
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL DIA 24 DE 
GENER  DE  2017  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  DE  L’AJUNTAMENT 
D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 17:00 hores del dia 24 de gener de 2017, es reuneixen 
en primera convocatòria, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i  
per la celebració de sessió extraordinària i urgent 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. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports,  Salut, Gent 
Gran i Cultura (PSC).  

Vocals: 
- 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)
- Sr.  Albert  Roca  Presas,  regidor  delegat  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i 

jardins, Urbanisme i mobilitat i Millora (PSC). 
- Sra.  Montserrat  Navarro  Caraballo,  regidora  delegada  de  Joventut, 

Comunicació, Infància, Dones i Igualtat (PSC)

Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau

Assisteixen també a la sessió la regidora següent:
- Sra. Maria Teresa Novell Joya,  regidora delegada d’Hisenda i Serveis 

Socials (PSC). 

Excusen la seva assistència el Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC) i la Sra. Maria José 
Orobitg Della, regidora delegada d’Ensenyament,  Acció Cultural i  Patrimoni Cultural 
(ERC).
   
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: 

ORDRE DEL DIA

0 APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA
0.1 Expedient: G011/2017/02. Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/01. Acta de la Junta de Govern Local 10.01.2017   

2 CONTRACTES
2.1 Expedient núm.:  G333/2016/42. Desestimació de recurs de reposició interposat contra el Decret 

d’Alcaldia  núm.  2016-1237  de  data  13/12/2016,  d’adjudicació  del  contracte  menor  de 
subministrament de maquinària de jardineria i equips EPI de jardineria.

2.2 Expedient núm.: G329/2016/30. Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria 
de  licitació  del  contracte  de  subministrament  d’aigua  mineral  natural,  mitjançant  fonts 
refredadores, a les dependències de l’Ajuntament d’Abrera.

2.3 Expedient núm.: G330/2013/20. Pròrroga del contracte de serveis de gestió i dinamització del Casal 
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dels Avis.
2.4 Expedients  núm.:G328/2016/29,  G330/2014/16,  G330/2016/14,  G330/2016/16,  G333/2016/49, 

G333/2016/55. Donar compte dels decrets del mes de gener, relatius a procediments contractuals.

3 OBRES

3.1 Expedient  núm.:  E014/2015/251.Pròrroga  (ordinària  reglada  art.  36.3  del  PGM)  de  llicència 
d’obres al carrer Aneto, 26.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient  núm.:  E051/2007/37.  Canvi  d’annex  segons  la  Llei  20/2009,  de 4 de  desembre,  de 

prevenció i control ambiental de les activitats, i control periòdic d’una activitat de valorització de 
residus no perillosos i emmagatzematge de perillosos al camí dels Sagraments, 8.

4.2 Expedient núm.: E053/2016/10. Declaració responsable d’activitat de venda de roba a C. Hostal 
del Pi, 4-6, local 13.1 (MCA).

4.3 Expedient  núm.:  E052/2016/01. Comunicació d’activitat  de magatzem de material  elèctric i  de 
fontaneria al carrer del Treball, 1.

4.4 Expedient núm.: E052/2005/36
Comunicació de transmissió d’activitat de venda de roba i basar a la plaça de Rafael Casanova, 
14, locals 2-4.

4.5 Expedient  núm.:  E053/2015/05. Declaració  responsable de transmissió d’activitat  de notaria al 
passeig de l’Església, 1-3, 1r 3a.

4.6 Expedient  núm.:  E052/2015/18.  Comunicació  d’activitat  de  magatzem  d'aïllants  d'escuma 
elastomèrica i connectors d'acer a l’avinguda de Ca n'Amat, 12, nau 8.

4.7 Expedient núm.: E052/2001/68. Comunicació de transmissió d’activitat d’administració de loteria a 
Av. Generalitat, 1, local.

5 SUBVENCIONS
5.1 Expedient núm.: G168/2016/69. Donar compte dels decrets de concessió de subvencions relatius 

al període comprés entre el  16/09/16  i el 31/12/16.
5.2 Expedient:  E349/2016/02. Acceptació d’adjudicació d’activitats de sensibilització en matèria de 

consum responsable a través del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de 
Barcelona - 2017 

6 CONVENIS 
6.1 Expedient: E351/2017/01.Aprovació de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i la 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (Cambra).

7 PERSONAL
7.1 Expedient  núm.:  G198/2017/01.  Aprovació  del  conveni  de cooperació educativa  de  pràctiques 

acadèmiques  externes  curriculars  de  l’estudiant  del  Màster  de  psicopegadogia  de  la  FPCEE 
Blanquerna-URL, la Sra. BAG XXXXX346M, que serà vigent des del 01 de febrer de 2017 fins el 
20 de juny de 2017.

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient núm.: E255/2017/01. Convocatòria Concurs infantil de Cartells de Carnestoltes 2017
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0.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA 

0.1 Expedient: G011/2017/02
Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent

Vist que per part de la Presidència ha estat convocada sessió extraordinària i urgent de 
la Junta de Govern Local, segons l’article 112.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de  les  Entitats  dades  Locals  (en  endavant  ROF),  per  tractar  els  temes  que 
s’especifiquen a l’ordre del dia.

Atesa  la  necessitat  de  que  aquest  Consistori  aprovi  per  unanimitat  dels  membres 
presents la urgència segons estableix l’article 113.1 a) del ROF, adopta el següent:

 ACORD                            

Primer. Aprovació  de  la  urgència,  de  la  convocatòria  de  la  sessió  que  ha  estat 
convocada, per al dia d’avui, a les 17:00 hores.

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

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/01  
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 10.01.2017   

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. 
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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 10 de gener de 
2017, 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.

2.- CONTRACTES  

2.1 Expedient núm.: G333/2016/42
Desestimació de recurs de reposició interposat contra el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1237 de 
data  13/12/2016,  d’adjudicació  del  contracte  menor  de  subministrament  de  maquinària  de 
jardineria i equips EPI de jardineria.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2016-1237, adoptat en data 13/12/2016, es va adjudicar el 
contracte  menor  de  subministrament  de  maquinària  de  jardineria  i  equips  EPI  de 
jardineria.

