
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 2 DE MAIG DE 2017 PER 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:25 hores del dia 2 de maig 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  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.  F.  Xavier  Serret  i  Marsiñach,  regidor  delegat  de  Medi  Ambient  i 

Sanitat (ERC)
- 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)

Secretari: Sr. Oscar Buxeres Soler

Assisteixen també a la sessió el regidor següent:
- Sr.  José  Luís  Hita  Bullón  regidor  delegat  de  Seguretat  Ciutadana, 

Protecció civil i Personal (PSC)

Excusen la seva assistència:
- Sr.  Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat  d’Esports,  Salut,  Gent  Gran i 

Cultura (PSC).  
- Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció 

Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)
- Sra. Maria Teresa Novell Joya,  regidora delegada d’Hisenda i Serveis 

Socials (PSC). 
- 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

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/08

Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 18.04.17

2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G328/2016/28  (FACT-2017-1507) 
Aprovació de la factura núm. 189 de data 31 de març de 2017 presentada per Nesra 
Enginyeria i Instal·lacions, SL, i de la 1a certificació d’obra del contracte d’obres per a 
l’adequació de local per ubicar la ràdio municipal.

2.2 Expedients núm.: G328/2016/29 (FACT-2017-1178 i FACT-2017-1586)
Aprovació  de  les  factures  núms.  837  i  849  de  dates  28/02/2017   i  31/03/2017, 
respectivament,  presentades per Noves Oportunitats d'Inversions i Serveis, SL (grup 
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NOIS), i de les 1a i 2a certificacions d’obra del contracte per a la reforma de la sala de 
filtració a la Piscina Municipal d'estiu.

2.3 Expedient núm.: G333/2016/41 (FACT-2017-1632) 
Aprovació de la factura núm. 17/050 de data 31.03.17 i de la 2a i última certificació  
d’obra presentats per Temavial, SL, i de l’acta de recepció i de mesurament final de les 
obres per a la renovació de la senyalització horitzontal al municipi d'Abrera.

3 OBRES

3.1 Expedients núms.: E015/2017/03/Març 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 de 
març de  2017. 

3.2 Expedient núm.:  E013/2017/004
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  executar execució  d'una  piscina  a  l'immoble 
ubicat a C/ Baix Llobregat, 27 (CV1.065).

3.3 Expedient núm.: E013/2017/006
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  executar  la  construcció  de  dos  habitatges 
unifamiliars  aparellats  a  les  parcel·les  ubicades  al  carrer  d’Igualada,  núms.  2-4,  a 
instància de Planeamientos Residenciales, SL, amb CIF B66169202

3.4 Expedient núm.: E013/2017/008
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  executar  la  construcció  de  dos  habitatges 
unifamiliars aparellats a les parcel·les ubicades al carrer de Vilafranca, núms. 1-3, a 
instància de Planeamientos Residenciales, SL, amb CIF B66169202. 

3.5 Expedient núm.:   E014/2017/013 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Sant 
Esteve  Sesrovires,  1-  28  (Av.  Ca  n'Amat,  5),  a  instància  de SEAT  SA,  amb 
NIF A28049161. 

3.6 Expedient núm.: E017/2017/006
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble ubicat a Av. Ca n'Amat, 2, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU. 

3.7 Expedient núm.:   E014/2017/023  

Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a  l'immoble  ubicat  al C/ 
Esparreguera, 24, a instància de NNV, amb NIF XXXXX66G. 

3.8 Expedient núm.:   E014/2017/024  

Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a  l'immoble  ubicat  al c/ 
Casamada,  6,  a  instància  de Comunitat  de  Propietaris  "Casamada,  6",  amb 
NIF H59500439. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2016/11
Declaració responsable d’activitat d’oficina de programació informàtica a C. Manresa, 5, 
local 1.

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS 

6.1 Expedient núm.: G401/2017/03
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Aprovació conveni de col·laboració entre el Departament d’interior de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Abrera per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa rescat de 
radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya.

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

---

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/08
Acta de la Junta de Govern Local 18.04.17

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 18 d’abril 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.
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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.

2.- CONTRACTES  

2.1 Expedient núm.: G328/2016/28  (FACT-2017-1507) 
Aprovació de la factura núm. 189 de data 31 de març de 2017 presentada per Nesra Enginyeria 
i Instal·lacions, SL, i de la 1a certificació d’obra del contracte d’obres per a l’adequació de local  
per ubicar la ràdio municipal.

