
02. Aquesta llicència es concedeix a precari amb caràcter indefinit.
03. L'horari màxim de funcionament de l'activitat serà el que assenyala el Pla d’Ocupació de la 
Via Pública per a cada època de l’any.
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04. La concessió d'aquesta llicència s'entén sense perjudici de tercers. A més, el beneficiari 
haurà  de  sol·licitar  i  obtenir  altres  llicències  o  autoritzacions  si  aquestes  són  preceptives, 
d'acord amb la reglamentació de l'activitat que vol exercir.
05.  La terrassa s’adscriu  a l’activitat  d’hostaleria  que es diu a l’apartat  primer.  La mateixa 
persona,  física  o  jurídica,  és  titular  i  responsable  d’ambdues  activitats,  indestriablement. 
L’eventual  tancament  temporal  o definitiu  de l’activitat  principal,  així  com el  seu traspàs a 
tercers, comportaria en tot cas l’extinció d’aquesta llicència d’ocupació de la via pública. En 
aquests supòsits, caldrà tornar a sol·licitar l’autorització.
06.  En compliment de la  Ley 42/2010,  de 30 de diciembre,  por la que se modifica la  Ley  
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la  
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, la terrassa només 
podrà ser lloc habilitat per al consum de tabac quan no estigui coberta i,  si  ho està, quan 
només tingui un màxim de dos paraments verticals, inclosa la façana de l’establiment, si és el 
cas.
07. Els serveis municipals poden inspeccionar, en qualsevol moment, l'activitat o instal·lació 
per tal de comprovar el compliment de les condicions exigides a la llicència. La negativa o 
obstrucció als serveis d'inspecció o a l'accés dels mateixos al recinte d'activitat comportarà la 
suspensió immediata dels efectes d'aquesta autorització. La suspensió serà vigent fins que es 
pugui realitzar la inspecció en condicions normals, sense perjudici d'altres accions que, d'acord 
amb la llei, pugui exercir l'Ajuntament per tal de garantir l'exercici de les seves competències 
en la matèria.
08. El beneficiari  de la present  autorització sempre ha d'estar al corrent  de les obligacions 
fiscals derivades de l'exercici de l'activitat que realitza. En cas contrari, podrà ser causa de 
suspensió dels efectes d'aquesta autorització, prèvia audiència a l'interessat.
09. Per raons d'interès públic, l'Administració podrà modificar les condicions de la llicència, 
sense que això impliqui indemnització.
10. L’incompliment de les condicions podrà comportar sancions, o bé suspensió dels efectes, o 
revocació temporal o definitiva de l'autorització.
11.  Serà títol acreditatiu de la llicència municipal la notificació de la present  resolució amb 
l’acreditació de pagament de la taxa corresponent.

Tercer. Informar que les dades identificatives del beneficiari i de l’ocupació de la via pública que 
s’autoritza s’incorporaran al  padró corresponent  per al  pagament  anual de la taxa, segons 
l’Ordenança Fiscal vigent.

Quart. Notificar  aquest  acord al  peticionari  i  donar compte als Departaments d’Intervenció, 
OAC, Territori i Medi Ambient, Promoció Econòmica i Policia Local.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

4.5 Expedient núm.: E052/1980/12
Comunicació de transmissió d’activitat de bar al carrer de Manresa, 7, local 16.

Per Decret de l’Alcaldia de data  15.05.1980, es va atorgar llicència d’activitat d’acord amb la 
legislació aleshores vigent a CLG, NIF 28395058, per a l’activitat dita, essent l’últim transmitent 
autoritzat MAM, NIE X5937430A.

Per acord núm. 3774 de la Junta de Govern Local de data 21.01.2009, es va imposar a aquesta 
activitat el següent condicionament complementari: No es permet l’elaboració de menjars.
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Bedoya Góez SCP, NIF J65865826, i MAM, NIE X5937430A, han comunicat la transmissió de 
l’activitat dita mitjançant instància conjunta entrada en data 15.02.2016 (núm. de registre 1158) 
i la documentació annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, regula 
aquesta  matèria.  Cal  atendre  especialment  el  punt  3  de  la  Disposició  transitòria  quarta 
d’aquesta Llei, on s’estableix que les activitats classificades en els annexos III i IV de la Llei 
3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, que a l’entrada 
en vigor de la 20/2009 disposin de llicència d’activitats resten convalidades d’haver de disposar 
de la llicència ambiental o d’haver de realitzar la comunicació ambiental i resten excloses de 
l’obligació de dur a terme els controls periòdics.

