
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 
2017 PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la  Vila  d’Abrera,  essent  les  18:15  hores  del  dia  19  de  setembre  de  2017,  es 
reuneixen, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia convocatòria i per a la 
celebració  de sessió  ordinària  a  la  que fa  referència  l’article  113  del  Reial  Decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores:

President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC)

Vocals: 
- Sr.  Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat  d’Esports,  Salut,  Gent  Gran i 

Cultura (PSC).  
- Sr.  F.  Xavier  Serret  i  Marsiñach,  regidor  delegat  de  Medi  Ambient  i 

Sanitat (ERC)
- Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció 

Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)
- 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 

A petició del Sr. Alcalde, assisteixen també a la sessió les següents persones:

- Sr.  José  Luís  Hita  Bullón  regidor  delegat  de  Seguretat  Ciutadana, 
Protecció civil i Personal (PSC)

- 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).

- Sr. Ferran Alberdi Vera, Gerent director de serveis.  

   
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.: G013/2017/17– 1751/2017

Acta de la Junta de Govern Local de data 05/09/17
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G367/2017/08
Modificació del Plec de clàusules administratives particulars regulador de la concessió 
de parades i magatzems del Mercat Municipal d’Abrera.

2.2 Expedients  núm.:  G328/2016/28,  G329/2017/16,  G330/2016/26,  G330/2017/05, 
G330/2017/07,  G330/2017/14,  G333/2015/19,  G333/2016/37,  G333/2016/38, 
G333/2017/13,  G333/2017/30,  G333/2017/32,  G333/2017/33,  G333/2017/34, 
G337/2017/13 i G367/2009/24
Donar compte de decrets en matèria de Contractació.
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3 OBRES

3.1 Expedients  núm.:  G333/2017/22,  411/2017  (E013/2017/024),  G328/2016/28   i 
FACT-2017-2981
Donar  compte dels  decrets  del  Departament  d’Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  en 
relació amb procediment de contractació i de llicències d’obres

3.2 Expedient núm.: 409/2017 (E013/2017/023)
Donar  compte  del  decret  de  l’Alcaldia  2017-1185  de  data  1  de  setembre  de  2017 
d’atorgament de llicències d’obres

3.3 Expedient núm.: E016/2016/004
Llicència de parcel·lació urbanística al C/ Rebato, 5-7 i C/ Sant Ermengol, 2 (referències 
cadastrals 7974824 i 7974825), sol·licitada per RSB amb NIF XXXXX824V 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient núm.: E053/2016/08

Declaració responsable de transmissió d’activitat de venda de plantes i flors al carrer de 
Terrassa, 2, local 15.

4.2 Expedient núm.: E051/2016/02
Llicència ambiental d’activitat de centre de recepció i transferència de residus al carrer  
del Progrés, 28, nau 21.

4.3 Expedient núm.: E052/1997/38
Comunicació de transmissió d’activitat de restaurant bar al carrer de l’Hostal del Pi, 4-6,  
local 15 (Montserrat Centre Abrera).

4.4 Expedient núm.: E053/2017/03
Declaració responsable d’activitat d’agència de transports al C. Manresa, 9-15, local 3A.

4.5 Expedient núm.: E052/2010/19
Comunicació d’activitat de captació d’energia solar a l’avinguda de Ca n’Amat, 5.

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS 

---
7 PERSONAL

---
8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: 771/2017
Aprovació de les bases que regiran els ajuts a la contractació laboral, línia 1 Suport 
integral al foment de l’ocupació, a la modalitat c) Ajuts a la contractació laboral, dintre 
dels  Ajuts  del  Programa  Complementari  de  Diputació  de  Barcelona  de  Foment  de 
l’Ocupació i de suport a la integració social 2017-2018.  

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/17– 1751/2017
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 05/09/17

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.
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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 5 de setembre 
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.: G367/2017/08
Modificació  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  regulador  de  la  concessió  de 
parades i magatzems del Mercat Municipal d’Abrera.

Per acord núm. 2.3, adoptat per la Junta de Govern Local en data 18/04/2017, es van 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
de la concessió demanial de parades i magatzems del Mercat Municipal d’Abrera i es 
van  convocar  tres  licitacions  pel  procediment  obert,  amb  publicació  al  Perfil  de 
contractant des del 18/04/2017 fins al 15/05/2017 i al BOPB del 28/04/2017.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0913 del dia 6 de juliol de 2017, es van adjudicar 
les  concessions  del  local  L2,  del  magatzem  M20  i  de  la  parada  P24  del  Mercat 
Municipal d’Abrera.

S’ha emès informe tècnic núm. PE 76-2017 de data 28/07/2017, subscrit per la cap del 
Departament de Promoció Econòmica,  en el  que es posa de manifest  la necessitat 
d’actualitzar  la relació  de  parades  i  magatzems  disponibles  al  Mercat  Municipal 
d’Abrera,  que  es  licitaran a  la  3a  convocatòria  amb un termini  de  presentació  de 
proposicions del 16 al 30/10/2017.
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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  de  Promoció  Econòmica,  Comerç  i 
Turisme, en ús de les atribucions que m’atorga Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del 
dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Modificar  les  Clàusules  3a  i  7a  del  Plec  de  clàusules  administratives 
particulars regulador de la concessió de parades i magatzems del Mercat Municipal 
d’Abrera, aprovat per acord núm. 2.3 de la Junta de Govern Local de data 18/04/2017:

Clàusula 3a. Relació de parades i magatzems disponibles al Mercat Municipal d’Abrera:

PARADA SUPERFÍCIE M2

L1 83,11
7 17,50

11 i 12 35,00
15 17,50
21 57,00

MAGATZEM SUPERFÍCIE M2

1 12
3 13
4 13
7 13
8 13
9 13

10 13
11 13
13 13
14 13
15 13

Clàusula 7a. Cànon de la concessió. Afegir:

PARADA CANON ADJUDICACIÓ 15 ANYS CÀNON ANUAL
P15 3.150,00 € 378,00 €
M15 780,00 € 93,60 €

CANON ADJUDICACIÓ 5 ANYS CÀNON ANUAL
P15 1.050,00 € 126,00 €
M15 260,00 € 31,20 €

CANON ADJUDICACIÓ 2 ANYS CÀNON ANUAL
P15 420 € 50,40 €
M15 104 € 12,48 €

Segon. Publicar aquest acord al Perfil de contractant, donar compte a la Intervenció 
municipal i al Departament de Promoció Econòmica.
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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2.2  Expedients  núm.: G328/2016/28,  G329/2017/16,  G330/2016/26,  G330/2017/05, 
G330/2017/07,  G330/2017/14,  G333/2015/19,  G333/2016/37,  G333/2016/38,  G333/2017/13, 
G333/2017/30, G333/2017/32, G333/2017/33, G333/2017/34, G337/2017/13 i G367/2009/24
Donar compte de decrets en matèria de Contractació.