En data 15 de desembre de 2016 (Registre: 2016-E-RC-11126), la Sra. Roser Carrique 
Oller  (Agrícola  Dizcar)  presenta  recurs  de  reposició  contra  el  Decret  d’Alcaldia 
d’adjudicació del contracte menor.

S’ha emès informe tècnic núm. 013AD 2016-0153 de data 28/12/2016, subscrit  pel 
tècnic de Medi ambient, on, en resum, es conclou:

- Agrícola Dizcar, amb data 07/11/2016, va presentar al registre (núm. 2016-E-RC-9635) 
la seva oferta que incloïa una taula de preus unitaris per productes. No es van rebre 
més ofertes.

- En l’informe tècnic  de data  27/10/2016,  que  regula  les  prescripcions  tècniques  del 
contracte, s’especificava que el preu unitari màxim de la segadora tipus Huslter era de 
7.600 € IVA exclòs.

- A l’oferta presentada per Agrícola Dizcar el preu unitari ofert per aquesta segadora era 
de 7.650 € IVA exclòs. Per informe tècnic de data 17/11/2016 es va valorar l’oferta i es 
va  concloure  que,  respecte  d’aquest  preu  unitari,  superava  el  preu  unitari  màxim 
establert pel que no es podia admetre.

- En data 17/11/2016 se li  comunica l’informe tècnic  de valoració d’oferta  a Agrícola 
Dizcar i, alhora, se li convida  a tornar a presentar una nova oferta per aquest 
contracte menor.

- En la mateixa data, s’emet un nou informe tècnic sobre la necessitat del 
contracte  menor,  el material a subministrar, les seves característiques i els 
preus unitaris màxims es convida a presentar oferta (donant de termini fins el dia 
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23/11/2016)  sota  les  condicions  de  l’informe  tècnic  de  data  17/11/2016  a  les 
empreses/empresaris següents: 
Agrícola Dizcar, Motor Albet, Suministros San Cugat SL, Antonio Romero (Ferreteria 
Scorpio  Abrera),  Integral  de  maquinaria  &  taller  SA,  Javier  Leonardo  Martínez 
(Ferreteria Jalema) i Gili Ferretería Industrial, SL.

- D’entre totes les ofertes rebudes, valorades en informe tècnic núm. 013AD 2016-0135 
de data 28/11/2016 va resultar econòmicament més avantatjosa l’oferta presentada per 
Integral maquinaria & taller SL i se li va fer proposta d’adjudicació del contracte menor.

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 aquesta Regidoria 
d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins,  Urbanisme,  Mobilitat  i  Millora, en  ús  de  les 
atribucions que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  del  dia  22/12/2016, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer.  Desestimar el recurs de reposició presentat  el  15/12/2016  per la Sra. Roser 
Carrique Oller (Agrícola Dizcar), per considerar que:

- No es podia deduir, de cap manera, que l’oferta presentada en data 07/11/2016 
per  Agrícola  Dizcar  incloïa  la  matriculació  d’una  màquina,  atès  que  no  es 
preceptiu  que aquesta  màquina es matriculi  si  no  ha de circular  per  la  via 
pública, ni quedava especificada aquesta matriculació en l’oferta, ni tampoc es 
demanava  aquesta  matriculació  per  part  de  l’Ajuntament  a  l’informe  de 
prescripcions tècniques de data 27/10/2016.

- A l’informe tècnic de data 17/11/2016,  de noves prescripcions tècniques del 
contracte, sí que es requeria que la màquina estigués matriculada i Agrícola 
Dizcar  sí  que va presentar  nova  oferta  en la  que especificava que el  preu 
unitari  incloïa  la  matriculació,  però  la  seva  oferta  total  no  va  ser  la  més 
avantatjosa econòmicament per l’Ajuntament.

Segon. Notificar  aquest  acord  a  la  Sr.  Roser  Carrique  Oller  (Agrícola  Dizcar), 
acompanyat de l’informe tècnic que el motiva.

Tercer. Donar compte al Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient.

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.: G329/2016/30
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
subministrament d’aigua mineral natural, mitjançant fonts refredadores, a les dependències de 
l’Ajuntament d’Abrera.

Per  a  la  contractació  del  subministrament  d’aigua mineral  natural,  mitjançant  fonts 
refredadores,  a  les  diferents  dependències  de  l’Ajuntament  d’Abrera es  preveu  la 
formalització d’un contracte administratiu de subministrament de tres anys de durada, 
prorrogable per tres anys més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 21/11/2016, s’ha incoat l’expedient contractual.
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S’ha emès informe justificatiu de la contractació, de núm. 013AD 2017-0001 i de data 
5/01/2017, subscrit pel tècnic de Medi Ambient.

El valor estimat del contracte, és de 33.206,40 €, IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació és de 13.836 €.  Al preu indicat se li afegirà un 10% d’IVA al subministrament 
d’aigua i un 21% d’IVA als serveis d’higienització de les fonts dispensadores, amb un 
import total d’IVA de 1.420,56 €,  el que comporta una suma total de 15.256,56.

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.

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, aquesta  Regidoria d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme, 
Mobilitat  i  Millora, en ús de les atribucions que m’atorga el  Decret  d’Alcaldia núm. 
2016-1302  del  dia  22/12/2016,  proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local  l’adopció  del 
següent:

ACORD

Primer. Ratificar l’inici  de l’expedient  i  aprovar el  Plec de clàusules administratives 
particulars  i  el  plec  de  prescripcions  tècniques  del  contracte  administratiu  de 
subministrament  d’aigua  mineral  natural  mitjançant  fonts  refredadores  a  les 
dependències l’Ajuntament d’Abrera.

Segon. Iniciar  el  procediment  obert  de  licitació  del  contracte  i  publicar  anunci  de 
licitació al Perfil de contractant i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la 
presentació d’ofertes en un termini de quinze 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.

Tercer. Autoritzar la despesa de 5.085,52 a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
920/22199 del pressupost municipal vigent i dels pressupostos municipals de 2018 i 
2019,  condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aprovació  d’aquests 
pressupostos i retenir el crèdit necessari per a l’eventual pròrroga del contracte.

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 tècnic de Medi Ambient.

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.: G330/2013/20
Pròrroga del contracte de serveis de gestió i dinamització del Casal dels Avis.