Pel  decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-1173  del  dia  29  de  novembre  de  2016,  es  va 
adjudicar el  contracte  administratiu  d'obres d’adequació de local  per  ubicar la  ràdio 
municipal a l’empresa Nesra Enginyeria i instal·lacions, SL, amb CIF B-64049216, per 
un import de 147.283,50 € (21% IVA: 30.929,54 €, total: 178.213,04 €), amb un termini 
d’execució de les obres de 3 mesos des de la data fixada al replanteig (16 de gener de 
2017).

L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 189 de data 31 de març de 2017 
(registre d’entrada núm. 3241 del 3 d’abril de 2017), per un import de 13.171,63 €, i la 
1a certificació d’obres (registre d’entrades núm. 3207 de 31 de març de 2017).

Ambdós  documents,  la certificació  d’obra  i  la  factura,  han  estat  conformats 
favorablement pel tècnic director de l’obra.

La 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  les 
facultats que em confereix l’article 21.1.f) de la Llei 7/85 de 2 d’Abril, Reguladora de les 
bases de règim local, l’article 41.17 del ROF i les Bases d’Execució del Pressupost per a 
la disposició de la despesa i desenvolupament de la gestió econòmica municipal, i la 
normativa vigent, i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta Regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i mobilitat, i Millora, en ús de les 
atribucions que m’atorga el núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposo a la 
Junta de govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la certificació núm. 1 de les obres d’adequació de local per ubicar la 
ràdio  municipal,  i  la  factura  núm.  189 de data  31 de març  de 2017 per  import  de 
13.171,63 €, presentades pel contractista Nesra Enginyeria i instal·lacions, SL, amb 
CIF B-64049216.

Segon. Aprovar el  reconeixement de l’obligació per un import de 13.171,63 €  (IVA 
inclòs)  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  334/63200  del  pressupost  municipal 
vigent.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de la factura aprovada.

Quart. Notificar aquest acord al contractista Nesra Enginyeria i instal·lacions, SL, amb 
CIF B64049216.

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

2.2 Expedients núm.: G328/2016/29 (FACT-2017-1178 i FACT-2017-1586) 
Aprovació de les factures núms. 837 i 849 de dates 28/02/2017  i 31/03/2017, respectivament, 
presentades per Noves Oportunitats d'Inversions i Serveis, SL (grup NOIS), i de les 1a i 2a 
certificacions d’obra del contracte per a la reforma de la sala de filtració a la Piscina Municipal  
d'estiu.

Per la resolució de l’Alcaldia núm.  2017-0063 del  dia  12  de gener  de 2017,  es va 
adjudicar el contracte d’obres de reforma de la sala de filtració a la Piscina Municipal 
d'estiu  a  l’empresa  Noves  Oportunitats  d'Inversió  i  Serveis,  SL,  amb  CIF  núm. 
B63882955,  per  un  import  total  de  154.619,22  €,  (21%  IVA:  32.470,04  €,  total: 
187.089,26 €),  i un termini d’execució de les obres de  tres mesos des del replanteig 
(formalitzat el 20 de febrer de 2017).

L’empresa adjudicatària ha presentat les següents factures i certificacions:
- Factura núm. 837 de data 28 de febrer de 2017 (registre d’entrades núm. 2487 

de 13 de març de 2017), per un import de 17.818,57 € €, i  la 1a certificació 
d’obres (registre d’entrades núm. 3034 de 28 de març de 2017).

- Factura núm. 849 de data 31 de març de 2017 (registre d’entrada núm. 3428 de 
6 d’abril  de 2017), per un import de 29.415,34 €,  i  la  2a certificació  d’obres 
(registre d’entrada núm. 3683 de 13 d’abril de 2017).

Les  certificacions  d’obra  i  les  factures  corresponents  han  estat  informades 
favorablement pel tècnic municipal director de l’obra.

La 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 les facultats 
que em confereix l’article 21.1.f) de la Llei 7/85 de 2 d’Abril, Reguladora de les bases de 
règim local,  l’article  41.17  del  ROF i  les  Bases  d’Execució  del  Pressupost  per  a  la 
disposició  de la  despesa  i  desenvolupament  de la  gestió  econòmica  municipal,  i  la 
normativa vigent,  i  tenint  en compte tot el  relacionat  anteriorment  aquesta  Regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i mobilitat, i Millora, en ús de les 
atribucions que li atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 
2016, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent 

ACORD

Primer.  Aprovar les certificacions núms. 1 i 2 de  les obres  de reforma de la sala de 
filtració a la Piscina Municipal d'estiu, i les factures núms. 837 (per import de 17.818,57 
€) i  849  (per import de 29.415,34 €) de dates 28 de febrer i  31 de març de 2017, 
respectivament, presentades pel contractista  Noves Oportunitats d'Inversió i Serveis, 
SL, amb CIF núm. B63882955.