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

- núm. 2017-1022 de data 27.07.2017
- núm. 2017-1031 de data 28.07.2017
- núm. 2017-1037 de data 31.07.2017
- núm. 2017-1039 de data 01.08.2017
- núm. 2017-1040 de data 01.08.2017
- núm. 2017-1041 de data 01.08.2017
- núm. 2017-1052 de data 02.08.2017
- núm. 2017-1058 de data 02.08.2017
- núm. 2017-1061 de data 04.08.2017
- núm. 2017-1069 de data 08.08.2017
- núm. 2017-1092 de data 09.08.2017
- núm. 2017-1109 de data 11.08.2017
- núm. 2017-1115 de data 11.08.2017
- núm. 2017-1125 de data 16.08.2017
- núm. 2017-1127 de data 16.08.2017
- núm. 2017-1129 de data 16.08.2017
- núm. 2017-1183 de data 31.08.2017.

La part dispositiva final de cada decret estableix l’obligació de donar compte a 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.  2017-1040  de  data  01.08.2017  d’adjudicació  del  contracte 
menor de serveis de docència de les accions formatives d’auxiliar de comerç (lot 1) i  
serveis de restauració (lot 2).

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1052  de  data  02.08.2017  d’adjudicació  del  contracte 
menor de serveis d’assessorament jurídic en matèria d’habitatge.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1061  de  data  04.08.2017  d’adjudicació  del  contracte 
menor de serveis de l’explotació del bar del Casal Social de Can Vilalba.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1109 de data 11.08.2017 d’adjudicació del contracte menor  
de serveis de bossa d’hores per a tasques de manipulació i retirada de material que 
contingui  amiant  en  les  instal·lacions  d’aigua  i  reforç  al  Servei  Municipal  d’Aigües 
d’Abrera.

Segon. Donar compte dels decrets d’Alcaldia relatius a adjudicació de contractes amb 
procediment contractual obert, que es relacionen seguidament:
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- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1125 de data 16.08.2017 d’adjudicació del  contracte de 
subministrament (en arrendament) de l’enllumenat ornamental de Nadal.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1127 de data 16.08.2017 d’adjudicació del  contracte de 
serveis Espai Jove d’Abrera.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1129 de data 16.08.2017 d’adjudicació del contracte mixt 
de  subministrament,  en  arrendament,  i  de  serveis  de  buidat  i  manteniment  de 
contenidors de recollida d’oli vegetal domèstic, de gestió integral de fraccions de residus 
de la Deixalleria i de recollida de paper confidencial de les dependències municipals (3 
lots).

Tercer. Donar compte dels decrets d’Alcaldia relatius a convalidació de factura, que es 
relacionen seguidament:

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1115 de data 11.08.2017 de convalidació de factura del 
contracte  menor  de servei  de consergeria  i  vigilància  a  les  instal·lacions  esportives 
municipals.

Quart. Donar compte d’altres decrets relatius a procediments contractuals:

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1022  de  data  27.07.2017  de  pròrroga  del  contracte 
administratiu de serveis d’assistència tècnica per a l’elaboració de l’estudi i procés de 
millora urbana del barri de Sant Hilari.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1031 de data  28.07.2017  de modificació  del  contracte 
menor de serveis de tècnic/a de joventut per donar assistència, suport, assessorament, 
dinamització, participació i informació dins l’àrea de joventut i infància.       

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1037 de data 31.07.2017 d’acceptació de la modificació 
puntual dels dies de prestació de servei del contracte administratiu d'enginyeria per dur 
a terme l’assessorament dels expedients de l’Ajuntament d’Abrera.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1039 de data 01.08.2017 d’inici d’expedient, aprovació dels 
plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del  contracte  mixt  de  serveis  de 
manteniment i subministrament dels bombaments de residuals, de manteniment de la 
xarxa de sanejament i neteja dels embornals d’aigües pluvials.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1041  de  data  01.08.2017  de  finalització  del  contracte 
administratiu especial d’explotació del bar del Casal Social de Can Vilalba.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1058  de  data  02.08.2017  d’aprovació  d’adquisició,  i 
autorització i disposició de la despesa d’un vehicle de serveis policials, en la modalitat 
d’arrendament amb opció de compra, amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1069 de data 08.08.2017 d’acceptació de la modificació 
puntual  dels  dies  de  prestació  de  servei  del  contracte  menor  d’assessorament  en 
matèria econòmica.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1092  de  data  09.08.2017  de  devolució  de  la  garantia 
definitiva del contracte de servei de bar de la Masia destinada a Casal social del barri  
de Can Vilalba (Av. Circumval·lació, 3)

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1183 de  data  31.08.2017 de  modificació  del  contracte 
administratiu d’obres d’adequació de local per ubicar la ràdio municipal.

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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3.- OBRES  

3.1 Expedients núms.:  G333/2017/22,  411/2017 (E013/2017/024),  G328/2016/28  i 
FACT-2017-2981.
Assumpte: Donar compte dels decrets del Departament d’Urbanisme, Territori i  Medi 
Ambient en relació amb procediment de contractació i de llicències d’obres

L’Alcaldia  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  els  decrets  següents  relatius  a 
procediments del Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient:

- Número 2017-1170 de data 29.08.2017 de rectificació d’error aritmètic de la 
part expositiva del decret de l’Alcaldia núm. 2017-1117 del dia 14 d’agost de 
2017.

