
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20 
DE MARÇ DE 2018

A la Vila d’Abrera, essent les 18:15 hores del dia 20 de març de 2018, es reuneixen, a 
la Sala de Juntes de la Casa de la Vila, prèvia convocatòria 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)
- 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:

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

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

Excusen  la  seva  assistència  les  regidores Maria  Teresa  Novell  Joya  i  Mònica 
Torre-Marin Cuesta.

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

PUNT ASSUMPTES
1 APROVACIÓ ACTES

1.1
Expedient núm.: 1584/2018
Acta de la Junta de Govern Local de data 6/03/18

2 CONTRACTES

2.1
Expedient núm.: G330/2013/14
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis Festes Joves.

2.2

Expedient núm.: G329/2016/10
Pròrroga  del  contracte  de  subministrament  de  vestuari  al  personal  de  l’Ajuntament 
d’Abrera, respecte del lot 2 (roba dels educadors esportius).

2.3
Expedient núm.: G330/2016/04
Pròrroga del contracte de serveis Casal d’Estiu Municipal.
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2.4
Expedient núm.: 3340/2017
Donar compte decrets en matèria de Contractació

3 OBRES

3.1

Expedient núm.: 3174/2017 
Llicència  d'obres per  a l’ampliació de la xarxa de subministrament  de gas natural  a 
l'immoble ubicat al c/ Malgrat, 7, a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb 
NIF A63485890.

3.2

Expedient núm.:   1126/2018
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  les  obres  consistents  en 
l’adequació  del  mur  de  la  façana a  l'immoble  ubicat  al c/  Canigó,  19  (CA.267), a 
instància de IGMB, amb NIF XXXXX930C. 

3.3

Expedient núm.:.1130/2018
Denegació de llicència d'obres sol·licitada per FPF, amb NIF XXXXX148P, per no estar 
d'acord amb la normativa vigent. 

3.4

Expedients núms.:   1184/2018 i E380/2017/03
Legalització d'obres executades consistents en reforma interior a l'immoble ubicat a l’Av. 
Lluís Companys, 10, 3r 2a, a instància de JAS del R, amb NIF XXXXX920Q, en nom i 
representació de MRSB, amb NIF XXXXX707M. 

3.5

Expedient núm.: 1370/2018
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  les  obres  consistents  en  la 
instal·lació  interior  de  gas  natural a  l'immoble  ubicat  al c/  Castella  -  La  Manxa,  17 
(CV2.15), a instància de JRR, amb NIF XXXXX329D. 

3.6

Expedient núm.: 1449/2018
Legalització d'obres i instal·lacions de piscina i tendal de l'immoble ubicat al c/ Castella -  
La Manxa, 26-28 (CV2.136), a instància de MTM amb NIF XXXXX607V

3.7

Expedient núm.:   1459/2018
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  les  obres  consistents  en 
instal·lació  interior  de  gas  natural a  l'immoble  ubicat  a  l’Av.  Virrei  Amat,  103  (CV1. 
290), a instància d’AVD, amb NIF XXXXX254F. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: 2304/2017
Declaració  responsable  d’activitat  de  perruqueria  canina  a  l’avinguda  de  Lluís 
Companys, 2, local 2B.

5 SUBVENCIONS
---

6 CONVENIS

6.1

Expedient núm.: 4494/2017 
Rectificació d’errada material a la ratificació de l’addenda de pròrroga del Conveni amb 
el Consorci del Bages per al tractament de residus de les fraccions orgànica i vegetal.

7 PERSONAL

7.1

Expedient núm.: 1692/2018
Aprovació del conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l’estudiant de Grau 
Superior en Producció d’Audiovisuals i Espectables (ISDO) del Centre Villar de Barcelona, 
el/la Sr./Sra. AMA, que serà vigent des del 3 d’abril de 2018 fins el 29 de juny de 2018. 