Segon. Aprovar els reconeixements de les obligacions, pels conceptes assenyalats, per 
uns imports de 17.818,57 € i 29.415,34 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
núms. 342/63203 (1.676,48 €) i 342/63201 (45.557,43 €) del pressupost municipal vigent.

Tercer.  Ordenar a la  Tresoreria  Municipal  els  seus pagaments a favor de l’empresa 
adjudicatària, per uns imports de 17.818,57  €  i 29.415,34 €.
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Quart. Notificar aquest acord al contractista Noves Oportunitats d'Inversió i Serveis, SL, 
amb CIF núm. B63882955.

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

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.: G333/2016/41 (FACT-2017-1632) 
Aprovació de la factura núm. 17/050 de data 31.03.17 i de la 2a i última certificació d’obra 
presentats per Temavial, SL, i de l’acta de recepció i de mesurament final de les obres per a la 
renovació de la senyalització horitzontal al municipi d'Abrera.

Per acord núm. 2.22 de data 13 de desembre de 2016  adoptat per la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió extraordinària i  urgent, es va adjudicar el 
contracte menor d’obres de renovació de la senyalització horitzontal al municipi d'Abrera, 
a  l’empresa  Temavial, SL,  amb  CIF B-60.736.600,  per un import de 22.548,83 €, 
sense  IVA,  27.284,09  €  amb  el  21%  d’IVA inclòs,  amb  un  termini  d’execució  del 
contracte d’un mes,  des  de la  data  del  16  de gener  de 2017  indicada a  l’acta  de 
comprovació del replanteig (formalitzada el 10 de gener de 2017).

En data 17 de febrer de 2017 s’ha formalitzat l’acta de recepció i de mesurament final  
de l’obra per part dels agents que intervenen en el contracte.

De  conformitat  amb  la  documentació  que  obra  en  l'expedient,  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin confirmar la recepció de les obres.

L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 17/050 de data 31 de març de 2017 
(registre d’entrada núm. 3513 del dia 7 d’abril de 2017), per un import de 8.770,12 €, i la 
2a i última certificació d’obres (registre d’entrades núm. 2200 de 2 de març de 2017).

Ambdós  documents,  la certificació  d’obra  i  la  factura,  han  estat  conformats 
favorablement pel tècnic municipal director de l’obra.

La 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  les 
facultats que em confereix l’article 21.1.f) de la Llei 7/85 de 2 d’Abril, Reguladora de les 
bases de règim local, l’article 41.17 del ROF i les Bases d’Execució del Pressupost per a 
la disposició de la despesa i desenvolupament de la gestió econòmica municipal, i la 
normativa vigent, i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta Regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat, i Millora, en ús de les 
atribucions que li atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 
2016 proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la certificació núm. 2 i última de l’obra de renovació de la senyalització 
horitzontal al municipi d'Abrera, i la factura núm. 17/050 de data 31 de març de 2017 per 
import  de  8.770,12  €,  presentades  pel  contractista  Temavial,  SL,   amb  CIF 
B-60.736.600.
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Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 8.770,12 € (IVA inclòs) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 150/61901 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Rebre les obres de renovació de la senyalització horitzontal al municipi d'Abrera, 
i  donar  la  conformitat  a l'amidament  final  i  liquidació  de les  obres  d’acord  amb el  
resultat recollit a l'acta de data 17 de febrer de 2017, d’import final i total 27.282,88 € 
(IVA inclòs).

Quart. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de la factura aprovada.

Cinquè. Notificar  aquest  acord  al  contractista  Temavial,  SL,  i  donar  compte  a  la 
Intervenció municipal  i 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.