En  data  30.11.2015 s’ha requerit  al  sol·licitant  la  documentació  que  mancava  per  poder 
resoldre el procediment, documentació que ha estat aportada en data 20.01.2016 (núm. de 
registre 440).

S’ha emès  l’acta de comprovació de data 23.03.2016,  corresponent a aquesta activitat,  amb 
dictamen positiu, i en data 29.03.2016 l’interessat ha aportat el justificant de pagament de la 
pòlissa de responsabilitat civil de l’establiment.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient en el 
marc de la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria, 
en ús de les atribucions que li atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2015/0596 del dia 3 de juliol del 
2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
Titular: Bedoya Góez SCP, NIF J65865826
Rètol de l’establiment: BAR LA ESQUINITA (abans, BAR KRISLAIA)

Activitat: bar
Emplaçament: C. Terrassa, 4, local
Classificació:  activitat  no  classificada  d’acord  amb la  Llei  20/2009,  de  4  de desembre,  de 
prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA) i normativa que la desenvolupa.

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i mesures 
correctores en el seu funcionament establertes en el Decret de l’Alcaldia de data 15.05.1980 i 
especialment en l’acord núm. 3774 de la Junta de Govern Local de data 21.01.2009, en tot allò 
que  no  contradigui  les  condicions  que  s’exposen  a  continuació  i  la  normativa  vigent. 
L’incompliment serà causa de revocament de la legalització ambiental, prèvia audiència de 
l’interessat.

Tercer. Acordar la imposició de les condicions complementàries següents:
1. L’activitat queda sotmesa al  règim de comunicació segons determina la Llei 20/2009, 

del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
2. El  nou  titular  de  l’activitat  ha  de  mantenir  en  perfecte  estat  de  conservació  i 

funcionament els dispositius de seguretat contra incendis i de senyalització i enllumenat 
d’emergència que han estat verificats en la darrera inspecció.

3. El  nou titular  de  l’activitat  ha  de tramitar  el  canvi  de titularitat  del  subministrament 
d’aigua, i altres que corresponguin, en el termini d’un mes des d’aquest acord.

4. El titular ha de  gestionar els residus generats per l’activitat d’acord amb la legislació 
vigent sobre disposició de residus.
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5. En compliment de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora 
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, no es 
permet fumar en tot el  local d’activitat, excepte en llocs habilitats per fer-ho (només 
podrà ser lloc habilitat qualsevol espai a l’aire lliure no cobert, i qualsevol espai que, 
estant cobert, estigui envoltat per un màxim de dos paraments, inclosa la façana de 
l’establiment, si és el cas). Aquesta circumstància ha d’estar degudament indicada en 
lloc prou visible.

6. L’establiment restarà inclòs dins del  programa de vigilància d’establiments alimentaris 
d’Abrera, pel que la no resolució de les deficiències o el no compliment de la legislació 
vigent podran ser causa del cessament de l’activitat.

7. L’horari d’obertura al públic es subjectarà al que regula l’acord núm. 2944 de la Junta 
de Govern Local de data 21.11.07.

8. Les condicions per ocupació de la via pública amb taules i cadires es subjectaran al Pla 
específic  d’ocupació  de  la  via  pública  amb  taules  i  cadires  vigent,  aprovat  per 
l’Ajuntament d’Abrera.

9. La  retolació (interior  i  exterior)  de  l’establiment  s’ha  de  fer,  al  menys,  en  llengua 
catalana.

10. L’establiment ha de disposar de fulls oficials de reclamació a disposició dels clients o 
usuaris dels serveis.

11. El  titular  de l’activitat  ha de contractar  una  assegurança  que cobreixi  el  risc  de  la 
responsabilitat civil com a establiment públic.

12. No es permet l’elaboració de menjars.

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb les Ordenances Fiscals que s’especifiquen, se li 
practicarà una liquidació provisional, segons el detall següent:

Quota 
tributària

Reducció per 
emprenedoria

Reducció per petit 
comerç individual

Import total

O. F. 11, codi 17 34,87 € 0% 0% 34,87 €

El pagament d’aquest import es comunica a l’obligat mitjançant carta de pagament tramesa per 
l’Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, amb indicació dels 
terminis i les formes de pagament.