Per acord núm. 2.11 de la Junta de Govern Local de 2/04/2014, es va adjudicar  el 
contracte administratiu de serveis de gestió i dinamització del Casal dels Avis d’Abrera 
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a la Fundació Pere Tarrés, amb NIF R5800395E, amb una durada de tres anys, per un 
preu de 48.237,36 € IVA exempt.

La clàusula segona del contracte formalitzat regula: “El  termini d'execució del contracte 
serà de tres anys, comptats des del dia 1 d’abril de 2014. 
No obstant,  es  preveu  la possibilitat  de prorrogar per  mutu acord de las parts,  i  de forma 
expressa  abans  de la seva finalització, sempre que la duració total del contracte, inclosa la 
pròrroga, no excedeixi de sis anys.”

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 16/12/2016 
(Registre 2016-E-RC-11179).

S’ha emès informe tècnic de data 20/12/2016, subscrit per la tècnica de Gent Gran, 
segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del contracte.

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, Gent Gran i Cultura, en 
ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  del  dia 
22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Prorrogar el contracte de serveis de gestió i dinamització del Casal dels Avis 
d’Abrera, adjudicat  a la  Fundació  Pere  Tarrés, per a les anualitats compreses entre 
l’1/04/2017 i el 31/03/2020.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  12.059,34  €  (9 mesos de contracte)  a 
càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm.  2311/22699  del  pressupost  municipal  de 
2017, la de 16.079,12 € dels pressupostos de 2018 i 2019, la de 4.019,78 € (3 mesos) 
del  pressupost  de  2020  i  condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a 
l’aprovació d’aquests pressupostos.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Fundació Pere Tarrés.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i a la Regidoria de Gent Gran.

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

2.4  Expedients  núm.:  G328/2016/29,  G330/2014/16,  G330/2016/14,  G330/2016/16, 
G333/2016/49, G333/2016/55
Donar compte dels decrets del mes de gener, relatius a procediments contractuals.

L’Alcaldia  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  els  decrets  següents,  relatius  a 
procediments contractuals:

- núm. 2017-0021 de data 04.01.2017
- núm. 2017-0050 de data 10.01.2017
- núm. 2017-0052 de data 10.01.2017
- núm. 2017-0053 de data 10.01.2017
- núm. 2017-0063 de data 12.01.2017
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La Regidoria delegada d’Esports, Salut, Gent gran i Cultura de l’Ajuntament d’Abrera 
ha adoptat el decret següent, relatiu a adjudicació de contracte menor:

- núm. 2017-0064 de data 12.01.2017

La part  dispositiva final  de cada decret  estableix l’obligació de donar compte o de 
ratificar per la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 2015-0593 de data 2/07/2015.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Comptes 
del Departament de Secretaria en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la 
llei, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar  compte  dels  decrets  d’Alcaldia  relatius  a  adjudicació  de  contractes 
menors, que es relacionen seguidament:

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-0021  de  data  04.01.2017,  d’adjudicació  del  contracte 
menor de  serveis de docència per  a la impartició de la formació específica d’acció 
formativa d’activitats de gestió administrativa (Operacions administratives comercials, 
Gestió operativa de tresoreria, Gestió auxiliar de Personal i Registres comptables).

Segon. Ratificar el  decret  de Regidoria delegada relatiu a adjudicació de contracte 
menor, que es relaciona seguidament:

- Decret de Regidoria delegada núm. 2017-0064 de data 12.01.2017, d’adjudicació  del 
contracte menor de serveis de vigilància per als caps de setmana a les instal·lacions 
esportives municipals.

Tercer. Donar compte dels decrets d’Alcaldia relatius a adjudicació de contractes amb 
procediment contractual obert, que es relacionen seguidament:

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0052 de data 10.01.2017, d’adjudicació del contracte de 
serveis  d'explotació  i  manteniment  de  l'estació  depuradora  d'aigües  residuals 
domèstiques de Ca n'Amat.

- Decret  d’Alcaldia núm.  2017-0063  de  data  12.01.2017,  d’adjudicació  del  contracte 
d’obres de reforma de la sala de filtració i tractament a la Piscina Municipal d’estiu.

Quart. Donar compte dels decrets d’esmena següents:

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0050 de 10.01.2017, de rectificació d’error aritmètic a la 
disposició  de  la  despesa  de  l’acord  núm.  2.7  de  la  Junta  de  Govern  Local  de 
20/09/2016, d’adjudicació dels serveis de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada 
del  sotabosc  de  franges  perimetrals  de  baixa  combustibilitat,  en  les  parcel·les  no 
edificades, zones verdes, passeres i al Torrent Gran d'Abrera.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0053 de data 10.01.2017, de rectificació d’error aritmètic al 
Decret núm. 2016-1350 de data 30/12/2016, de modificació del contracte de serveis 
d’atenció domiciliària (SAD) al municipi.
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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.: E014/2015/251
Assumpte: Pròrroga (ordinària reglada art. 36.3 del PGM) de llicència d’obres carrer 
Aneto, 26.

Per acord núm. 3.6 de la Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2015, 
s'atorgava llicència d'obres menors i instal·lacions a CAB, amb NIF xxxxx765J, consistint 
l'esmentada llicència en l'autorització per executar la modificació del mur de tancament a 
l’immoble ubicat al carrer Aneto, 26 (CA.223 – referència cadastral 6662201), amb una 
vigència fins el dia 14 de gener de 2017.

L'interessat i beneficiari de la llicència de data 28 de desembre de 2015, ha subscrit la  
instància de data 16 de novembre de 2016 (registre d’entrada 2016-E-RC-9967), en la 
qual sol·licita una pròrroga de 6 mesos per poder continuar els treballs.

Segons la inspecció prèvia a l’atorgament de pròrroga de la llicència d’obres efectuada 
per  l’arquitecta  tècnica  municipal  en  data  12  de  desembre  de  2016,  s’informa 
favorablement la concessió de la pròrroga de llicència d’obres sol·licitada.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel  Departament d’Urbanisme, Territori i 
Medi Ambient, Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i Territori, 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, i Millora, en ús de les atribucions 
que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016 proposa 
a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar a l'expedient  més amunt referenciat  una pròrroga de 6 mesos,  amb 
efectes des de 15 de gener de 2017 fins al dia 14 de juliol de 2017.