- Número  2017-1171  de  data  29.08.2017  d’atorgament  de  llicència  d’obres 
majors  sol·licitada  per  EHEMEB,  amb  NIF  XXXXX653P,  per  a  reforma  i 
rehabilitació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat al  Pg. Escoles, 4. 

- Número 2017-1172 de data 29.08.2017 que deixar sense efecte el decret núm. 
2017-1035 de data 31 de juliol de 2017 pel qual es va aprovar la certificació 
núm. 4 de les obres d’adequació de local per ubicar la ràdio municipal, i  la 
factura  núm.  419  de  data  17  de  juliol  de  2017  per  import  de  37.118,56  €, 
presentades  pel  contractista  Nesra  Enginyeria  i  instal·lacions,  SL,  amb CIF 
B-64049216,  perquè  amb  l’import  d’aquests  dos  documents  presentats  se 
supera l’import de l’adjudicació

En virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant el 
decret d’Alcaldia núm. 2015-0593 de data 2 de juliol de 2015, és la Junta de Govern 
Local  l’òrgan  delegat  per  resoldre  els  procediments  objectes  dels  decrets  abans 
ressenyats i, per això, s’ha de donat compte a la Junta de Govern Local de la seva 
emissió.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i Territori, i aquest regidor delegat 
d'Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, i Millora en ús de les atribucions 
que  m'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. Donar compte del decret d’Alcaldia número 2017-1170 de data 29.08.2017 de 
rectificació  d’error  aritmètic  de  la  part  expositiva  del  decret  de  l’Alcaldia  núm. 
2017-1117 del dia 14 d’agost de 2017 (expedient G333/2017/22).

Segon.  Donar compte del decret  d’Alcaldia número 2017-1171 de data 29.08.2017 
d’atorgament  de  llicència  d’obres  majors  sol·licitada  per  EHEMEB,  amb  NIF 
XXXXX653P,  per  a  reforma  i  rehabilitació  de  l’habitatge  unifamiliar  entre  mitgeres 
ubicat al  Pg. Escoles, 4 (expedient 411/2017 -E013/2017/024). 

Tercer. Donar compte del decret de l’Alcaldia número 2017-1172 de data 29.08.2017 
que deixa sense efecte el decret núm. 2017-1035 de data 31 de juliol de 2017, pel qual 
es va aprovar la certificació núm. 4 de les obres d’adequació de local per ubicar la 
ràdio  municipal,  i  la  factura  núm.  419  de data  17  de juliol  de  2017  per  import  de 
37.118,56 €, presentades pel contractista Nesra Enginyeria i  instal·lacions, SL, amb 
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CIF B-64049216, perquè amb l’import d’aquests dos documents presentats se supera 
l’import de l’adjudicació (expedient G328/2016/28 i FACT-2017-2981).

Quart. Comunicar aquest acord 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.

3.2 Expedient núm.: 409/2017 (E013/2017/023)
Assumpte: Donar compte del decret de l’Alcaldia 2017-1185 de data 1 de setembre de 
2017 d’atorgament de llicències d’obres

L’Alcaldia  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  el  decret  2017-1185  de  data  1  de 
setembre  de  2017  pel  qual  s’aprova  l’actuació  en  compliment  d’ordres  d’execució 
urbanístiques dictades per aquest Ajuntament llicència, amb núm. d'expedient 409/2017 
(E013/2017/023), instada per  Sareb SA, amb CIF /NIF  A86602158, per a l’enderroc 
de la nau industrial ubicada a la Ctra. Martorell a Olesa, km. 2,9 (referència cadastral 
9979201).

En virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant el 
decret d’Alcaldia núm. 2015-0593 de data 2 de juliol de 2015, és la Junta de Govern 
Local  l’òrgan  delegat  per  resoldre  els  procediments  objectes  dels  decrets  abans 
ressenyats i, per això, s’ha de donat compte a la Junta de Govern Local de la seva 
emissió.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i Territori, i aquest regidor delegat 
d'Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, i Millora en ús de les atribucions 
que  m'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. Donar compte del decret d’Alcaldia número 2017-1185 de data 1 de setembre 
de 2017 pel qual s’aprova l’actuació en compliment  d’ordres d’execució urbanístiques 
dictades  per  aquest  Ajuntament llicència,  amb  núm.  d'expedient  409/2017 
(E013/2017/023), instada per  Sareb SA, amb CIF /NIF  A86602158, per a l’enderroc 
de la nau industrial ubicada a la Ctra. Martorell a Olesa, km. 2,9 (referència cadastral 
9979201).

Segon. Comunicar aquest acord 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.

3.3 Expedient núm.: E016/2016/004
Assumpte: Llicència de parcel·lació urbanística al C/ Rebato, 5-7 i c/ Sant Ermengol, 2 
(referències cadastrals 7974824 i 7974825),  sol·licitada per RSB amb NIF XXXXX824V. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 7 de novembre de 2016, a les 11:50 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-9641),  per  part  de  RSB,  amb  NIF 
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XXXXX824V, petició de llicència de parcel·lació al C/ Rebato, 5-7 i C/ Sant Ermengol, 2 
(referències cadastrals 7974824DF0977S0001LO i 7974825DF0977S0001TO), així com 
diversa documentació tècnica complementària aportada en data 14 de juny de 2017 
(registre d’entrades 5971), com a resposta al requeriment d’esmena de data 31 de març 
de 2017 (registre de sortides 1144).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 23 d’agost de 2017 (núm. 2017-0097) subscrit per l’arquitecte 
municipal.
-  Informe jurídic  de data 6 de setembre de 2017 (núm.  2017-0151)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal 
núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança 
amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Aprovar la llicència de parcel·lació, expedient núm. E016/2016/004, sol·licitada 
per RSB, amb NIF XXXXX824V, d'acord amb el projecte adjuntat en data 14 de juny de 
2017, que substitueix al presentat el 7 de novembre de 2016, signat per l'arquitecte MFC, 
les dades de la qual són les següents:  
- FINCA MATRIU: de superfície 358,83 m2, ubicada al c/ carrer del Rebato, núm. 5-7 i c/ 
Sant  Ermengol  2,  amb  referències  cadastrals  7974824DF0977S0001LO  i 
7974825DF0977S0001TO, respectivament.
 