8 ALTRES ASSUMPTES
 ---

9 SOBREVINGUTS (NO INCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA)

9.1
Expedient núm.: 3273/2017
Comunicació de modificació no substancial d’activitat de venda al detall de productes 
carnis a la rambla del Torrentet, 16, locals 22, 23 i 24 (Mercat Municipal d’Abrera).
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1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: 1584/2018
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 06/03/18

“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 6 de març de  
2018, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.

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

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

2.1 Expedient núm.:  G330/2013/14
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis Festes Joves.

“Per acord núm. 2.3/1393, adoptat per la Junta de Govern Local en data 05/12/2013, es  
va adjudicar el  contracte administratiu de serveis Festes Joves a l’empresa Planning  
general d’espectacles, SL, amb NIF B59144824, per un import de 28.919 € IVA inclòs,  
formalitzat el 16/12/2013.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.1, adoptat en data  4/10/2016  es va 
aprovar la tercera pròrroga del contracte.

S’ha emès informe tècnic  de data  11/01/2018,  subscrit  per  la  tècnica  de Joventut,  
segons  el  qual,  finalitzada  la  durada del  contracte i  el  seu termini  de  garantia,  no  
s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la garantia definitiva, d’acord  
amb els articles 100 i 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel  
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació,  
en el marc de la normativa vigent i  tenint en compte tot el relacionat anteriorment,  
aquesta Regidoria de Joventut, Comunicació, Infància, Dones i Igualtat, 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. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del servei de Festes  
Joves, prestat fins el 30/06/2017, d'acord amb l'article 102.1 del TRLCSP.

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

Tercer. Ordenar  a la  Tresoreria  municipal  tornar  la  garantia  constituïda en metàl·lic,  
d’import 1.195 €, que el contractista Planning general d’espectacles, SL té dipositada en 
aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Planning general d’espectacles, SL.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei d’Infància i Joventut.”

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

2.2 Expedient núm.: G329/2016/10
Pròrroga  del contracte  de subministrament de vestuari  al  personal de l’Ajuntament d’Abrera, 
respecte del lot 2 (roba dels educadors esportius).
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“Per Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0793, adoptat en data 11/08/2016, es va adjudicar  
el contracte administratiu de subministrament de vestuari al personal de l’Ajuntament  
d’Abrera, respecte del lot  2 anomenat Subministrament de vestuari  dels educadors  
esportius, segons les dades següents:

Adjudicatari: Esports Sayas 1988, SL NIF: B64776230                                        
Preu: 5.228,86 €,  21% IVA: 1.098,06 €, total: 6.326,92 €
Durada del cte.: 2 anys Prorrogable: 1 any
Millores: Lliurament de 17 barnussos sense cost.

El  contracte  es  va  formalitzar  el  13/09/2016  i  comprenia  dos  subministraments  de  
vestuari per a l’any 2016 i dos subministrament de vestuari per a l’any 2017.

La clàusula segona del contracte regula: “El  termini d’execució del contracte serà de dos  
anys, comptats des del dia hàbil següent a la formalització  del contracte.
No obstant,  es preveu la  possibilitat  de prorrogar per  mutu acord de las parts  i,  de forma  
expressa abans de la seva finalització, sempre que la duració total del contracte, inclosa la  
pròrroga, no excedeixi de tres anys, i que la pròrroga no superi el termini fixat originàriament.”

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 26/10/2017 
(Registre núm. 2017-E-RC-9886).

S’ha emès informe tècnic justificatiu de data  26/10/2017 i informe complementari de  
data 09/01/2018, subscrits pel cap del Servei d’Esports, segons els quals no s'aprecien 
circumstàncies  que  desaconsellin  la  pròrroga  del  contracte  atès  que  els  dos  
subministraments de l’any  2016 i  els  dos subministraments de l’any  2017 han estat  
recepcionats de conformitat.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, en  
el  marc  de la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment,  la  
Regidoria d’Esports, Salut, Gent gran i Cultura, en ús de les atribucions que m’atorga el  
Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern  
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prorrogar el contracte de subministrament de vestuari dels educadors esportius 
de l’Ajuntament d’Abrera, adjudicat a Esports Sayas 1988, SL i considerar-lo vigent fins  
a la recepció del subministrament del vestuari d’hivern de 2018. Aquesta circumstància  
s’acreditarà mitjançant acta de recepció subscrita entre el contractista i el responsable  
municipal del contracte, que se incorporarà a l’expedient.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 2.752,80 € (retribuïda mitjançant els preus  
unitaris  de  l’oferta)  a  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  núm.  920/22104  del  
pressupost municipal vigent.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Esports Sayas 1988, SL.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei d’Esports.
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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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
2.3 Expedient núm.: G330/2016/04
Pròrroga del contracte de serveis Casal d’Estiu Municipal.