3.- OBRES  

3.1  Expedients núms.: E015/2017/03/Març 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 de març de  2017. 
 
S'han presentat durant el mes de març de 2017 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.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori, Urbanisme i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i 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 li  
atorga el Decret núm. 2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016, 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: E015/2017/034
- INTERESSAT: CLP
- NIF: XXXXX377T
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
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- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Estació, 11, 1r 4a (referència cadastral 8373712 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/035
- INTERESSAT: MPN
- NIF: XXXXX783W
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Tramuntana, 7 (referència cadastral 8573805 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/036
- INTERESSAT: DAA
- NIF: XXXXX979R
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Llobregat, 1, 3r 4a (referència cadastral 8472101 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/037
- INTERESSAT: MAC
- NIF: XXXXX862H
- OBRES COMUNICADES: adequació tanca mitgera per la cara interior de la propietat
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Can Torres, 6 (referència cadastral 0457806 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA:  75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/038
- INTERESSAT: AMBV
- NIF: XXXXX681A
- OBRES COMUNICADES: tala de cinc pins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Empordà, 3 (Pg. Lliri, 4) (LC.299) (referència cadastral 
0753410)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 55,60 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per arbre 
amb un màxim de 75,41 €)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/039
- INTERESSAT: JPP
- NIF: XXXXX618Y
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Sant Joaquim, 44 (façana Pl. Virrei Amat) (CV1.272) 
(referència cadastral 0676817 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/040
- INTERESSAT: JRG
- NIF: XXXXX097A
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Menéndez  Pelayo,  12  (LC.073+047)  (referència 
cadastral 0646105 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/041
- INTERESSAT: CAMC
- NIF: XXXXX573L
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- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i/o jardins, i formació de senders interiors
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Bosc, 6 (CV1.B68) (referència cadastral 0672012 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/042
- INTERESSAT: DFR
- NIF: XXXXX839C
- OBRES COMUNICADES: arranjament de patis i  jardins, i  modificació-adequació de 
tanca exterior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Montseny, 11 (CA.019; referència cadastral 6665509)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/043
- INTERESSAT: JMM
- NIF: XXXXX812Z
- OBRES COMUNICADES: tancament
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Pi, 49 (LC.666) (referència cadastral 0856811 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 
  
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/044
- INTERESSAT: MLBL
- NIF: XXXXX642B
- OBRES  COMUNICADES:  instal·lació  de  fals  sostre  i  adequació  de  la  instal·lació 
elèctrica
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Rb.  Torrentet,  16  (MMA  parada  8)  (referència 
cadastral 8270202 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA:  75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/045
- INTERESSAT: JCC
- NIF: XXXXX670E
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Rebato, 55 (referència cadastral 7974801 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques). 

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,  Territori  i  Medi  Ambient  (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.

3.2  Expedient núm.:  E013/2017/004
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar execució d'una piscina a l'immoble ubicat a C/ Baix 
Llobregat, 27 (CV1.065), a instància de SSM, amb NIF XXXXX847W.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 14 de febrer de 2017, a les 09:15 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-1586),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  SSM,  amb  NIF  XXXXX847W,  per  a  executar  una  piscina  al  C/  Baix 
Llobregat, 27 (CV1.065 - referència cadastral 0375808), així com diversa documentació 
tècnica complementària aportada en data 14.03.2017 (registre d'entrades 2508), com a 
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resposta al requeriment d'esmena de data 24 de febrer de 2017 (registre de sortides 
708).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 17 de març de 2017 (núm. 2017-0100) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe jurídic  de data  29 de març  de 2017  (núm.  SS-2017-058)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 20 d’abril de 2017 (núm. 2017-0071) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament.
 
La 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 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. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta 
de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2017/004,  sol·licitada per  SSM, amb NIF  XXXXX847W, per a l’execució d'una 
piscina al C/ Baix Llobregat, 27 (CV1.065 - referència cadastral 0375808) d'aquest terme 
municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals 
d'obres majors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es 
detallen a continuació: 
-  Les  ressenyades  en el  projecte  tècnic  visat  pel  Col·legi  d’aparelladors,  arquitectes 
tècnics i enginyers de l’edificació de Barcelona amb el núm. AWA984, i la documentació 
complementària presentada pel promotor en data 14.03.2017. 
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar 
el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
- La llicència no altera les situacions jurídiques privades existents entre els particulars i 
s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer.
 
Segon. Informar a SSM que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li  
practicarà  una liquidació  provisional,  que haurà de fer  efectiva  dins els  terminis  que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 
 
Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  368,80 €

Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost  67,51 €

TOTAL €   436,31 €
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
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obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.

Quant. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  SSM, &i  a  l'Organisme  de Gestió  Tributària  de la 
Diputació de Barcelona, i comunicar-lo al  Departament d'Intervenció general, Tresoreria i 
Finances,  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (Cap de Departament,  arquitecte, 
arquitecte/a tècnic/a municipals, &i a la Unitat de suport administratiu al Medi Ambient). 