Les parcel·les resultants de la parcel·lació són les següents:
- Parcel·la situada al carrer Rebato, núm. 5-7. Superfície de la finca: 219,60 m²
- Parcel·la situada al carrer de Sant Ermengol, núm. 2. Superfície de la finca: 139,23 m²
 
Segon. La llicència atorgada resta condicionada al compliment de les consideracions i 
condicions  generals  de  parcel·lacions,  a  les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a 
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-  La fiança a dipositar està afecta com a garantia de la correcta materialització registral 
de la parcel·lació autoritzada, en el sentit que aquesta podrà ser retornada un cop s'aporti 
a l'expedient l'escriptura pública i l'acreditació de la seva inscripció en el registre de la 
propietat,  així  com justificar  la tramitació de l'alteració cadastral  corresponent  (Model 
903).
- Les dues parcel·les obtingudes de la parcel·lació esdevenen indivisibles d'acord amb 
l'article 196.1 c) i 196.1d) del DL 1/2010. Cal fer constar en les escriptures i en els altres 
documents públics de segregació o transmissió de finques, i també en el Registre de la 
Propietat, la indivisibilitat d'aquestes finques, d'acord amb l'article 196.2 del DL 1/2010 i 
amb la resta de la legislació vigent.
-  S’haurà d’incorporar la proforma de document  que consta acompanyada en data 
7/11/2016 al projecte presentat en data 15/06/2017 pel sol·licitant, amb l’esmena que, 
pel que es refereix a la descripció de la finca segregada i en relació amb el seu front 
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NORD, caldrà indicar que aquest es troba composat per “una línia poligonal de  cinc 
costats” i no pas de tres.
 
Tercer. Informar a RSB que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal 8 (Codi 2.3), se li  
practicarà una liquidació provisional per import de 45,26 €, 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.
 
Quart. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte, dipositi la quantitat de 300 euros en concepte de fiança, segons la carta 
de pagament que se li adjuntarà a la notificació.
 
Cinquè.  Notificar el present acord a RSB, incorporant una còpia certificada del plànol 
parcel·lari corresponent i de les fitxes descriptives dels lots resultants, als efectes de la 
seva inscripció al Registre de la Propietat; i  a l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona i al Centre de Gestió Cadastral a Barcelona. 
 
Sisè. Comunicar aquest  acord al Departament d'Urbanisme i  Territori  (arquitecte) i  al 
Departament d'Intervenció.
 
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.: E053/2016/08
Declaració  responsable  de  transmissió  d’activitat  de  venda  de  plantes  i  flors  al  carrer  de 
Terrassa, 2, local 15.

Per acord  núm. 4.5 adoptat per la Junta de Govern Local en data 13.12.2016, es va 
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a MCG243W, per a 
l’activitat dita, essent aquest l’últim transmitent autoritzat.

MMM634H i  MCG243W han  comunicat  la  transmissió  de  l’activitat  dita  mitjançant 
instància conjunta entrada en data 11.05.2017 (núm. de registre 4522).

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.

S’ha emès  l’informe tècnic de data 08.08.2017,  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
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Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
Titular: MMM634H
Rètol de l’establiment: LA ROSA BLAVA

Activitat: venda de plantes i flors
Emplaçament: C. Terrassa, 2, local 15
Classificació:  activitat  innòcua  inclosa  a  l’annex  I  (codi  477)  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 13.12.2016, 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 declaració responsable segons determina 

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.

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. 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.

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.
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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.

4.2 Expedient núm.: E051/2016/02
Llicència ambiental  d’activitat  de centre de recepció i  transferència de residus al  carrer  del 
Progrés, 28, nau 21.

Ambientalis Gestió Integral SL, NIF B66350760, ha sol·licitat llicència ambiental per a 
l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 10.11.2016 (núm. de registre 9803) 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 de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2016-0075 
de data 16.06.2016, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’informe de suficiència de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, rebut 
en  data  11.01.2017 (núm.  de  registre  503),  corresponent  a  aquesta  activitat,  amb 
dictamen positiu.

S’ha sotmès la sol·licitud a informació veïnal i/o pública i en aquest tràmit s'ha presentat 
l’al·legació conjunta de Doga SA i  Navina SL en data 06.02.2017 (núm.  de registre 
1327), de no oposició a la llicència demanada, sempre que les entrades i sortides de 
residus es facin sempre per la mateixa empresa titular i no es permeti l’accés d’altres 
persones al recinte privat.

En dates 20.02.2017 (núm. de registre 1793) i  08.05.2017 (núm. de registre 4403) 
l’interessat  ha aportat  documentació  addicional  que li  havia  estat  requerida  per  la 
Ponència Ambiental Comarcal.

S’ha emès  l’informe d’avaluació i  d’imposició de mesures correctores per part  de la 
Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, rebut en data 23.06.2017 (núm. de registre, 
6345), amb dictamen positiu.

L’article 46.3 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats, estableix que, en el cas que no es presentin al·legacions o no s’hagin 
introduït  modificacions  en  el  projecte,  la  proposta  de  resolució  provisional  esdevé 
definitiva automàticament i  s’eleva a l’òrgan municipal  competent  perquè n’emeti  la 
resolució.

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. Atorgar la següent llicència ambiental:
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Titular: Ambientalis Gestió Integral SL, NIF B66350760
Rètol de l’establiment: AMBIENTALIS

Activitat: centre de recepció i transferència de residus
Emplaçament: C. Progrés, 28, nau 21
Classificació: activitat inclosa a l’annex II (codi 10.8) 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 10.11.2016 amb núm. de 
visat  VDA  AE029571  08/11/2016  del  Col·legi  d’Enginyers  Tècnics  Industrials  de 
Tarragona i la documentació complementària presentada en dates 20.02.2017, visat 
VDA AE029571-R01 17/02/2017, i 08.05.2017, visat VDA AE029571-R02 05/05/2017, 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:

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.