Cinquè. Notificar  aquest  acord  al  sol·licitant,  tot  indicant-li  que  l’Ajuntament  d’Abrera  farà 
públiques o cedirà a tercers (sempre a títol gratuït) les dades bàsiques que resulten d’aquest 
expedient (nom de l’establiment,  activitat,  localització, telèfon i  adreça electrònica o pàgina 
web). Tanmateix, el titular de l’activitat pot comunicar de forma fefaent la seva oposició total o 
parcial a la difusió d’aquestes dades.

Sisè. Donar compte als Departaments d’Intervenció, OAC, Territori i Medi Ambient, Promoció 
Econòmica i Policia Local.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

5. SUBVENCIONS
--- 

6.- CONVENIS
---
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7.- PERSONAL 
--- 

8.- ESTADÍSTIQUES
---

9.- ALTRES ASSUMPTES

L’Alcalde demana la inclusió per urgència dels següents temes, essent aprovats per unanimitat 
dels assistents.

9.1 EXPEDIENT: 093NE/2016/01
ASSUMPTE: Nomenament representant INNOBAIX

L’Ajuntament  d’Abrera  forma part  d’Innobaix,  un organisme del  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat que fomenta la innovacio en les empreses.
Tots els municipis integrants han de nomenar el seu representant per a la legislatura vigent.

D’acord  amb  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  regidora  delegada  de  Promoció 
Econòmica, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015/0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Nomenar a l’alcalde, el senyor Jesús Naharro Rodríguez, com a representant titular i a 
la  regidora,  la  senyora  Mònica  Torre-Marín  Cuesta,  com  a  representant  suplent  d’aquest 
organisme.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

9.2 Expedient: G307/2015/01 
Assumpte: Modificació calendari fiscal 2016.

A data 12.05.2016, amb registre d’entrada 2016-E-RC-4042 i 2016-E-RC-4043, l'Organisme de 
la  Gestió  Tributaria  de  la  Diputació  de Barcelona  ha presentat  escrits  en què proposa  la 
modificació de calendari fiscal del 2016, en els períodes habituals de cobraments dels padrons, 
per tal  de garantir  que els  mateixos s’elaborin i  aprovin el  més actualitzats possibles,  a fi  
d’evitar molèsties innecessàries als contribuents i conflictivitat jurídica que afecti negativament 
als ingressos municipals.

Que  segons  l’escrit  de  la  Unitat  del  Baix  Llobregat  Nord  de  l’ORGT de  la  Diputació  de 
Barcelona, es concreta en la necessitat de que disposin d’un decret d’alcaldia o acord de junta 
de govern aprovant  o modificant  el  calendari  fiscal  de 2016 dels ingressos públics que es 
relacionen, amb les dates i paràmetres que també s’indiquen, a ser possible abans del proper 
dia 19 de maig. 

Vist que per l’acord núm. 8.1 de Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera de data 17 de 
novembre de 2015, en el qual es va aprovar el calendari fiscal del 2016. 

D’acord amb l’exposa’t anteriorment,  la Regidora d’Hisenda en virtut del Decret de l’Alcaldia 
núm. 0596 de 3 de juliol de 2015 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 
20 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
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ACORD

Primer.- Modificar el calendari fiscal 2016, aprovat per acord núm. 8.1 de Junta de Govern 
Local  de  data  17  de  novembre  de  2015,  en  els  següents  termes  segons  la  proposta 
presentada per l’ORGT:

MUNICIPI

CODI 
CONCEPTE 

  
CARREC 

WTP CONCEPTE
INICI 

VOLUNTÀRIA
FINAL 

VOLUNTÀRIA

DATA LÍMIT 
CÀRREGA 

FITXER 
CÀRREGA 

DOMICILIATS

1 35 1011942
TAXA  PER  PUBLICITAT  - 
ABRIL                                 27/05/2016 28/07/2016 19/05/2016 01/06/2016

1 35 1011943
TAXA  PER  PUBLICITAT  - 
MAIG                                  27/06/2016 29/08/2016 17/06/2016 01/07/2016

1 35 1011944
TAXA  PER  PUBLICITAT  - 
JUNY                                  27/07/2016 27/09/2016 19/07/2016 01/08/2016

1 35 1011945
TAXA  PER  PUBLICITAT  - 
JULIOL                                26/08/2016 27/10/2016 19/08/2016 01/09/2016

1 35 1011946
TAXA  PER  PUBLICITAT  - 
AGOST                                 27/09/2016 28/11/2016 19/09/2016 01/10/2016

1 35 1011947
TAXA  PER  PUBLICITAT  - 
SETEMBRE                              27/10/2016 28/12/2016 19/10/2016 01/11/2016

1 35 1011948
TAXA  PER  PUBLICITAT  - 
OCTUBRE                               25/11/2016 26/01/2017 18/11/2016 01/12/2016

1 35 1011949
TAXA  PER  PUBLICITAT  - 
NOVEMBRE                              27/12/2016 27/02/2017 19/12/2016 01/01/2017

1 35 1011950
TAXA  PER  PUBLICITAT  - 
DESEMBRE                              27/01/2017 30/03/2017 19/01/2017 01/02/2017

1 36 1011951

TAXA  PER  ACTIVITATS 
D'ENSENYAMENT 
D'ADULTS                  27/12/2016 27/02/2017 19/12/2016 01/01/2017

1 40 1011952
TAXA  PER  ACTIVITATS  DE 
SERVEIS SOCIALS                      27/12/2016 27/02/2017 19/12/2016 01/01/2017

1 58 1011961
TAXA  ESCOLA  DE  MÚSICA  - 
MAIG                                27/05/2016 28/07/2016 19/05/2016 01/06/2016

1 58 1011962
TAXA  ESCOLA  DE  MÚSICA  - 
JUNY                                27/06/2016 29/08/2016 17/06/2016 01/07/2016

1 58 1011963
TAXA  ESCOLA  DE  MÚSICA  - 
MATRÍCULA                           26/08/2016 27/10/2016 19/08/2016 01/09/2016

1 58 1011964
TAXA  ESCOLA  DE  MÚSICA  - 
SETEMBRE                            27/09/2016 28/11/2016 19/09/2016 01/10/2016

1 58 1011965
TAXA  ESCOLA  DE  MÚSICA  - 
OCTUBRE                             27/10/2016 28/12/2016 19/10/2016 01/11/2016

1 58 1011966
TAXA  ESCOLA  DE  MÚSICA  - 
NOVEMBRE                            25/11/2016 26/01/2017 18/11/2016 01/12/2016

1 58 1011967
TAXA  ESCOLA  DE  MÚSICA  - 
DESEMBRE                            27/12/2016 27/02/2017 19/12/2016 01/01/2017

1 58 1011968
TAXA  ESCOLA  DE  MÚSICA  - 
GENER                               27/01/2017 30/03/2017 19/01/2017 01/02/2017