Segon. Establir que les condicions seran les assenyalades a l'acord inicial d'atorgament, i 
que el document de notificació d'aquesta Resolució unit a la llicència inicial i al justificant 
d'haver satisfet els drets meritats en relació a l'Ordenança Fiscal núm. 8 Epígraf 2.10 per 
import de 12,83.-euros, seran títol acreditatiu de la concessió de la pròrroga.

- TOTAL A PAGAR PRÒRROGA 12,83.- euros

PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ 
El pagament d’aquest import us serà comunicat a partir del dia 20 del mes en curs, mitjançant liquidació 
tramesa per  l’Oficina  de  l'Organisme de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  indicant  els 
terminis i formes de pagament.

Tercer. Declarar que el present document autoritza a les companyies subministradores 
de serveis  la  contractació  de comptadors provisionals  fins a la  data fixada per  a  la 
finalització d'aquesta pròrroga.

Quart. Notificar aquest acord a l’interessat, i comunicar-lo al Departament d’Intervenció 
general,  Tresoreria  i  Finances,  i  al  Departament  d’Urbanisme  (arquitecta  tècnica 
municipal).
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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.: E051/2007/37
Canvi d’annex segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats,  i control  periòdic  d’una  activitat  de  valorització  de  residus  no  perillosos  i  
emmagatzematge de perillosos al camí dels Sagraments, 8.

L’entitat ambiental de control Dekra Ambio SAU, en representació de l’empresa Hierros 
y Metales J Moreno SL, ha comunicat l’informe de control núm. 40665-131216, de data 
13.12.2016, de l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 21.12.2016 (núm. de 
registre 11343) 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 l’informe tècnic de data 02.01.2017, amb resultat favorable.

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 del primer control periòdic realitzat a l’activitat següent:
Titular: Hierros y Metales J Moreno SL, NIF B62445358
Activitat: valorització de residus no perillosos i emmagatzematge de perillosos
Emplaçament: Cm. Sagraments, 8
Classificació: activitat inclosa a l’annex II (codi 10.2) 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. Adoptar, de conformitat amb la qualificació de l’informe de l’enginyer municipal, 
les decisions següents:
a) La continuació de funcionament de l’activitat.
b) La finalització favorable del procediment de control periòdic.
c) La revisió de la llicència ambiental s’hauria de fer, si fos el cas, d’acord amb el que 

estableix l’article 62 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control  
ambiental de les activitats.

Tercer. Acordar  la modificació del procediment de l’expedient per canvi d’annex 
segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i  control ambiental de les 
activitats,  en el  sentit  d’adscriure l’activitat de  valorització de residus no perillosos i 
emmagatzematge de perillosos, a Cm. Sagraments, 8, el titular de la qual és Hierros y 
Metales J Moreno SL, a l’annex II,  i  procedir  a l’anotació dels canvis constatats a 
l’expedient.

Quart. Advertir  a l’interessat que el nou règim de controls periòdics al que s’ha de 
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sotmetre l’activitat és cada sis anys, d’acord amb l’article 71.2 de la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, essent la data que es 
fixa per al proper control periòdic el dia 21.12.2022.

Cinquè. Informar l’interessat que, segons l’Ordenança Fiscal 11 Codi 12, es practicarà la 
liquidació tributària següent:

Quota tributària   Reducció per 
emprenedoria  

Reducció per petit 
comerç individual  

Import total  

227,59 € 0% 0% 227,59 €

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

Sisè. 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.

Setè. 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.

4.2 Expedient núm.: E053/2016/10
Declaració responsable d’activitat de venda de roba a C. Hostal del Pi, 4-6, local 13.1 (MCA).

Guezmo 3932 SL, NIF B64333438, ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància 
entrada  en  data  28.07.2016  (núm.  de  registre  6676)  i  la  documentació  annexa 
corresponent.

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

En data 21.10.2016 s’ha requerit al sol·licitant la documentació que mancava per poder 
resoldre  el  procediment,  documentació  que  ha  estat  aportada  en  data  25.11.2016 
(núm. de registre 10299).

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2016-0148 
de data 11.08.2016, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat de data 13.09.2016, amb dictamen positiu. L’informe conté la següent 
observació:  “El  text  compleix  la  normativa  perquè  aquesta  només  afecta  la  part 
genèrica  i  no  l’específica,  com en  aquest  cas.  Ara  bé,  si  s’afegeix  a  la  retolació 
qualsevol  altra  indicació  general  sobre  l’activitat,  aquesta  hi  haurà  d’aparèixer,  al 
menys, en català.”

S’ha emès  l’informe tècnic de data 09.01.2017,  corresponent a aquesta activitat,  amb 
dictamen positiu.

11



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: Guezmo 3932 SL, NIF B64333438
Rètol de l’establiment: ANUK LUXURY OUTLET

Activitat: venda de roba
Emplaçament: C. Hostal del Pi, 4-6, local 13.1 (MCA)
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  28.07.2016  i  la 
documentació  complementària  presentada  en  data  25.11.2016  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  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.
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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. Es compliran les condicions imposades amb caràcter  general  al  conjunt  del 
centre comercial.

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

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

11. El titular de l’activitat ha de contractar el  subministrament d’aigua, i altres que 
corresponguin, en el termini d’un mes des d’aquest acord.

12. 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.

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. 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.

16. 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 l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 6, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per  348,69 €. 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.
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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.: E052/2016/01
Comunicació d’activitat de magatzem de material elèctric i de fontaneria al carrer del Treball, 1.

Saltoki Cornellà SA, NIF A64207400, ha comunicat l’activitat dita mitjançant instàncies 
entrades  en  dates  15.04.2016  (núm.  de  registre  3098)  i  18.04.2016  (3168),  i  la 
documentació annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i la 
Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat  administrativa  de 
l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de  Catalunya  i  d’impuls  de 
l’activitat econòmica, regulen aquesta matèria.

En data 20.04.2016 s’ha requerit al sol·licitant la documentació que mancava per poder 
resoldre  el  procediment,  documentació  que  ha estat  aportada  en  data  14.12.2016 
(núm. de registre 11078).