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 de l’activitat ha de contractar el  subministrament d’aigua, i altres que 
corresponguin, en el termini d’un mes des d’aquest acord.
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9. 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.

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, 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.

11. 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.

12. 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.).

CONDICIONS  A  INSTÀNCIA  DE  LA  PONÈNCIA  COMARCAL  D’AVALUACIÓ 
AMBIENTAL (CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT):

1. Les mesures correctores a implementar són les proposades en el  projecte i 
pels tècnics municipals.

2. Haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d’acord amb el 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus. (DOGC 5430, de 28 de juliol de 2009)

3. L’activitat haurà de sol·licitar permís d’abocament be a l’Agència Catalana de 
l’Aigua.

4. S’incorpora l’informe de l’Agència de Residus de Catalunya:

Infome de l’Agència de Residus de Catalunya

Informe en relació amb la sol·licitud de AMBIENTALIS GESTIÓ INTEGRAL SL, al terme 
municipal de ABRERA, referent als aspectes de gestió de residus (annex II, codis 10.8 i  
10.2).

Núm. ref. ARC: BM20160158
Núm. Expedient C.C. Baix Llobregat: LPCAA-6/16

Vist  el  projecte  i  la  documentació  complementària  presentada  per  AMBIENTALIS  GESTIÓ 
INTEGRAL SL consistent en una activitat de:
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- l’emmagatzematge i transferència de residus perillosos i no perillosos (operacions R13 i 
D15).

Nota: D’acord amb la Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residuos y suelos contaminados,  les operacions indicades 
corresponen a:

- R13: emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions numerades de R1 a 
R12

- D15: emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions numerades de D1 a 
D14

Els residus a gestionar són:

Residus a transferir
Capacitat màxima 

transferència 
anual

Capacitat màxima 
d’ 

emmagatzematge 
de residus abans 

de transferir

RAEE (codi CER i capacitats desglossades d’acord 
amb la taula de la prescripció nº12)

--- ---

Altres residus no perillosos a transferir (d’acord amb 
l’annex I)

424 t/a 43 t

Altres  residus  perillosos  a  transferir  (d’acord  amb 
l’annex I)

1.324,5 t/a 49,6 t

Vist que les quantitats màximes dels residus generats per l’activitat són:
Descripció Classe Codi Producció
Paper i cartró NP 200101 10 t/a
Envasos amb restes de substàncies perilloses P 150110 1 t/a
Draps i absorbents P 150202 0,5 t/a
Fusta NP 200138 1 t/a
Plàstic NP 200139 2 t/a
Ferralla NP 200140 27 t/a
Residu general NP 200301 5 t/a
Altres residus generats en petites quantitats (fluorescents i tòner)

*en aquesta taula de residus produïts no es comptabilitzen els residus d’absorbents a transferir.

Per a l’emmagatzematge dels residus es disposa:

- de contenidors específics per emmagatzemar els diferents residus.

Per a la gestió dels residus es preveu:
- gestionar-los mitjançant transportistes i gestors autoritzats;

L’establiment no està inscrit al Registre de Productors de Residus Industrials.
D’acord  amb  les  especificacions  indicades  en  la  documentació  presentada  s’informa 
favorablement l’activitat de gestió de residus de AMBIENTALIS GESTIÓ INTEGRAL SL pel que 
fa a les mesures relatives a la gestió de residus i s’estableixen les següents condicions:
1. L’activitat correspon a:

- l’emmagatzematge i transferència de residus perillosos i no perillosos (operacions R13 i 
D15).

Nota: D’acord amb la Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residuos y suelos contaminados,  les operacions indicades 
corresponen a:

- R13: emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions numerades de R1 a 
R12

- D15: emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions numerades de D1 a 
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D14

2. La capacitat de gestió de residus de la planta és de:

Residus a transferir
Capacitat màxima 

transferència anual

Capacitat màxima d’ 
emmagatzematge de 

residus abans de 
transferir

RAEE  (codi  CER  i  capacitats  desglossades 
d’acord amb la taula de la prescripció nº12)

--- ---

Altres residus no perillosos a transferir (d’acord 
amb l’annex I)

424 t/a 43 t

Altres  residus  perillosos  a  transferir  (d’acord 
amb l’annex I)

1.324,5 t/a 49,6 t

3. L’emmagatzematge  dels  residus  a  recepcionar  i  dels  residus  generats  es  realitzarà 
exclusivament en les zones especialment habilitades segons el projecte presentat. 

4. S’haurà de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta.
5. Els residus perillosos s’hauran d’emmagatzemar sota cobert.
6. Els residus líquids s’hauran d’emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de 

recollida dels possibles vessaments.
7. Les  bateries  s’hauran  d’emmagatzemar  amb  tot  el  seu  contingut  líquid,  sota  cobert, 

ordenadament en contenidors estancs o en palets, de forma que no es vessin els líquids 
que contenen

8. En  relació  amb  els  equips  que  contenen  PCB,  s’hauran  de  complir  els  requeriments 
especificats al Real Decreto 228/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Real Decreto  
1378/1999 de 27 d’agost, pel que s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels  
PCB i els PCT.

9. L’establiment haurà de complir els requisits tècnics d’emmagatzematge establerts a l’annex 
del RD 1619/2005, de 30 de desembre, sobre gestió de pneumàtics fora d’ús.

10. D’acord amb les vies de gestió fixades en el Catàleg de Residus de Catalunya, la gestió 
dels olis minerals usats haurà de ser amb gestors autoritzats per a la valorització material 
(regeneració), inclosa a la via R9 (Regeneración u otro nuevo empleo de aceites) d’acord 
amb la Ley 22/2011, de Residuos y suelos contaminados.

11. Condicions específiques per l’activitat del centre de recollida i transferència

- Els residus recepcionats únicament podran ser classificats, condicionats i emmagatzemats. 
Només es podran agrupar, en un tanc o recipients de volum més gran, aquells residus que 
siguin de la mateixa tipologia.  En el cas transvasament de residus que puguin ocasionar 
difusió de substàncies volàtils, aquest transvasament s’haurà d’efectuar en un recinte amb 
captació de les emissions. 