“Per acord núm. 2.9, adoptat per la Junta de Govern Local en data  07/06/2016, es va 
adjudicar el contracte de serveis de Casal d’Estiu Municipal a l’empresa L'Eina, SCCL,  
amb NIF F64422207, per un import de 126.266,10 € (10% d’IVA inclòs), formalitzat el  
15/06/2016.

La clàusula segona del contracte regula: “El termini d'execució del contracte serà de dos  
anys, comptats des del dia hàbil següent a la formalització del contracte. No obstant, es preveu  
la possibilitat de prorrogar per mutu acord de las parts, i, de forma expressa, abans de la seva  
finalització,  sempre que  la  duració   total  del  contracte,   inclosa  la  pròrroga,  no excedeixi  de  
quatre anys”.

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte mitjançant escrit de data 31/10/2017 
(Registre núm. 2017-E-RC-10108).

S’ha emès informe de data 31/10/2017, subscrit per la tècnica de Diversitat i Igualtat,  
segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del contracte.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del  
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el  
relacionat  anteriorment,  aquesta Regidoria d’Hisenda i  Serveis Socials,  en ús de les  
atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  del  dia  22/12/2016,  
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Prorrogar el contracte de serveis de Casal d’Estiu Municipal, adjudicat a L'Eina,  
SCCL, que s’executarà durant el mes de juliol dels anys 2018 i 2019.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  63.133,05  €  a  càrrec  a  l’aplicació  
pressupostària núm. 231/22612 dels pressupostos municipals  de 2018 i de 2019, i  
condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aprovació  d’aquests  
pressupostos.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista L'Eina, SCCL.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament de Serveis Socials.”

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

 2.4 Expedient núm.: 3340/2017, 2425/2017, G337/2015/03, 1713/2017 i 3402/2017
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. 2018-0256 de data 23,02,2018, exp. 3340/2017
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- núm. 2018-0285 de data 28.02.2018, exp. 2425/2017
- núm. 2018-0296 de data 02.03.2018, exp. G337/2015/03
- núm. 2018-0340 de data 08.03.2018, exp. 1713/2017
- núm. 2018-0339 de data 08.03.2018, exp. 3402/2017

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 pel Servei de Secretaria i Contractació,  
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 relatius a adjudicació de contractes menors,  que 
es relacionen seguidament:

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0340  de  data  08.03.2017,  d’augmentar  l’autorització  i  
disposició de la despesa del contracte menor de servei de bossa d’hores de paleteria com  
a reforç de la Brigada d’Obres Municipal. 

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

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0256  de  data  23.02.2018,  d’adjudicació  del  contracte  de  
subministrament i col·locació de cartelleres informatives, 

- Decret  d’Alcaldia  nún.  2018-0285  de  data  28.02.2018  d’adjudicació  del  contracte  de 
subministrament de contenidors per a la gestió de residus. 

- Decret d’Alcadia núm. 2018-0339 de data 08.03.2018 d’adjudicació del contracte del servei  
preventiu d’ambulàncies.

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

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0296,  de  data  02.03.2018  d’aprovació  d’autorització  i  
disposició de la despesa relativa a l’adhesió a l’acord marc del CCDL de subministrament  
de paper. Exp. G337/2015/03.”