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2016-0065 
de data 09.06.2016, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès  l’informe tècnic de data 09.01.2017,  corresponent a aquesta activitat,  amb 
dictamen positiu.

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: Saltoki Cornellà SA, NIF A64207400
Rètol de l’establiment: SALTOKI

Activitat: magatzem de material elèctric i de fontaneria
Emplaçament: C. Treball, 1
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 467) d’acord amb la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(LSA).

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 18.04.2016 amb núm. de 
visat 238 de data 14.04.2016 del Col·legi de Graduats i Enginyers Tècnics Industrials 
d’Àlaba 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 
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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:

17. 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.

18. 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  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.

19. 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.

20. 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.

21. 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.

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

23. 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.

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

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

26. El titular de l’activitat ha de disposar de contracte de recollida de residus amb 
un transportista autoritzat. Això s’ha d’acreditar documentalment a l’Ajuntament 
en el termini de dos mesos.

27. El titular de l’activitat ha de contractar el  subministrament d’aigua, i altres que 
corresponguin, en el termini d’un mes des d’aquest acord.

28. L’exercici d’aquesta activitat queda subjecte al compliment del Reglament dels 
serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret 130/2003, de 13 de maig, o 
norma que el  substitueixi.  Si  és el  cas,  les aigües residuals generades per 
l’activitat han de complir amb els paràmetres d’abocament a col·lector fixats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua.

29. 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 
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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.

30. 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.

31. 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 l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 5, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 983,38 €.  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, 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.: E052/2005/36
Comunicació de transmissió d’activitat de venda de roba i basar a la plaça de Rafael Casanova,  
14, locals 2-4.

Per acord  núm. 2385 adoptat per la Junta de Govern Local en data 07.03.2007, es va 
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a Beralendi SL, NIF 
B63846414, per a l’activitat dita, essent aquest l’últim transmitent autoritzat.

QTX757T i  Beralendi SL, NIF B63846414, han comunicat la transmissió de l’activitat 
dita mitjançant instància conjunta entrada en data 15.11.2016 (núm. de registre 9941) i 
la documentació annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
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administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica, regulen aquesta matèria.

S’ha emès  l’informe tècnic de data 16.01.2017,  corresponent a aquesta activitat,  amb 
dictamen positiu.

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 de transmissió:
Titular: QTX757T
Rètol de l’establiment: LA BOTIGA DE CASA

Activitat: venda de roba i basar
Emplaçament: Pl. Rafael Casanova, 14, locals 2-4
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 471) d’acord amb la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(LSA).

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i 
mesures correctores en el seu funcionament establertes en l’acord núm. 2385 adoptat 
per la Junta de Govern Local en data 07.03.2007, 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.

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

7. L’establiment ha de disposar de  fulls oficials de reclamació a disposició dels 
clients o usuaris dels serveis.
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8. La planta soterrani, dedicada a magatzem, no és accessible al públic.

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 16, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 98,34 €.  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, 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.: E053/2015/05
Declaració responsable de transmissió d’activitat de notaria al passeig de l’Església, 1-3, 1r 3a.

Per acord  núm. 4.5 adoptat per la Junta de Govern Local en data 20.05.2015, es va 
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a JHR018G, per a 
l’activitat dita, essent aquest l’últim transmitent autoritzat.

FCT143V  i  JHR018G han  comunicat  la  transmissió  de  l’activitat  dita  mitjançant 
instància  conjunta  entrada  en  data  23.11.2016  (núm.  de  registre  10209)  i  la 
documentació annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica, regulen aquesta matèria.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 09.01.2017, corresponent a aquesta activitat, 
amb dictamen positiu.

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 de transmissió:
Titular: FCT143V
Rètol de l’establiment: NOTARIA

Activitat: notaria
Emplaçament: Ps. Església, 1-3, 1r 3a
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Classificació:  activitat  innòcua  inclosa  a  l’annex  I  (codi  691)  d’acord  amb  la  Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(LSA).

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i 
mesures correctores en el seu funcionament establertes en l’acord  núm. 4.5 adoptat 
per la Junta de Govern Local en data 20.05.2015, 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:
9. 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.
10. 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.

11. 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.

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

13. 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.

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

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

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

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 17, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 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, 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.
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4.6 Expedient núm.: E052/2015/18
Comunicació d’activitat de magatzem d'aïllants d'escuma elastomèrica i  connectors d'acer a 
l’avinguda de Ca n'Amat, 12, nau 8.

Union  Foam  Ibérica  SL,  NIF  B66521188,  ha  comunicat  l’activitat  dita  mitjançant 
instància  entrada  en  data  29.05.2015  (núm.  de  registre  3875)  i  la  documentació 
annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica, regulen aquesta matèria.

En data 18.09.2015 s’ha requerit al sol·licitant la documentació que mancava per poder 
resoldre  el  procediment,  documentació  que  ha  estat  aportada  en  data  18.11.2017 
(núm. de registre 10053).

S’ha  emès  l’informe  de  compatibilitat  amb  el  planejament  urbanístic  de  data 
03.06.2015, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès  l’informe tècnic de data 17.01.2017,  corresponent a aquesta activitat,  amb 
dictamen positiu.

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: Union Foam Ibérica SL, NIF B66521188
Rètol de l’establiment: UNION FOAM

Activitat: magatzem d'aïllants d'escuma elastomèrica i connectors d'acer
Emplaçament: Av. Ca n'Amat, 12, nau 8
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 467) d’acord amb la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(LSA).

Segon. Aprovar  la  documentació  tècnica  presentada  en  data  29.05.2015  i  la 
documentació  complementària  presentada  en  data  18.11.2017  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:
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32. 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.

33. 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  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.

34. 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.

35. 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.

36. 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.

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

38. 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.

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

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

41. El titular de l’activitat ha de disposar de contracte de recollida de residus amb 
un transportista autoritzat. Això s’ha d’acreditar documentalment a l’Ajuntament 
en el termini de dos mesos.

42. El titular de l’activitat ha de contractar el  subministrament d’aigua, i altres que 
corresponguin, en el termini d’un mes des d’aquest acord.