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

3.3 Expedient núm.: E013/2017/006
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  executar  la  construcció  de  dos  habitatges  unifamiliars 
aparellats a les parcel·les ubicades al carrer d’Igualada, núms. 2-4, a instància de Planeamientos 
Residenciales, SL, amb CIF B66169202. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 7 de març de 2017, a les 11:27 hores 
(registre d'entrada 2017-E-RC-2278), petició de llicència urbanística subscrita per ART, 
amb  NIF  xxxxx279P,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  Planeamientos 
Residenciales, SL, amb CIF B66169202, per executar la construcció de dos habitatges 
unifamiliars aparellats a les parcel·les ubicades al carrer d’Igualada, núm. 2-4 (referències 
cadastrals 8972401DF0987S0001FD i 8972402DF0987S0001MD).
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe  tècnic  de  data  6  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0014)  emès  per  l'arquitecte 
municipal.
- Informe jurídic de data 19 d’abril de 2017 (núm. SS-2017-070) emès pel lletrat assessor 
extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 21 d’abril de 2017 (núm. 2017-0073) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament.
 
La 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 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 
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m'atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta 
de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2017/006, sol·licitada per ART, amb NIF xxxxx279P, en nom i representació de la 
raó  social  Planeamientos  Residenciales,  SL,  amb  CIF  B66169202,  per  executar  la 
construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats a les parcel·les ubicades al carrer 
d’Igualada,  núm.  2-4  (referències  cadastrals  8972401DF0987S0001FD  i 
8972402DF0987S0001MD) d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les 
consideracions i condicions generals d'obres majors,  a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació: 
-  Les  ressenyades  en  el  projecte  tècnic  visat  pel   Col·legi  Oficial  d’Arquitectes  de 
Catalunya amb el núm. 2017001274, que es considera adequat en opinió de l'arquitecte 
municipal.
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar 
el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
- Abans d’iniciar els treballs cal aportar la fotografia de les façanes, parcel·les o parts on 
s’intervé.
 
Segon.  Informar  a  la  raó  social  Planeamientos  Residenciales,  SL que  tal  i  com 
s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que 
haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà 
de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el 
següent detall: 
 
Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost  11.817,87
Taxa llicència (> 120.200'00 €) 2,03 % del pressupost  6.554,72
Placa nº carrer OF 2.08 Codi 4.01 100 % (9,33 €) 18,66
TOTAL   18.391,25

Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 900 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.

Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.
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Cinquè. Notificar  aquest  acord a  Planeamientos  Residenciales,  SL i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  al d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient (Cap de Departament i arquitecte i arquitecta tècnica municipal).

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

3.4 Expedient núm.: E013/2017/008
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  executar  la  construcció  de  dos  habitatges  unifamiliars 
aparellats  a  les  parcel·les  ubicades  al  carrer  de  Vilafranca,  núms.  1-3,  a  instància  de 
Planeamientos Residenciales, SL, amb CIF B66169202. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 14 de març de 2017, a les 10:00 
hores (registre d'entrada 2017-E-RC-2505), petició de llicència urbanística subscrita per 
ART,  amb  NIF  xxxxx279P,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  Planeamientos 
Residenciales, SL, amb CIF B66169202, per executar la construcció de dos habitatges 
unifamiliars  aparellats  a  les  parcel·les  ubicades  al  carrer  de  Vilafranca,  núm.  1-3 
(referències cadastrals 8972412DF0987S0001JD i 8972411DF0987S0001ID). 
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe  tècnic  de  data  6  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0013)  emès  per  l'arquitecte 
municipal.
- Informe jurídic de data 19 d’abril de 2017 (núm. SS-2017-071) emès pel lletrat assessor 
extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 24 d’abril de 2017 (núm. 2017-0074) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament.
 
La 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 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. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta 
de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2017/008, sol·licitada per ART, amb NIF xxxxx279P, en nom i representació de la 
raó  social  Planeamientos  Residenciales,  SL,  amb  CIF  B66169202,  per  executar  la 
construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats a les parcel·les ubicades al carrer de 
Vilafranca,  núm.  1-3  (referències  cadastrals  8972412DF0987S0001JD  i 
8972411DF0987S0001ID) d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les 
consideracions i condicions generals d'obres majors,  a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 14 de març de 
2017, i en el projecte tècnic visat pel  Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya amb el 
núm. 2016006119, que es considera adequat en opinió de l'arquitecte municipal.
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar 
el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
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- Abans d’iniciar els treballs cal aportar la fotografia de les façanes, parcel·les o parts on 
s’intervé.
 