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

3.- OBRES  
 
3.1 Expedient núm.: 3174/2017 
Llicència d'obres per a l’ampliació de la xarxa de subministrament de gas natural a l'immoble ubicat 
al c/ Malgrat, 7, a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

“S'ha presentat al registre general municipal en data 19 d’octubre de 2017, a les 11:58  
hores (registre d'entrades núm. 2017-E-RE-315), petició de llicència urbanística subscrita  
per JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social Gas Natural  
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Catalunya, SA, amb NIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació de la xarxa  
de subministrament de gas natural al c/ Malgrat, 7 (referència cadastral 9074105), així  
com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 19 de febrer de  
2018 (número de registre d'entrades 2018-E-RE-109), com a resposta al requeriment  
d'esmena de data 30 d’octubre de 2017 (registre de sortides 2017-S-RC-3539). 

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 28 de febrer de 2018 (núm. 2018-0012) subscrit per l'arquitecte  
tècnic municipal.
-  Informe jurídic  de data  7 de març de 2018 (núm.  SS-2018-0240)  emès pel  lletrat  
assessor extern Santiago Salvador.

La proposta d'acord ha estat formulada per la Regidoria Delegada d'Obres i Serveis,  
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (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 es proposa a la Junta de Govern local l'adopció del  
següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm.  d'expedient  3174/2017  
E017/2017/023, sol·licitada per JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de  
la raó social Gas Natural Catalunya, SA, amb NIF A63485890, per a l'ampliació de la  
xarxa de subministrament al c/ Malgrat, 7 (referència cadastral 9074105), 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 la documentació tècnica presentada en data 19 d’octubre de 2017,  
a les 11:58 hores (número de registre d'entrades 2017-E-RE-315) i en data 19 de febrer  
de 2018 (número de registre d'entrades 2018-E-RE-109)
- La llicència urbanística atorgada 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  Gas  Natural  Catalunya,  SA  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 42,62 €
TOTAL € 42,62 €

Tercer. Informar a la societat interessada, 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: 
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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  Gas Natural  Catalunya  SDG,  SA,  i  comunicar-lo  al  
Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i al 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.:   1126/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en l’adequació del 
mur de la façana a l'immoble ubicat al c/ Canigó, 19 (CA.267), a instància de IGMB, amb NIF 
XXXXX930C. 
 
“S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  13  de  febrer  de  2018  a  les  
10:50h (registre  d'entrades  núm.2018-E-RC-1477),  petició  de  llicència  urbanística  
subscrita per IGMB, amb NIF XXXXX930C, per a executar l’adequació del mur de la  
façana al c/ Canigó, 19 (CA.267) (referència cadastral 6862410), 
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 28 de febrer de 2018 (núm. 2018-0075) subscrit per l'arquitecta  
tècnica municipal.
-  Informe jurídic  de data  7 de març de 2018 (núm.  SS-2018-0241)  emès pel  lletrat  
assessor extern Santiago Salvador.
 
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 1126/2018,  
a IGMB, amb NIF XXXXX930C, per a executar les obres consistents en l’adequació del  
mur de la façana al c/  Canigó,  19 (CA.267) (Referència cadastral 6862410), d'aquest  
terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals  
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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 13 de febrer de 
2018.
- L’àmbit  d’actuació ha de queda correctament delimitat i senyalitzat durant l’execució  
dels treballs i fins la seva finalització.
-  Els  treballs  s’han de coordinar  prèviament  amb la  Policia  Local  sempre que sigui  
necessari tallar o ocupar parcialment el vial públic.
- La pendent del talús ha de ser suficient per garantir l’estabilitat de les terres i, si escau,  
es preveuran punts de recollida  i/o  drenatges al  terreny per  garantir  que les aigües  
pluvials que no puguin ser absorbides pel terreny siguin canalitzades i conduïdes a la  
xarxa general de clavegueram.
- La llicència urbanística atorgada 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 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 36,60  €

 TOTAL .............................................. 36,60  €
 
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  
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  
(arquitecta tècnica municipal).
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

 

3.3 Expedient núm.:.1130/2018
Denegació de llicència d'obres sol·licitada per FPF, amb NIF XXXXX148P, per no estar d'acord 
amb la normativa vigent. 