- Cadascuna de les àrees  d’emmagatzematge disposarà de sistemes per  la recollida de 
possibles  vessaments.  Aquests  sistemes  de  recollida  no  es  podran  connectar  a  cap 
sistema de desguàs (hauran de ser arquetes cegues, cubetes de retenció....)

- Els residus perillosos s’hauran d’emmagatzemar en zona pavimentada i sota cobert 
- Sens perjudici de les condicions de seguretat que han de complir aquestes  instal·lacions, 

les zones d’emmagatzematge es mantindran ordenades i totalment accessibles. Els residus 
s’emmagatzemaran agrupats per tipologies i en envasos en bones condicions. Cada envàs 
disposarà d’una etiqueta on s’indiqui: la tipologia i la data d’entrada del residu al CRT.

- S’haurà de disposar d’un  registre específic  que permeti  la  traçabilitat  de la gestió dels 
residus consistent en:
 un registre per cada residu d’entrada:

- codi CER i descripció del residu, 
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- data de entrada, 
- productor (nom i codi P)
- quantitat, tipus envàs,
- FS, FA, Transportista,.   

 un registre per cada residu de sortida
- codi CER i descripció del residu, 
- data de sortida, 
- FS, FA, Transportista, 
- gestor destí (nom i codi E) i via de tractament prevista
- quantitat
aquests registres hauran d’estar relacionats, de forma que per cada residu d’entrada 
s’identifiqui el residu de sortida.

- Per  aquells  residus  de  sortida  que  es  vulguin  gestionar  via  aplicació  agrícola  directa, 
compostatge  i/o  digestió  anaeròbia,  caldrà  justificar  en  el  moment  de  presentar  la 
documentació de control (FA/FD), que tant els residus de sortida com tots i cadascun dels 
residus d’entrada corresponents s’adeqüen a aquestes vies de valorització, i per això caldrà 
que s’aporti la següent informació:
- El  registre dels  residus  d’entrada  que corresponen al  residu de sortida que  es  vol  

destinar a una d’aquestes vies de gestió, complementat amb l’analítica agronòmica i el  
procés de generació de cadascun.

- característiques  i  propietats  agronòmiques  del  residu  de  sortida,  incloent  la 
corresponent analítica agronòmica que sigui representativa del residu i assegurant  una 
bona homogeneïtzació i  barreja.  En el  cas que  no es  puguin  assegurar   aquestes 
condicions   caldrà  disposar  de  caracterització  analítica  de  cada  sortida  i  procedir 
novament a la seva valoració.

12. En relació amb la gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) a transferir:

a. S’haurà de donar compliment de les condicions establertes al  Real Decreto 
110/2015,  sobre  residus  de  aparatos  eléctricos  y  electrónicos,  i  per  les 
instal·lacions de recollida en especial caldrà:

 Donar compliment de les condicions de l’annex VIII.1

 Disposar d’un arxiu cronològic d’acord amb la informació de l’annex 
XI

b. Caldrà disposar d’un registre d’entrades i sortides específic per a la gestió de 
residus de RAEE.

c. La operació de gestió de RAEE és:

 R1301  Emmagatzematge  de  residus  en  l’àmbit  de  la  recollida, 
incloent les instal·lacions de transferència.

d. S’ha de disposar d’una zona per a l’emmagatzematge de RAEE que es puguin 
destinar a la preparació per a la reutilització.

e. La capacitat de gestió anual i d’emmagatzematge és la següent: 

Fracció 
de 

recollida

Grups de tractament 
de RAEE

Codis 
LER-RAEE

Capacitat màxima 
transferència anual

Capacitat màxima d’ 
emmagatzematge de 

residus abans de 
transferir

3
31* Làmpades de 

descàrrega, no LED i 
fluorescents 

200121*-31*
2 t/a de residus 

perillosos 
0,1 t de residus 

perillosos 

Pel que fa a les obligacions com a gestor de residus, d’acord amb l’article 24 del Decret 
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Legislatiu 1/2009, pel  qual  s'aprova el  Text refós de la  Llei  reguladora dels residus i  
l’article 7 del Decret 115/94, de 6 d’abril,  regulador del registre general de gestors de  
residus de Catalunya:

13. AMBIENTALIS GESTIÓ INTEGRAL SL elaborarà un llibre de registre en el qual s’indicarà 
l’evolució i incidències en el temps de l’explotació, el productor o origen, i la quantitat dels 
residus recuperats a la planta, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves 
instal·lacions especificant tipus, quantitat, i destinació.

14. AMBIENTALIS  GESTIÓ  INTEGRAL  SL  haurà  d’acreditar  una  assegurança  de 
responsabilitat civil que inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient, per un 
import mínim de cent setanta-cinc mil euros (175.000) euros.

Anualment s’haurà de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya el rebut corresponent  
al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.

AMBIENTALIS GESTIÓ INTEGRAL SL haurà de comunicar  a l’Agència  de Residus  de 
Catalunya el nom de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa.

15. Als  efectes  de  garantir  el  compliment  de  les  obligacions  adquirides  en  relació  amb el 
desenvolupament de l'activitat haurà de fer-se efectiva una fiança per valor de trenta-sis mil 
cent setze euros (36.116 €) a favor de l’Agència de Residus de Catalunya.

La fiança constituïda s’actualitzarà periòdicament d’acord amb l’índex de preus al consum 
de  d’institut  Nacional  d’estadística,  previ  requeriment  de  l’Agència  de  Residus  de 
Catalunya.

La devolució de la fiança requerirà, primer, una declaració prèvia del titular de l’autorització, 
conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus, i segon, l’emissió 
d’un  dictamen d’una  entitat  col·laboradora  de l’Administració  en  el  qual  es  certifiqui  el 
sanejament de la instal·lació i zona de treball.

16. AMBIENTALIS GESTIÓ INTEGRAL SL haurà de nomenar una persona encarregada de 
l’activitat de gestió de residus i comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya el seu nom.