1 91 1011972

CONCESSIONS 
ADMINISTRATIVES  
MAIG                           27/06/2016 29/08/2016 19/05/2016 01/07/2016

1 91 1011973

CONCESSIONS 
ADMINISTRATIVES 
JUNY                            27/07/2016 27/09/2016 17/06/2016 01/08/2016

24



1 91 1011974

CONCESSIONS 
ADMINISTRATIVES 
JULIOL                          26/08/2016 27/10/2016 19/07/2016 01/09/2016

1 91 1011975

CONCESSIONS 
ADMINISTRATIVES 
AGOST                           27/09/2016 28/11/2016 19/08/2016 01/10/2016

1 91 1011976

CONCESSIONS 
ADMINISTRATIVES 
SETEMBRE                        27/10/2016 28/12/2016 19/09/2016 01/11/2016

1 91 1011977

CONCESSIONS 
ADMINISTRATIVES 
OCTUBRE                         25/11/2016 26/01/2017 19/10/2016 01/12/2016

1 91 1011978

CONCESSIONS 
ADMINISTRATIVES 
NOVEMBRE                        27/12/2016 27/02/2017 18/11/2016 01/01/2017

1 91 1011979

CONCESSIONS 
ADMINISTRATIVES 
DESEMBRE                        27/01/2017 30/03/2017 19/12/2016 01/02/2017

1 91 1011980

CONCESSIONS 
ADMINISTRATIVES 
GENER                           27/02/2017 01/05/2017 19/01/2017 01/03/2017

1 92 1011981

CONCESSIONS 
ADMINISTRATIVES 
MERCATS                         27/02/2017 01/05/2017 19/01/2017 01/03/2017

1 95 1011984

TAXA PER SUBMINISTRAMENT 
D'AIGUA  -  2N 
TRIMESTRE             27/09/2016 28/11/2016 19/09/2016 01/10/2016

1 95 1011985

TAXA PER SUBMINISTRAMENT 
D'AIGUA  -  3R 
TRIMESTRE             27/12/2016 27/02/2017 19/12/2016 01/01/2017

1 O1 1011990
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. 
TAULES I CADIRES- ABRIL          27/05/2016 28/07/2016 19/05/2016 01/06/2016

1 O1 1011991
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. 
TAULES I CADIRES -MAIG           27/06/2016 29/08/2016 17/06/2016 01/07/2016

1 O1 1011992
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. 
TAULES I CADIRES -JUNY           27/07/2016 27/09/2016 19/07/2016 01/08/2016

1 O1 1011993
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. 
TAULES I CADIRES- JULIOL         28/08/2016 27/10/2016 19/08/2016 01/09/2016

1 O1 1011994

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. 
TAULES  I  CADIRES- 
AGOST          27/09/2016 28/11/2016 19/09/2016 01/10/2016

1 O1 1011995

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. 
TAULES  I  CADIRES- 
SETEMBRE       27/10/2016 28/12/2016 19/10/2016 01/11/2016

1 O1 1011996

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. 
TAULES  I  CADIRES- 
OCTUBRE        25/11/2016 26/01/2017 18/11/2016 01/12/2016

1 O1 1011997

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. 
TAULES  I  CADIRES- 
NOVEMBRE       27/12/2016 27/02/2017 19/12/2016 01/01/2017

1 O1 1011998
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. 
TAULES I CADIRES- DESEMBRE 27/01/2017 30/03/2017 19/12/2016 01/01/2017

Segon.- Trametre tota aquesta documentació en suport informàtic per correu electrònic abans 
del 19 de maig, a l'adreça de l’oficina de la unitat de recaptació: lluis.basora@diba.cat

Tercer.-  Notificar  aquest  acord  a  l’Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de 
Barcelona.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

25

mailto:lluis.basora@diba.cat


9.3 Expedient núm.: G330/2013/12
Resolució del contracte de serveis de neteja del Centre Aquàtic municipal.

Per acord núm. 2.1, adoptat per la Junta de Govern Local de data 19/02/2014,  es va adjudicar 
el  contracte  administratiu  de  serveis  de  neteja  del  Centre  Aquàtic  Municipal,  a  l’empresa 
Servimant Jardiverd, SLU, per un import de 115.435,22 € IVA inclòs, formalitzat el contracte el 
21/02/2014, amb un termini d’execució d’un any prorrogable anualment, fins a un total de 4 
anys.

Per garantir el contracte el contractista va dipositar una garantia definitiva per un import de 
4.770,05 €, en forma d’aval.

Per acord núm. 2.4 de la Junta de Govern Local, adoptat en data 18/02/2015, es va aprovar la 
primera pròrroga del contracte amb una durada fins el 29/02/2016.

Per escrit de data 02/12/2015 (Registre: 2015-E-RC-8598) el contractista va comunicar la seva 
voluntat de no prorrogar, de manera ordinària, el contracte.

Per acord núm. 2.3 de la Junta de Govern Local, adoptat en data 16/02/2016,  es va prorrogar 
extraordinàriament el contracte,  fins a l'adjudicació i inici de la prestació dels serveis per un 
nou adjudicatari i es va incoar el procediment per a l'adjudicació del nou contracte.

S’han emès informes tècnic i jurídic de data 17/05/2016.

Aquesta  proposta  d’acord ha estat  formulada per  la  Unitat  de Contractació  i  Compres del 
Departament  de  Secretaria,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  
relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Esports,  Salut  i  Gent  gran,  en  ús  de  les 
atribucions que m’atorga el  Decret  d’Alcaldia núm.  2015/0596 del  dia  3 de juliol  de 2015, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Incoar expedient de  resolució per incompliment culpable del contractista  Servimant 
Jardiverd,  SLU,  amb NIF  B43698570, del  contracte administratiu  de  serveis  de  neteja  del 
Centre Aquàtic Municipal, d’acord amb l'article 223 f) 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, per haver 
quedat demostrat l’incompliment culpable de:

1. Productes i eines. Es constata que hi ha incompliment de la clàusula 10a. del PPT ja que el 
contractista no ha fet arriba la relació de material al Departament d’Esports.   