Segon.  Informar  a  la  raó  social  Planeamientos  Residenciales,  SL que  tal  i  com 
s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que 
haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà 
de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el 
següent detall: 
 
Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost  12.499,53
Taxa llicència (> 120.200'00 €) 2,03 % del pressupost  6.932,80
Placa nº carrer OF 2.08 Codi 4.01 100 % (9,33 €) 18,66
TOTAL   19.450,99

Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 900 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.

Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Cinquè. Notificar  aquest  acord a  Planeamientos  Residenciales,  SL i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  al d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient (Cap de Departament i arquitecte i arquitecta tècnica municipal).

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 
3.5 Expedient núm.:   E014/2017/013  
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a  l'immoble ubicat  al C/  Sant  Esteve 
Sesrovires, 1- 28 (Av. Ca n'Amat, 5), a instància de SEAT SA, amb NIF A28049161. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 23 de febrer de 2017, a les 13:35 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-1979),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  GEI,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  SEAT  SA,  amb  CIF 
A28049161,  per  a  executar l’ampliació  de  l’aparcament  exterior  al   C/  Sant  Esteve 
Sesrovires, 1-  2 (Av. Ca n'Amat, 5) (referència cadastral  8256501), així com diversa 
documentació tècnica complementària aportada en dates 24 de febrer de 2017 (registre 
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d'entrades 2009), 17 de març de 2017 (registre d'entrades 2709), i  6 d’abril  de 2017 
(registre d'entrades 3400).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 12 d’abril de 2017 (núm. 2017-0138) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 19 d’abril de 2017 (núm. SS-2017-068) emès pel lletrat assessor 
extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 20 d’abril de 2017 (núm. 2017-0072) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament.
 
La 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 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; 
de  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius; i de 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 la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2017/013, sol·licitada per SEAT SA, amb NIF A28049161,  per a executar les obres 
consistents en l’adequació de vials, illes i accessos a zones d’aparcament i illes interiors 
per l’ampliació i reorganització de les zones d’aparcament intern de SEAT al   C/ Sant 
Esteve Sesrovires, 1- 2 (Av. Ca n'Amat, 5) (referència cadastral 8256501), d'aquest terme 
municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals 
d'obres menors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es 
detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació tècnica aportada el 06.04.2017 que substitueix i 
complementa  la  documentació  tècnica  presentada  amb  anterioritat,  deixant  sense 
validesa  els  següents  documents  tècnics:  projecte  presentat  el  23.02.2017  i  la 
documentació gràfica, estat d’amidaments i pressupost del Projecte (CD) presentats en 
data 17.03.2017.
- Per facilitar un correcte funcionament de la nova rotonda, s’ha de deixar suficient espai 
entre els diferents brancals de la rotonda; i el resultat final (rotonda i brancals) ha de tenir 
un disseny que faciliti  l’expeditivitat  de la maniobra i  la  consegüent  descongestió  de 
l’interior de la rotonda.
- La rotonda i passos de vianants han de disposar d’un enllumenat adient.
- Els treballs s’han de coordinar prèviament amb la Policia Local.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 3.360,07 €
TOTAL €  3.360,07 €
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Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 900 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació. 

Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Cinquè. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient 
(Cap de Departament, arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals).
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.6 Expedient núm.: E017/2017/006
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a l'immoble 
ubicat a Av. Ca n'Amat, 2, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 28 de febrer de 2017, a les 12:53 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-2142),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per J.P.A.,  amb NIF XXXXX088D, en nom i  representació de la  raó social 
Endesa Distribució Elèctrica  SLU,  amb CIF B82846817,  per  a executar obres  per  a 
l'ampliació de la xarxa de subministrament,  a l’Av. Ca n'Amat, 2 (referència cadastral 
8559506), i diversa documentació complementària en data 4 d’abril de 2017 en resposta 
al requeriment d’esmenes de data 20 de març de 2017 (registre de sortides 990).

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 10 d’abril de 2017 (núm. 2017-0045) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 19 d’abril de 2017 (núm. SS-2017-069) emès pel lletrat assessor 
extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 25 d’abril de 2017 (núm. 2017-0077) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament.