 

“S'ha presentat al registre general municipal en data 13 de febrer de 2018 a les 11:34  
h (registre d'entrades núm. 2018-E-RC-1482), petició de llicència urbanística subscrita  
per FPF, amb NIF XXXXX148P, per a executar una piscina a la Rd. Sant Jordi, 48  
(CA.163) (referència cadastral 6867612).
 
En relació amb la petició de la llicència d'obres sol·licitada s'ha emès l'informe tècnic  
núm. 2018-0076 de data 1 de març de 2018 subscrit per l’arquitecta tècnica municipal  
que, en la seva part essencial diu:
“.../...
Segons els documents gràfics i feta la corresponent inspecció tècnica la vivenda objecte d’estudi es troba  
en situació de volum disconforme atès que part del volum edificat no respecta la separació mínima de 3  
metres al llindar veí fixades per la clau urbanística a la qual pertany. 
.../...
CONCLUSIONS: 
A la vista de les consideracions anteriors s'informa DESFAVORABLEMENT la petició de llicència d’obres  
per a la construcció d’una piscina perquè part del volum edificat no s’ajusta al planejament urbanístic del  
sector.
Per a les obres executades sense disposar de cap títol administratiu habilitat corresponents a un cobert  
d’uns 25-30 metres adjacent a la façana dreta de la vivenda es proposa: 

- Incoar  les corresponents  actuacions  de  restauració  de la  realitat  física alterada per  a  les  obres  
disconformes amb el planejament urbanístic.”
 
També  s’ha  emès  l’informe  jurídic  desfavorable  de  data  7  de  març  de  2018  (núm.  
SS-2018-0243) 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, 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 núm.  2016-1302 de 22 de desembre de 2016,  proposo a la Junta de govern  
local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer.  Denegar la petició de llicència d’obres referenciada a la part expositiva pels  
motius que s'indiquen a l'informe tècnic transcrit.
 

11



Segon.  Ordenar l’obertura d’expedient de restitució de la legalitat urbanística a  FPF 
per l’execució d’obres sense llicència (cobert d’uns 25-30 metres adjacent a la façana 
dreta de la vivenda). 

Tercer. Notificar  aquesta  resolució  a  FPF  (propietari)  i  a  DIB  (arquitecte  tècnic,  
col·legiat núm. 11344); i comunicar-ho al departament d'Urbanisme (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.

3.4 Expedients núms.:   1184/2018 i E380/2017/03
Legalització d'obres executades consistents en reforma interior a l'immoble ubicat a l’Av. Lluís 
Companys, 10, 3r 2a, a instància de JAS del R, amb NIF XXXXX920Q, en nom i representació 
de MRSB, amb NIF XXXXX707M. 
 
“Per decret de la Regidoria Delegada núm. 2017-1517 de data 28 de novembre de  
2017 es va instar a MRSB, amb NIF XXXXX707M, perquè en el termini màxim de 2  
mesos  procedís  a  legalitzar  les  obres  executades  sense  llicència  a  l’Av.  Lluís  
Companys, 10, 3r 2a (consistents en reforma interior de l’habitatge).

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  1  de  febrer  de  2018  a  les  
11:48h (registre  d'entrades  núm.  2018-E-RC-1132),  documentació  (plànols  i  
pressupost)  per  legalitzar  les  obres  executades  (reforma  interior) a  l’Av.  Lluís 
Companys, 10, 3r 2a (referència cadastral 8469504), mitjançant instància subscrita per  
JAS  del  R, amb  NIF  XXXXX920Q,  en  nom  i  representació  de  MRSB,  amb  NIF  
XXXXX707M.

 S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 1 de març de 2018 (núm. 2018-0077) subscrit per l'arquitecta  
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 7 de març de 2018 (núm. SS-2018-0242) emès pel lletrat  
assessor extern Santiago Salvador.
 