2.  Materials.  Es  constata  que  no  s’ha  subministrat  el  paper  de  les  lliteres  per tant  s’ha 
incomplert la clàusula 11a del PPT. 

3. Supervisió de la neteja.  Es constata que l’adjudicatari no ha realitzat la supervisió de la 
neteja en el Centre Aquàtic. S’ha incomplert la clàusula 12 del PPT. 

4. Millores. Es constata que el contractista no ha subministrat els assecadors de cabell, ni ha 
realitzat el  manteniment i neteja de les zones enjardinades, per tant,  no està respectant ni 
realitzant  la  prestació  del  servei  de  conformitat  amb  l’objecte  del  contracte  i  les  millores 
ofertades.
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5. Execució defectuosa. El servei no es presta adequadament, per falta d’higiene d’algunes 
de les dependències del Centre Aquàtic, posant en perill als abonats al centre, augmentant el 
risc  sanitari  que té  una instal·lació  d’aquestes  característiques.  Hi  ha incompliment  de les 
clàusules  29,  30  i  37  del  Plec  de clàusules  administratives  particulars  annex al  contracte 
formalitzat.

Segon. Donar audiència a la contractista, en el termini màxim de 10 dies hàbils, als efectes 
d’efectuar al·legacions o les consideracions que estimi oportunes respecte a l’incompliment 
culpable, la determinació dels danys i perjudicis i la incautació la garantia definitiva dipositada 
a l’efecte.

Transcorregut  el  termini  sense  haver-se  presentat  reclamacions,  l’acord  adoptat  restarà 
definitivament aprovat.

Tercer. Donar compte a la Intervenció Municipal, al Departament d’Esports.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

9.4 Expedient núm.: G330/2016/12
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de serveis de 
neteja del CAM.

Per a la contractació dels serveis de neteja del Centre Aquàtic Municipal d’Abrera es preveu la 
formalització d’un contracte administratiu de 2 mesos de durada, prorrogable per 2 mesos més.

Per Providència de l’Alcaldia de data 17/05/2016 s’ha iniciat l’expedient contractual.

S’ha  emès  informe  tècnic  justificatiu  de  la  contractació  i  de  la  tramitació  per  urgència  de 
l’expedient, de data 17/05/2016, subscrit pel cap del Departament d’Esports.

El valor estimat del contracte, entenent-se com a tal el que serveix de base per a la licitació, és 
de 56.990,63 €, IVA no inclòs, incloses les eventuals prorrogues del contracte. Al preu indicat 
se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una suma total de 68.958,66 €.

Es considera que el procediment negociat amb publicitat de contractació és el més adequat 
per aquesta licitació, atès que dóna la possibilitat d’ofertar als particulars del sector que ho 
vulguin fer, podent obtenir l’Administració l’execució del contracte a un preu més baix.

Aquesta  proposta  d’acord ha estat  formulada per  la  Unitat  de Contractació  i  Compres del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la necessitat 
motivada de l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com els informes pertinents, la 
Regidoria  d’Esports,  Salut  i  Gent  Gran,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret 
d’Alcaldia núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar, conforme a l’establert en l’art. 112 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP),  
la tramitació d’urgència de l’expedient per a la contractació dels serveis de neteja del Centre 
Aquàtic Municipal d’Abrera.
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Segon. Donar compte de l’inici de l’expedient i aprovar el Plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques del contracte administratiu de serveis de neteja 
del Centre Aquàtic Municipal d’Abrera.