CONTROLS 
En els controls inicial i periòdics:
En general s’hauran de comprovar els aspectes del projecte i les condicions de la Resolució 
que fan referència als residus, i en particular s’hauran d’efectuar les següents comprovacions:
- Adequació  de  les  instal·lacions  (equips,  zones  d’emmagatzematge,  processos,  límits 

establiment,....) a les indicades en el projecte autoritzat,
- Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen i es generen són els indicats en 

l’autorització,
- Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d’acord amb el 

Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de 
control, 

- Que  les  zones  d’emmagatzematge  i  les  quantitats  emmagatzemades  de  residus 
recepcionats, s’adeqüen a les indicades a l’autorització,

- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de residus 
recepcionat i produïts, són les previstes i estan en bon estat d’ús,

- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge i de tractament 
de residus,

- Disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d’entrades i sortides de residus,
- Vigència  de  l’assegurança  de  responsabilitat  civil  que  inclou  la  protecció  per  danys 

accidentals al medi ambient,
- Que el nom de la persona encarregada de l’activitat de gestió de residus, està comunicat a 

l’Administració.
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INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE GESTORS DE RESIDUS

L’Agència de Residus  de Catalunya efectuarà la inscripció al Registre General de Gestors de 
Residus de Catalunya quan hagi efectuat, amb caràcter favorable, el control inicial i s’acreditin 
les condicions i obligacions que ha de complir l’empresa com a gestor de residus. 

Prèviament a la inscripció al Registre General de Gestors de Residus, AMBIENTALIS GESTIÓ 
INTEGRAL SL podrà recepcionar els residus necessaris per ajustar les instal·lacions i verificar 
el seu correcte funcionament, amb les següents condicions:
- Acreditació  davant  de  l’Agència  de  Residus  de  Catalunya,  del  compliment  de  les 

condicions administratives com a gestor de residus, especificades en els apartats 13, 14,  
15 i 16 d’aquest informe.

- La capacitat de recepció de residus durant aquest període serà de: 

Residus a gestionar Capacitat en el període de prova

RAEE a transferir 1 t

Altres residus perillosos a transferir 24,8 t

Altres residus no perillosos a transferir 21,5 t

- El termini màxim serà de 6 mesos, a comptar de la data d’emissió de la certificació del 
tècnic director de l’execució del projecte.

- Durant aquest període en la documentació de control (FA, FS,...), s’anotarà en l’apartat de 
codi de gestor, “PROVA”.

Quart. Informar  l’interessat  que,  d’acord  amb  l’Ordenança  Fiscal  11,  codi  4,  se  li 
practicarà una liquidació provisional per import de 1.686,32 € en concepte de llicència 
ambiental.  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.

4.3 Expedient núm.: E052/1997/38
Comunicació de transmissió d’activitat de restaurant bar al carrer de l’Hostal del Pi, 4-6, local 15 
(Montserrat Centre Abrera).

Per acord  núm. 197 adoptat per la Junta de Govern Local en data 21.12.2011, es va 
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a Compañía del 
Trópico de Café y Té SL, NIF B60481710, per a l’activitat dita, essent l’últim transmitent 
autoritzat Bon Lloc Cafè 1990 SL, NIF B65760209.
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Tagliastyle  SL,  NIF  B25806944,  i  Bon  Lloc  Cafè  1990  SL,  NIF  B65760209,  han 
comunicat  la  transmissió  de l’activitat  dita  mitjançant  instància conjunta entrada en 
data 05.12.2016 (núm. de registre 10752) 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.

S’ha emès  l’informe tècnic de data 09.05.2017,  corresponent a aquesta activitat,  amb 
dictamen positiu.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat núm. 14 de data 05.09.2017, 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: Tagliastyle SL, NIF B25806944
Rètol de l’establiment: 

FILBURG AMERICAN URBAN GRILL – GAUDEIX DE L’AUTÈNTIC SABOR AMERICÀ
Activitat: restaurant bar
Emplaçament: C. Hostal del Pi, 4-6, local 15 (Montserrat Centre Abrera)
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 561) 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. 197 adoptat 
per  la  Junta  de Govern Local  en data 21.12.2011  i  successius,  en  tot  allò  que  no 
contradigui  les  condicions  que  s’exposen  a  continuació  i  la  normativa  vigent. 
L’incompliment  serà  causa  de  revocament  de  la  legalització  ambiental,  prèvia 
audiència de l’interessat.

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

20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
2. El nou titular de l’activitat ha de mantenir en perfecte estat de conservació i 

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

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

4. El  titular  ha de  gestionar  els  residus generats  per  l’activitat  d’acord amb la 
legislació vigent sobre disposició de residus.
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5. En compliment de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora  de  la  venta,  el  suministro,  el  consumo  y  la  publicidad  de  los 
productos del tabaco,  no es permet fumar en tot el local d’activitat. Aquesta 
circumstància ha d’estar degudament indicada en lloc prou visible.

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

7. L’horari d’obertura al públic es subjectarà al del centre comercial on es troba 
ubicat.

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

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

10. 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 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.

4.4 Expedient núm.: E053/2017/03
Declaració responsable d’activitat d’agència de transports al carrer de Manresa, 9-15, local 3A.

Trans-Abrera  SL,  NIF  B66674946,  ha comunicat  l’activitat  dita  mitjançant  instància 
entrada  en  data  04.04.2017  (núm.  de  registre  3326)  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.

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0041 
de data 19.05.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.
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S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta  activitat  núm.  13  de  data  05.09.2017,  amb  dictamen  positiu:  “(...)  El  text 
compleix la normativa perquè el text del rètol correspon al nom comercial de la part 
específica. Ara bé, si s’hi afegeix a la retolació qualsevol altra indicació general sobre 
l’activitat, aquesta hi haurà d’aparèixer, almenys, en català. (...)”

S’ha emès  l’informe tècnic de data 08.08.2017,  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: Trans-Abrera SL, NIF B66674946
Rètol de l’establiment: TRANS ABRERA

Activitat: agència de transports
Emplaçament: C. Manresa, 9-15, local 3A
Classificació:  activitat  innòcua  inclosa  a  l’annex  I  (codi  494)  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 04.04.2017 amb núm. de 
visat 001543 – 04.04.2017 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i 
diligenciar-la en aquest sentit.