43. L’exercici d’aquesta activitat queda subjecte al compliment del Reglament dels 
serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret 130/2003, de 13 de maig, o 
norma que el  substitueixi.  Si  és el  cas,  les aigües residuals generades per 
l’activitat han de complir amb els paràmetres d’abocament a col·lector fixats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua.

44. 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.

45. 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 
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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.

46. 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 l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 5, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 983,38 €.  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, 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.

4.7 Expedient núm.: E052/2001/68
Comunicació de transmissió d’activitat d’administració de loteria a Av. Generalitat, 1, local.

Per acord  núm. 7846-C adoptat per la Comissió de Govern en data 07.01.2002, es va 
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a SMB253Y per a 
l’activitat dita, essent l’últim transmitent autoritzat.

SMG029C  i  MBS658B han  comunicat  la  transmissió  de  l’activitat  dita  mitjançant 
instància  conjunta  entrada  en  data  01.06.2016  (núm.  de  registre  4798),  si  bé  la 
persona que apareix com a transmitent no és el titular real de l’activitat.

En data 16.06.2016 s’ha requerit al sol·licitant la documentació que mancava per poder 
resoldre  el  procediment,  documentació  que  ha estat  aportada  en  data  30.06.2016 
(núm.  de registre  5786) i  segons la  qual  SMG029C i  SMB253Y han comunicat  la 
transmissió correctament.

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  
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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. Així mateix, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, també regula aquesta matèria.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta  activitat  de  data  15.09.2016,  amb dictamen positiu,  si  bé  amb la  següent 
observació: “El text compleix la normativa perquè, tot i estar retolat en castellà, la Llei 
no s’aplica a les marques, noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la 
propietat  intel·lectual.  Ara  bé,  si  s’afegeix  a  la  retolació  qualsevol  altra  indicació 
genèrica sobre l’activitat, aquesta hi haurà d’aparèixer, al menys, en català.”

S’ha emès  l’informe tècnic de data 17.01.2017,  corresponent a aquesta activitat,  amb 
dictamen positiu.

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 de transmissió:
Titular: SMG029C
Rètol de l’establiment: LOTERIA (ADMINISTRACIÓ NÚM. 2)

Activitat: administració de loteria
Emplaçament: Av. Generalitat, 1, local
Classificació: activitat no classificada d’acord amb la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació  de  l’activitat  administrativa  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (LSA).

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i 
mesures  correctores  en  el  seu  funcionament  establertes  en  l’acord  núm.  7846-C 
adoptat per la Comissió de Govern en data 07.01.2002, 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:
17. 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.
18. 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.

19. 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.

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

21. 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 
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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.

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

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

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 16, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 98,34 €.  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, 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

5.1 Expedient núm.: G168/2016/69 
Assumpte:  Donar  compte  dels  decrets  de  concessió  de  subvencions  relatius  al  període 
comprés entre el  16/09/16  i el 31/12/16.

D’acord amb les bases núm. 45 i 46, de les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 
2016,  que  estableixen  la  normativa  reguladora  de  les  subvencions  nominatives  i 
excepcionals;  i  amb  el  decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-0593  de  data  02/07/15,  que 
estableix  que  les  subvencions  de  concessió  directe  (nominatives  i  excepcionals) 
s’aprovaran per decret de cada regidoria delegada i, posteriorment, es donarà compte a 
la Junta de Govern Local.

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

Tenint en compte el relacionat anteriorment aquesta Alcaldia en ús de les atribucions 
que li atorga la llei, 

DÓNA COMPTE

Primer i únic.- De la relació de Decrets dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i 
les  regidories  delegades,  relatius  a  la  concessió  de  subvencions  nominatives  i 
excepcionals, aprovats entre el 16 de setembre i el 31 de desembre 2016, d’acord amb 
el detall següent: 
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DECRET DATA EXPEDIENT CONCEPTE IMPORT
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2016-0919 23/09/16 G168/2016/47 Subvenció  Cordibaix 645,05€

2016-0977 11/10/16 G168/2016/48
Subvenció Asociación  Española Contra  el  Càncer  – Junta Local 
Abrera 624,64€

2016-1049 24/10/16 G168/2016/52 Subvenció ANDA 1.542,91€

2016-1058 27/10/16 G168/2016/51 Subvenció Club Frontenis Abrera 850,00€

2016-1059 27/10/16 G168/2016/50 Subvenció Associació  d’Escacs 850,00€

2016-1143 24/11/16 G168/2016/54 Subvenció Ass. malalts mentals Baix Llobregat Nord 4.080,00€

2016-1146 24/11/16 G168/2016/55 Subvenció Centre Excursionista Abrera 1.428,00€

2016-1187 01/12/16 G168/2016/59 Subvenció Fundació Privada per a la Integració Laboral (FIL) 46.480,00€

2016-1223 12/12/16 G168/2016/56 Subvenció  Ampa Escola Bressol Món Petit 1.962,19€

2016-1224 12/12/16 G168/2016/58 Subvenció Club Petanca 1.365,00€

2016-1227 13/12/16 G168/2016/62 Subvenció Ballabrera. 183,11€

2016-1244 13/12/16 G168/2016/61 Subvenció ADF El Roure 960,70€

2016-1264 16/12/16 G168/2016/66 Quota Fons Català de Cooperació 2016 1.100,00€

2016-1267 16/12/16 G168/2016/67 Ajut emergència 2016. Fons Català de Cooperació 3.268,78€

2016-1286 19/12/16 G168/2016/63 Subvenció  Associació Fibromiàgia i fatiga crònica. 624,24€

2016-1287 19/12/16 G168/2016/65 Subvenció Club Bàsquet Abrera 7.564,32€

2016-1306 23/12/16 G168/2016/64 Subvenció Fundació Escleròsis Múltiple 753,25€

2016-1324 28/12/16 G168/2016/57 Subvenció Ampa Escola Ernest Lluch 1.962,19€

2016-1339 29/12/16 G168/2016/38
Subvenció  Soc.  Esportiva  Pescadors.  Campionat  d'Espanya  de 
pesca 300,00€

2016-1351 30/12/16 G168/2016/60 Subvenció Ampa IES Voltrera 1.962,19€

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

5.2 Expedient:  E349/2016/02
Assumpte:  Acceptació  d’adjudicació  d’activitats  de  sensibilització  en  matèria  de  consum 
responsable a través del  Servei  de Suport  a  les Polítiques  de Consum de la Diputació de 
Barcelona - 2017 

La Diputació de Barcelona disposa d’una oferta d’activitats per a l’any 2017 realitzades 
amb recursos tècnics propis i adreçades als ens locals de la província de Barcelona 
adherits a la Xarxa Local de Consum.