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. Aprovar la legalització de les obres menors  amb núm. d'expedient 1184/2018,  
instada  per   MRSB,  amb  NIF XXXXX707M,  consistents  en  la reforma  interior  de  
l’immoble  ubicat  a  l’Av.  Lluís  Companys,  10,  3r  2a (referència  cadastral  8469504),  
d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  
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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 1 de febrer de 
2018.
- La llicència urbanística atorgada 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 l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i  
8, se li practicarà una liquidació definitiva, 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 204,96 €

 TOTAL .................................................. 204,96 €
 
Tercer.  Finalitzar  l’expedient  administratiu  E380/2017/03  pel  qual  es  va  iniciar  
procediment  de  restitució  de la  legalitat  urbanística  (decret  1144-2017  de data  22  
d’agost de 2017), i procedir a l’arxiu de les actuacions.

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  
(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.: 1370/2018
Llicència d'obres menors i  instal·lacions per a executar les obres consistents en la instal·lació 
interior de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Castella - La Manxa, 17 (CV2.15),  a instància de 
JRR, amb NIF XXXXX329D. 
 
“S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  21  de  febrer  de  2018  a  les  
18:09h (registre  d'entrades  núm.2018-E-RC-1897),  petició  de  llicència  urbanística  
subscrita per JRR, amb NIF XXXXX329D, per a executar la instal·lació interior de gas  
natural al c/ Castella - La Manxa, 17 (CV2.15) (referència cadastral 0378016).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 28 de febrer de 2018 (núm. 2018-0011) subscrit per l'arquitecte  
tècnic municipal.
-  Informe jurídic  de data  7 de març de 2018 (núm.  SS-2018-0239)  emès pel  lletrat  
assessor extern Santiago Salvador.
 
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  
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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 1370/2018,  
a JRR,  amb NIF XXXXX329D,  per a executar  les obres consistents en la  instal·lació  
interior  de gas natural  al c/  Castella  -  La  Manxa,  17  (CV2.15) (Referència  cadastral  
0378016), 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 21 de febrer de 
2018.
- La llicència urbanística atorgada 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 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 92,93 €

 TOTAL .................................................................. 92,93 €
 
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  
(arquitecte tècnic municipal).”

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

 
3.6 Expedient núm.: 1449/2018
Legalització d'obres i instal·lacions de piscina i tendal de l'immoble ubicat al c/ Castella - La Manxa, 
26-28 (CV2.136), a instància de MTM amb NIF XXXXX607V.
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“MTM, amb NIF XXXXX607V, ha presentat al registre general municipal en data 26 de  
febrer de 2018 a les 10:57h (registre d'entrades núm. 2018-E-RC-2033), documentació  
relativa a la legalització de les obres ja executades consistents en piscina i tendal, al c/  
Castella - La Manxa, 26-28 (CV2.136) (referència cadastral 0377302).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 7 de març de 2018 (núm. 2018-0092) emès per l'arquitecta  
tècnica municipal.
-  Informe jurídic  de data  7 de març de 2018 (núm.  SS-2018-0245)  emès pel  lletrat  
assessor extern Santiago Salvador.
 
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 legalització amb número d’expedient 1449/2018, sol·licitada per MTM,  
amb NIF XXXXX607V, de les obres ja executades consistents en piscina i tendal, al c/  
Castella  -  La Manxa, 26-28 (CV2.136) (referència cadastral  0377302) 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 d’Edificació de Barcelona, amb el núm. AYD234.
- La llicència urbanística atorgada 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  que tal  i  com s'estableix  en les  Ordenances  Fiscals  6  i  8,  se  li  
practicarà  una  liquidació  definitiva,  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 527,30 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 96,53 €

TOTAL €          623,83 €
 
Tercer. Notificar aquest acord a MTM i a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació  
de Barcelona, i comunicar-lo al Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  
i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient (arquitecta tècnica municipal).”
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.7 Expedient núm.:   1459/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en instal·lació interior 
de gas natural a l'immoble ubicat a l’Av. Virrei Amat, 103 (CV1. 290), a instància d’AVD, amb NIF 
XXXXX254F. 
 