Tercer. Iniciar  el  procediment  negociat  d’adjudicació del  contracte  i  invitar  a les empreses 
individuals que s’indiquen, per a la presentació d’ofertes en un termini de vuit dies naturals a 
comptar des de la data de recepció de la invitació. Les proposicions es presentaran a la Unitat 
de Contractació i Compres de l’Ajuntament d’Abrera, en horari d’atenció públic:

1) Cleanet Hispania, SL - Rd. General Mitre, 126, At-2a, 08021 Barcelona
2) Expertus Multiservicios, SA - C/ Henri Dunant, 9-11, 3a pl., Parc empreses A-7, 08174 

St. Cugat del Vallès
3) Gestiser Manteniment, SL - C/ Clavell, 6, Lc 2, 08110 Montcada i Reixac
4) Limpiezas Deyse, SL - C/ Lleida, 3, 08242 Manresa
5) Neteges Coral, SL - C/ Maestrat, 9, 08225 Terrassa.

Tercer. Autoritzar  la  despesa  de  34.479,33  €  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm. 
340/22699, per un import de 12.469,40 €, i de la núm. 342/22799, per un import de 22.009,93 
€, del pressupost municipal vigent.

Quart.  Ampliar el termini d’adjudicació del contracte, establert a la clàusula 20a del plec de 
clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Departament d’Esports.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

9.5 Expedient núm.: G328/2016/13
Inici d’expedient,  aprovació del plec de clàusules i convocatòria de licitació del contracte d’obres Nova 
Escola bressol: finalització de la 2a fase.

Els serveis tècnics municipals han redactat un document tècnic, el qual es qualifica com a 
modificació del projecte constructiu per a l’execució d’obres municipals  Nova Escola bressol 
Municipal 2a fase, aprovat per acord núm. 2.4 adoptat per la Junta de Govern Local de data 
06/05/2015.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 17/05/2016, s’ha iniciat l’expedient contractual.

S’ha  emès  informe  tècnic  justificatiu  de  la  contractació  i  de  la  tramitació  d’urgència  de 
l’expedient, de núm. 127AM 2016-0079 i data 17/05/2016, subscrit pel cap del Departament 
d’Urbanisme i Territori i per l’arquitecta municipal.

El valor estimat del contracte, entenent-se com a tal el que serveix de base per a la licitació, és 
de 209.948,88 €, IVA no inclòs, incloses les eventuals prorrogues del contracte. Al preu indicat 
se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una suma total de 254.038,14 €.

Es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat per aquesta licitació, 
atès que dóna la possibilitat  d’ofertar  als  particulars del  sector  que ho vulguin fer,  podent 
obtenir l’Administració l’execució del contracte a un preu més baix.

28



Aquesta  proposta  d’acord ha estat  formulada per  la  Unitat  de Contractació  i  Compres del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la necessitat 
motivada de l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com els informes pertinents, la 
Regidoria d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat, en ús de les atribucions que 
m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar la Documentació tècnica de finalització Fase 2 (Expedient núm.: E007/2016/012).

Segon. Aprovar, conforme a l’establert en l’art. 112 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP),  
la tramitació d’urgència de l’expedient per a la contractació de les obres Nova Escola bressol: 
finalització de la 2a fase.

Tercer. Donar compte de l’inici de l’expedient i aprovar el Plec de clàusules administratives 
particulars del contracte administratiu de les obres Nova Escola bressol: finalització de la 2a 
fase.

Quart. Iniciar el  procediment obert  de licitació del contracte i publicar anunci de licitació al 
Tauler d’anuncis, al Perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a 
la presentació d’ofertes en un termini de tretze dies naturals, a comptar des de l’endemà de la 
darrera publicació que s’efectuï. Les proposicions es presentaran a la Unitat de Contractació i 
Compres de l’Ajuntament d’Abrera, en horari d’atenció públic.

Cinquè. Autoritzar la despesa de 254.038,14 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
núm.  323/62203,  per  un  import  de  240.038,14  €  (185.412,78  €  restaran  condicionats  a 
l’aprovació de la modificació pressupostària per transferències de crèdit), i núm. 929/62500, 
per  un  import  de  14.000  €  (que  restarà  condicionada  a  l’aprovació  de  la  modificació 
pressupostària  per  la  incorporació  de  romanents  de  crèdit  de  l’any  2015),  del  pressupost 
municipal vigent.

Sisè. Ampliar el  termini  d’adjudicació del contracte, establert  a la clàusula 20a del plec de 
clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

Setè. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Departament d’Urbanisme i Territori.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de la qual 
dono fe amb el seu vistiplau, essent les 19.14 hores. 

  Vist i plau
La Secretària                L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau                            Jesús Naharro Rodríguez 
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