La 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 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; 
de  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
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administratius; i de 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 li  
atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2017/006, 
sol·licitada per J.P.A., amb NIF XXXXX088D, en nom i representació de la raó social 
Endesa Distribució Elèctrica SLU, SA, amb CIF B82846817, per a l'ampliació de la xarxa 
de subministrament, a l’Av. Ca n'Amat, 2 (referència cadastral 8559506) d'aquest terme 
municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals 
d'obres  en  xarxes  de  serveis  de  subministrament,  a  les  condicions  particulars  que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en dates 28 de febrer de 
2017,  a  les  12:53  hores  (2017-E-RC-2142),  i  4  d’abril  de  2017  a  les  12:19  hores 
(2017-E-RC-3313), ambdues amb la REF: 0551771-BT.

Segon.  Informar a la societat interessada que tal i com s'estableix en les Ordenances 
Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els 
terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 63,74 €
TOTAL €  63,74 €

Tercer. Comunicar a Endesa Distribució Elèctrica SLU que, d'acord amb l'article novè, 
punts 7 i 8, de l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar aquest acord a la raó social peticionària, i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances, i  al  d'Urbanisme  i  Territori  (Cap  de 
Departament, arquitecta i arquitecte/a tècnic/a municipals).

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

3.7 Expedient núm.:   E014/2017/023  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Esparreguera, 24, a 
instància de NNV, amb NIF XXXXX66G. 
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S'ha presentat al registre general municipal en data 24 de març de 2017, a les 13:32 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-2961),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per NNV, amb NIF XXXXX66G, per a executar una tanca mitjanera  al   C/ 
Esparreguera, 24 (referència cadastral  8776801).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 7 d’abril  de 2017 (núm. 2017/0131)  subscrit  per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 19 d’abril de 2017 (núm. SS-2017-072) emès pel lletrat assessor 
extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 25 d’abril de 2017 (núm. 2017-0075) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament.
 
La 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 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; 
de  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius; i de 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 la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2017/023, sol·licitada per NNV, amb NIF XXXXX66G,  per a executar les obres 
consistents en el tancament del llindar posterior (11 metres lineals) al  C/ Esparreguera, 
24 (referència cadastral 8776801), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment 
de les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars 
que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 24 de març de 
2017, a les 13:32 hores.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 68,81 €
TOTAL €  68,81 €

Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
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8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient 
(Cap de Departament, arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals).
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 
3.8 Expedient núm.:   E014/2017/024  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Casamada, 6,  a 
instància de Comunitat de Propietaris "Casamada, 6", amb NIF H59500439. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 27 de març de 2017, a les 10:44 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-2975),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per MLC, en nom i representació de la raó social Comunitat de Propietaris 
"Casamada,  6",  amb  CIF  H59500439,  per  a  executar  la rehabilitació  puntual  en  el 
celobert (substitució dels muntants d’aigua potable) a l’immoble ubicat al  c/ Casamada, 6 
(referència cadastral  8567219).

L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016 diu, entre d'altres:
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per  
concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que ho justifiquin,  
podran gaudir d'una bonificació del 95 per cent en la quota de l'impost en els termes que a continuació  
s'indiquen:
a) .../...
b) Rehabilitació de l'habitatge en ús per tal d'assolir el nivell mínim d'habitabilitat objectiva, sempre i quan no  
tinguin la finalitat de crear nous habitatges.
c) .../... d) .../...
La declaració d'especial interès o utilitat municipal dels apartats anteriors correspondrà al Ple de la Corporació  
i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions, instal·lacions o  
obres fossin susceptibles de ser incloses en més d'un supòsit i l'interessat no hagués manifestat cap opció per  
un o un altre, s'aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació d'import superior.

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 7 d’abril  de 2017 (núm. 2017-0132) subscrit  per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 19 d’abril de 2017 (núm. SS-2017-074) emès pel lletrat assessor 
extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 25 d’abril de 2017 (núm. 2017-0076) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament.
 
La 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 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; 
de  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius; i de 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 la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
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ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2017/024, sol·licitada per MLC, en nom i representació de la raó social Comunitat 
de  Propietaris  "Casamada,  6",  amb  CIF  H59500439,  per  a  executar  les  obres 
consistents  en rehabilitació  puntual  en  el  celobert  (substitució  dels  muntants  d’aigua 
potable) al   c/ Casamada, 6 (Referència cadastral 8567219), d'aquest terme municipal, 
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres menors, 
a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i  les que es detallen a 
continuació:
-  Les ressenyades en el  projecte tècnic  visat  pel  Col·legi  d’Aparelladors,  Arquitectes 
Tècnics i Enginyers de l’Edificació amb el núm. AWL114.

Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres3,66 % Del pressupost 357,78 €
TOTAL €  357,78 €

Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient 
(Cap de Departament, arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals).
 
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.: E053/2016/11
Declaració responsable d’activitat d’oficina de programació informàtica a C. Manresa, 5, local 1.

Think Tank Media SL, NIF B65798274, ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància 
entrada  en  data  28.07.2016  (núm.  de  registre  6687)  i  la  documentació  annexa 
corresponent.
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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 02.11.2016 (núm. de registre 3609) s’ha requerit al sol·licitant la documentació 
que mancava per poder resoldre el procediment, documentació que ha estat aportada 
en data 09.03.2017 (núm. de registre 2396).

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2016-0147 
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.

S’ha emès de data 24.04.2017, 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: Think Tank Media SL, NIF B65798274
Rètol de l’establiment: THINK TANK MEDIA

Activitat: oficina de programació informàtica
Emplaçament: C. Manresa, 5, local 1
Classificació:  activitat  innòcua  inclosa  a  l’annex  I  (codi  5829)  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 28.07.2016 amb núm. de 
visat 145449 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.
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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.

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. 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.

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

12. 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.

13. 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 174,35 € (aquest import 
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inclou una reducció del 50% per petit comerç no agrupat). 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

---

6.- CONVENIS

6.1 Expedient núm: G401/2017/03
Aprovació  conveni  de  col·laboració  entre  el  Departament  d’interior  de  la  Generalitat  de 
Catalunya  i  l’Ajuntament  d’Abrera  per  a  l’adhesió  de  l’Ajuntament  a  la  xarxa  rescat  de 
radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya.

D’acord  amb  les  competències  que  té  assignades  en  matèria  d’emergències  i 
seguretat,  el  Departament  d’Interior  ha  creat,  mitjançant  el  Centre  de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, la 
xarxa  Rescat  de  radiocomunicacions  d’emergències  i  seguretat  a  Catalunya  (en 
endavant  “xarxa Rescat”)  per respondre a les necessitats dels diversos cossos de 
seguretat i emergències de les administracions públiques catalanes.

La xarxa Rescat, de tecnologia Tetra, es caracteritza per l’ús eficient de la banda de 
freqüències  d’emergències  i  seguretat,  la  possibilitat  de  comunicacions xifrades,  la 
bona cobertura urbana i  rural  i  les comunicacions entre grups independents i  amb 
possibilitats de coordinació.

Tant  el  Departament  d’Interior  com l’Ajuntament  estan  interessats  en  l’adhesió  de 
l’Ajuntament  a  la  xarxa  Rescat.  L’ús  compartit  de  la  xarxa  Rescat  i  l’increment 
d’usuaris permetrà un menor cost global i una major rendibilitat en l’ús, concentrant-se 
totes les inversions, en una gestió més eficient i econòmica, així com un manteniment 
més eficaç de la xarxa.

L’informe tècnic del cap de la Policia Local de data 03.11.2016 informa favorablement a 
l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa rescat  de radiocomunicacions d’emergències i 
seguretat de Catalunya.

Aquest conveni  d’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat tindrà una vigència de 
quatre anys des de la seva signatura
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Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Policia  Local  i 
Seguretat  Ciutadana  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el 
relacionat  anteriorment  aquesta  regidoria  de  Seguretat  Ciutadana   en  ús  de  les 
atribucions que m’atorga el Decret  d’Alcaldia núm. 2015/0596 del dia 3 de juliol de 
2015, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar  el   conveni  de  col·laboració  entre  el  Departament  d’interior  de  la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Abrera per a l’adhesió de l’Ajuntament a la 
xarxa rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya, i facultar 
a l’alcalde per a la seva signatura.

Segon. No hi ha cap tipus d’obligació econòmica per part de l’Ajuntament 
d’Abrera.

Tercer. Notificar  aquest  acord  al  Departament  d’interior  de  la  Generalitat  de 
Catalunya i  comunicar a la Regidoria de Seguretat  Ciutadana i  al  Departament de 
Policia Local.

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

7.- PERSONAL 

---

8.-  ALTRES ASSUMPTES

--- 

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 18:40 hores. 

  Vist i plau
El secretari                L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                            Jesús Naharro Rodríguez 
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