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

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

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

2. Aquest  atorgament  no  autoritza  l’execució  de  cap  obra  o  instal·lació.  Quan 
escaigui,  l’interessat  haurà de sol·licitar  llicència  d’obres per l’adequació del 
local  de  l’activitat,  dels  accessos,  instal·lació  de  rètols,  aparells  d’aire 
condicionat  i  d’altres  instal·lacions  i  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.
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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. L’establiment ha de disposar de  fulls oficials de reclamació a disposició dels 
clients o usuaris dels serveis.

13. 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.

14. 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 
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.
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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.: E052/2010/19
Comunicació d’activitat de captació d’energia solar a l’avinguda de Ca n’Amat, 5.

Gestamp Asetym Solar Real Estate Energy SL, NIF B85136430, va sol·licitar llicència 
ambiental per a l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 25.03.2010 (núm. 
de registre 1524) i la documentació annexa corresponent.

En data 28.07.2010 es va atorgar per acord núm. 4857 de la Junta de Govern Local, 
en base a la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració 
ambiental  (LIIA),  la  llicència ambiental  sol·licitada,  tot  i  que en data 11.08.2010 va 
entrar en vigor la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats (PCAA), que modifica els annexos de la LIIA i, en conseqüència, aquesta 
activitat passa a estar sotmesa al règim de comunicació.

Cal atendre especialment el punt 2 de la Disposició transitòria primera d’aquesta Llei, 
on s’estableix que els procediments compresos en els annexos II i III de la Llei 3/1998, 
del 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, iniciats abans 
de l’entrada en vigor de la 20/2009, però que ara es classifiquen a l’annex III, així com 
les activitats no classificades, es resolen mitjançant la comunicació a l’interessat que 
l’activitat queda sotmesa al règim de comunicació.

En data 15.01.2014 (núm. de registre 81) s’ha requerit al sol·licitant la documentació 
que mancava per poder resoldre el procediment, documentació que ha estat aportada 
en data 31.01.2014 (núm. de registre 887) a l’expedient de llicència d’obres.

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 100519-05 
de data 19.04.2009, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 18.02.2014, 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: Gestamp Asetym Solar Real Estate Energy SL, NIF B85136430
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Rètol de l’establiment: SEAT AL SOL

Activitat: captació d’energia solar
Emplaçament: Av. Ca n’Amat, 5
Classificació: activitat inclosa a l’annex III (codi 1.13) d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA).

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 25.03.2010 amb núm. de 
visat B452150 del Col·legi d’Enginyers Industrials de Madrid 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.

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. Aquesta comunicació d’activitat es sotmetrà al  règim d’autocontrols periòdics, 
tal com es preveu a l’article 73 de la Llei  20/2009, atenent la necessitat de 
comprovar emissions de l’activitat  a l’atmosfera,  com ara sorolls,  vibracions, 
lluminositat i d’altres, i a l’aigua, o la caracterització de determinats residus, el  
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resultat  dels  quals  es  verificarà  de  conformitat  amb  el  que  estableixi 
l’ordenança municipal en el moment del control.

10. 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.

11. 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. Reconèixer que l’interessat ja ha satisfet la taxa d’intervenció ambiental, d’acord 
amb l’Ordenança Fiscal núm. 11.

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
---

7.- PERSONAL 
---

8.-  ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: 771/2017
Aprovació de les bases que regiran els ajuts a la contractació laboral, línia 1 Suport integral al  
foment  de l’ocupació,  a la modalitat  c) Ajuts  a la contractació laboral,  dintre dels  Ajuts  del 
Programa Complementari de Diputació de Barcelona de Foment de l’Ocupació i de suport a la 
integració social 2017-2018
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En data 23 de febrer de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar  els  ajuts  atorgats  del  “Programa  complementari  de  foment  de  l’ocupació 
2017-2018, en el marc del Pla XGL 2016-2019.

En  data  18  d’abril  de  2017,  en  sessió  ordinària,  la  Junta  de  Govern  Local  de 
l’Ajuntament d’Abrera va acordar l’acceptació de la subvenció atorgada per portar a 
terme l’actuació:

Línia 1 Suport integral al foment de l’ocupació c) Ajuts a la contractació laboral, amb un 
import de 60.000€.

Mitjançant  aquesta  línia  de  suport  es  pretén  afavorir  la  concessió  d’ajuts  per  a  la 
contractació laboral a les empreses o entitats privades. En aquest sentit  es preveu 
que, per via de l’atorgament de subvencions o mitjançant la formalització de convenis 
amb entitats privades d’un sector determinat d’activitat, s’afavoreixi la integració del 
treballador en el mercat de treball i la seva permanència en el mateix, tot fomentant la 
contractació  de  personal  aturat  i/o  afavorint  el  cofinançament  de  les  despeses 
derivades de la contractació de nous treballadors. 

Donat el document “Bases reguladores de les subvencions per al foment de l’ocupació 
al municipi d’Abrera any 2017-2018”

Donat l’informe tècnic favorable PE 71/2017 de 17 de juliol de 2017 i tenint en compte 
tot el relacionat anteriorment aquesta regidora delegada de Promoció Econòmica, 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. Aprovar les bases reguladores de les subvencions per al foment de l’ocupació 
al municipi d’Abrera any 2017-2018 que s’annexen a aquest acord.

Segon.  Aprovar la convocatòria dels ajuts a la contractació laboral, dintre dels Ajuts 
del Programa Complementari de Diputació de Barcelona de Foment de l’Ocupació i de 
suport a la integració social 2017-2018, que es regiran segons les bases aprovades en 
el punt anterior.

Tercer.  Autoritzar  la  despesa  de  60.000€  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària 
241/47000 - Subvencions per a foment de l'ocupació, RC 220170010333.

Quart. Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció i a la OAC.

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 18.30  hores. 

  Vist i plau
El Secretari            L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                             Jesús Naharro Rodríguez 
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		esPublico Gestiona - Ajuntament d'Abrera
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