En data  25/11/16  s’aprova  el  decret  de  regidora  delegada  2016-1157  on es  dona 
compte  de  la  sol·licitud  d’activitats  de  sensibilització  en  matèria  de  consum 
responsable.

El 12/01/17 es rep comunicació del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la 
Diputació  de  Barcelona sobre  l’adjudicació  a  l’Ajuntament  d’Abrera  d’activitats  de 
sensibilització en matèria de consum responsable. 

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.  Acceptar les activitats  de sensibilització en matèria de consum responsable 
atorgades per la Diputació de Barcelona:
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o Xerrada “Economia domèstica” adreçada al Centre Obert.
o Xerrada “Informació sobre els al·lèrgens” adreçada a empresaris.
o Xerrada “Qui  veu el  meu perfil?  Privacitat  a Internet”  adreçada al  Casal  de 

Joves.
o Cessió de material expositiu: Consum, com som?.

Segon.  Comunicar aquest acord al Casal de Joves i al Centre Obert.

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

6.- CONVENIS

6.1 Expedient: E351/2017/01
Assumpte:  Aprovació  de  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Abrera  i  la  Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (Cambra).

El departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Abrera té l’objectiu general 
d’estimular  la  creació  d’ocupació  i  augmentar  la  competitivitat  del  teixit  industrial  i 
comercial.  Prestem servei  a les empreses,  emprenedors,  comerç, turisme, consum, 
formació i Servei Local d’Ocupació.

La  Cambra  és  una  corporació  de  dret  públic  que  té  per  missió  la  defensa  dels 
interessos generals de l’economia i la prestació de serveis a les empreses. Aquesta 
missió  i  naturalesa  jurídica,  així  com  la  progressiva  territorialització  de  la  seva 
estructura concretada en l’activitat de la Delegació de la Cambra al Baix Llobregat, la 
converteixen  en  una  institució  idònia  per  a  esdevenir  un  espai  de  concertació 
d’actuacions entre el món empresarial i l’administració local.

L’Ajuntament d’Abrera i la Cambra comparteixen una llarga trajectòria de promoció de 
l’activitat econòmica i de suport a les empreses de l’àmbit municipal, per això acorden 
col·laborar en la prestació d’aquests serveis a través d’un conveni.

El conveni tindrà 4 anys de vigència des de la seva signatura.

Vist l’informe tècnic favorable PE 5/2017 de 11/01/17.

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. Aprovar el conveni que s’annexa i facultar a l’alcalde per a la seva signatura.

Segon. Les obligacions per part de l’Ajuntament d’Abrera són:

o Definir i posar a disposició de les empreses d’àmbit municipal serveis d’iniciació 
a l’exportació, d’anàlisi i obertura de nous mercats, d’accés a oportunitats de 
negoci  i  d’estratègia  internacional,  que  impulsin  i  afavoreixin  la 
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internacionalització  del  teixit  empresarial  d’Abrera  (conjuntament  amb  la 
Cambra) 

o Establir, oferir i difondre accions de formació continuada per a treballadores i 
treballadors de les empreses d’Abrera (conjuntament amb la Cambra).

o Posar a disposició dels comerços de l’àmbit municipal mecanismes per millorar 
la  seva  competitivitat,  mitjançant  els  serveis  d’assessorament  al  comerç 
(conjuntament amb la Cambra).

o Promoure l’associacionisme entre les empreses instal·lades en els polígons de 
l’àmbit municipal, així com l’anàlisi i diagnòstic dels seus punts forts i marges 
de millora (conjuntament amb la Cambra i amb la col·laboració tècnica de la 
Unió de Polígons Industrials de Catalunya). 

o Estudiar  les  possibilitats  d’aplicar  a  l’àmbit  municipal  els  recursos  de  què 
disposa  la  Cambra  en  el  marc  del  seu  Programa Integral  de  Qualificació  i 
Ocupació,  adscrit  al  Sistema  de  Garantia  Juvenil  (conjuntament  amb  la 
Cambra). 

o Formar part, conjuntament amb la Cambra, d’una comissió de seguiment, les 
funcions de la qual són les d’execució i seguiment d’aquests acords, així com la 
valoració del desenvolupament de les accions acordades i, molt especialment, 
la  programació  de l’oferta  conjunta de serveis  i  programes de promoció de 
l’activitat econòmica. El règim de funcionament d’aquesta comissió serà fixat en 
la seva primera reunió.

Tercer. El  present  conveni  no  té  afectació  econòmica,  les  decisions  que impliquin 
conseqüències econòmiques no seran efectives sense la ratificació formal per part de 
cadascuna de les entitats implicades.

Quart. Notificar aquest acord a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona.

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

7.- PERSONAL 

7.1 Expedient núm.: G198/2017/01
Assumpte:   Aprovació  del  conveni  de  cooperació  educativa  de  pràctiques  acadèmiques  externes 
curriculars de l’estudiant del Màster de psicopegadogia de la FPCEE Blanquerna-URL, la Sra. Sra. BAG 
XXXXX346M, que serà vigent des del 01 de febrer de 2017 fins el 20 de juny de 2017. 

Vist el conveni de cooperació educativa per la realització de pràctiques acadèmiques 
externes entre la Fundació Blanquerna i l’Ajuntament d’Abrera.

Vist  el  conveni  de  cooperació  educativa  de  pràctiques  acadèmiques  externes  de 
l’estudiant del Màster de Psicopedagogia de la FPCEE Blanquerna-URL, que serà vigent 
des del 01 de febrer de 2017 fins el 20 de juny de 2017, amb l’horari següent: de febrer 
a abril de 2017; dilluns, dimarts, dijous de 15.00 h. a 21.00 h. i divendres de 09.00 h. a  
13.00 h., i de maig a juny de 2017 amb l’horari següent: dilluns, dimarts i dijous de 
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15.00 h. a 21.00 h., que es portarà a terme al Centre Obert “La Galàxia”, essent la 
seva tutora, la Educadora Social, la Sra. Eva Prats Mendoza.

Atès  que  la  tramitació  administrativa  interna  correspon  a  la  Unitat  de  Recursos 
Humans, així  com la gestió i coordinació de la signatura.

Atès  que  es  considera  positiva  i  d’interès  públic  per  municipi  d’Abrera  l’actuació 
prevista al text del document indicat.

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes 
entre  la  Fundació  Blanquerna i  l’Ajuntament  d’Abrera  i  el  conveni  de cooperació  de 
l’estudiant del Màster de Psigopedagogia de la FPCEE Blanquerna-URL, que serà vigent 
des del 01 de febrer de 2017 fins el 20 de juny de 2017, amb l’horari següent: de febrer 
a abril de 2017; dilluns, dimarts, dijous de 15.00 h. a 21.00 h. i divendres de 09.00 h. a  
13.00 h., i de maig a juny de 2017 amb l’horari següent: dilluns, dimarts i dijous de 
15.00 h. a 21.00 h., que es portarà a terme al Centre Obert “La Galàxia”, essent la 
seva tutora, la Educadora Social, la Sra. Eva Prats Mendoza.

Segon. Informar  que  la  tutora  acadèmica  de  la  FPCEE  Blanquerna-URL,  la  Sra. 
Montserrat Alguacil de Nicolás tindrà les funcions següents:

- Posar-se en contacte amb l'empresa/centre de treball  que realitza la col·laboració i 
gestionar el conveni.

- És responsable de fer el seguiment amb el tutor/a de pràctiques de l'empresa/centre de 
treball.

- Realitzar l’avaluació juntament amb el tutor/a de les pràctiques.

Tercer. Nomenar a la Sra. Eva Prats Mendoza professional de Ajuntament d'Abrera del 
departament  de Serveis  Socials,  tutora  externa  de  les  pràctiques acadèmiques de 
l’estudiant, amb les funcions següents:

- Supervisar l’assistència, la participació i l’acompliment de l’estudiant.

- Atendre les consultes de l’estudiant.

- Realitzar l’avaluació de l’estudiant seguint el protocol establert per la Universitat en la 
data pactada.

-  Coordinació  amb  el/la  tutor/a  acadèmic/a  per  a  l’elaboració  del  programa  de 
pràctiques.

- Informar el/la tutor/a acadèmic/a de les incidències del programa de pràctiques de les 
dificultats i imprevistos que sorgeixin.

- Coordinació, entre les dues institucions, en tota allò que sigui necessari.

Quart.  Disposar que la realització de les pràctiques per part de l’estudiant Sra. BAG 
XXXXX346M, no genera cap compensació econòmica.
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Cinquè. Informar que la relació que s’estableix entre l’estudiant i l’Ajuntament d’Abrera 
és  de  caire  estrictament  acadèmic  i  en  cap  cas  no  implica  l’existència  de  relació 
laboral.  Durant  la  seva  estada  en  pràctiques,  l’estudiant  no  ha  d’assumir  les 
responsabilitats pròpies dels professionals de l'entitat col·laboradora.

En aquest  sentit,  l’estudiant  no pot  reclamar que es computi  el  temps d’estada en 
pràctiques per a calcular la seva antiguitat a l’empresa, ni que es tingui en compte com 
a període de proves en el  supòsit  que s’incorpori  a  l'entitat  col·laboradora  un cop 
acabades  les  pràctiques,  llevat  que  en  el  conveni  col·lectiu  aplicable  s’hi  estipuli 
expressament una cosa diferent.

Sisè. Determinar que en la data de signatura d’aquest conveni l’estudiant acredita que 
té subscrita una pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.

Setè. Notificar a la persona que realitzarà les pràctiques, a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i comunicar a la tutora/responsable per part de l’Ajuntament d’Abrera, al/s 
regidors/es delegats/des i a la Unitat de Recursos Humans.

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

8.-  ALTRES ASSUMPTES

S’incorpora  a  la  sessió  el  Sr.  José  Luís  Hita  Bullón  regidor  delegat  de  Seguretat 
Ciutadana, Protecció civil i Personal (PSC)

8.1 Expedient núm.: E255/2017/01
Assumpte: Convocatòria Concurs infantil de Cartells de Carnestoltes 2017

La  Regidoria  delegada  de  Cultura  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  el  Decret 
núm.2017-0022, de data 04 de gener de 2017 per a la convocatòria del concurs infantil 
de Cartells de Carnestoltes 2017, amb el contingut literal següent:

“De conformitat amb l’art. 25 LRBRL, els municipis podran promoure activitats 
destinades a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, establint com 
a competència pròpia dels municipis, entre d’altres, la promoció de la cultura.
Per aquest motiu es fa necessari programar activitats que promoguin la participació de 
la ciutadania en la realització d’activitats culturals i festives del Carnestoltes, alhora 
que serveix per fomentar la implicació dels menors en l’organització i participació de la 
festa.
Aquesta  activitat,  a  més  a  més,  suposa  la  transmissió  d’uns  valors  molt  positius 
vinculats a la celebració de la festa i a la participació ciutadana, per la qual cosa es 
considera favorable la seva realització.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Cultura, en el marc 
de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquest Regidor 
de Cultura, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2013-1301 
del dia 22 de desembre de 2016,

RESOLC

Primer. Convocar el Concurs infantil de Cartells de Carnestoltes 2017 i aprovar les 
bases específiques que seran d’aplicació, de conformitat amb el text que s’annexa a 
aquest acord.
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Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura, Departament de Joventut 
i  al  Departament  de Comunicació,  per  donar  difusió  del  concurs  al  web municipal 
(www.ajuntamentabrera.org) i a l’agenda cultural.

Tercer. Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local que es 
celebri.”

ACORD

Primer. Donar compte del Decret de Regidoria delegada núm.2017-0022, de data 04 
de gener de 2017 per a la convocatòria del concurs infantil de Cartells de Carnestoltes 
2017.

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 17:24 hores. 

  Vist i plau
La Secretària                L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau                            Jesús Naharro Rodríguez 
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