“S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  28  de  febrer  de  2018  a  les  
17:49h (registre  d'entrades  núm.2018-E-RC-2133),  petició  de  llicència  urbanística  
subscrita per AVD, amb NIF XXXXX254F, per a executar la instal·lació interior de gas  
natural a l’Av. Virrei Amat, 103 (CV1. 290) (referència cadastral 0676810).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 1 de març de 2018 (núm. 2018-0013) subscrit per l'arquitecte  
tècnic municipal.
-  Informe jurídic  de data  7 de març de 2018 (núm.  SS-2018-0244)  emès pel  lletrat  
assessor extern Santiago Salvador.
 
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 1459/2018,  
a AVD, amb NIF XXXXX254F, per a executar la instal·lació interior de gas natural a l’Av.  
Virrei Amat, 103 (CV1. 290) (referència cadastral 0676810), 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 28 de febrer de 
2018.
- La llicència urbanística atorgada 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 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: 
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Concepte Tipus Import

Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 13,18  €

 TOTAL .............................................. 13,18  €
 
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  
(arquitecte tècnic municipal).”

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

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
 
4.1 Expedient núm.: 2304/2017
Declaració responsable d’activitat de perruqueria canina a Av. Lluís Companys, 2, local 2B.

“NEB485X ha comunicat l’activitat  dita mitjançant dues instàncies entrades en data  
31.10.2017 (núm. de registre 10044 i 10047) 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. 2017-0142  
de data 02.11.2017, 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. 21 de data 07.11.2017, amb dictamen positiu.

S’ha emès una diligència de la tècnica d’autoocupació de data 14.11.2017, sobre el  
dret de l’interessat a beneficiar-se d’una reducció del 30% en la taxa d’obertura de  
l’establiment corresponent a aquesta activitat.
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S’ha emès l’informe tècnic / acta de comprovació de data 28.02.2018,  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: NEB485X
Rètol de l’establiment: DOG & FAMILY – PERRUQUERIA CANINA

Activitat: perruqueria canina
Emplaçament: Av. Lluís Companys, 2, local 2B
Classificació:  activitat  innòcua  inclosa  a  l’annex  I  (codi  9609)  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  31.10.2017  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.
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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. S’ha de complir la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
9. El  titular  ha de  gestionar  els  residus generats per  l’activitat  d’acord amb la  

legislació vigent sobre disposició de residus.
10. 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.
11. 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.

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

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

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

15. Pel que fa a l’actuació inspectora de l’Ajuntament d’Abrera o de qualsevol altra 
administració competent, el titular de l’activitat té l’obligació de col·laborar amb 
els  serveis  inspectors,  facilitar  l’accés  a  totes  les  instal·lacions  de  manera  
immediata i posar a disposició seva la documentació i registres necessaris per  
al  compliment  de  les  seves  funcions,  i  donarà  instruccions  al  personal  de  
l’establiment  en  aquest  sentit.  Qualsevol  obstrucció  a  l’activitat  inspectora  
determinarà la suspensió cautelar de l’activitat  amb efectes immediats i  fins  
que es pugui concloure el procediment d’inspecció. D’altra banda, tota actuació  
inspectora, ordinària o extraordinària, restarà subjecta a les taxes municipals  
corresponents.

16. L’incompliment  de  les  condicions  imposades serà  causa  de  pèrdua  de  la  
legitimació per exercir l’activitat i pot comportar, en conseqüència, la revocació  
d’aquest atorgament, prèvia audiència de l’interessat. Sense perjudici d’això, si  
l’incompliment de les condicions suposa perjudici  per a tercers, l’Ajuntament  
dictarà immediatament les mesures cautelars oportunes (limitació dels horaris  
de  funcionament,  prohibició  total  o  parcial  d’utilització  de  màquines  o  de  
realització de processos productius, etc.).

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 6, se li  
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 69,74 € (aquest import  
inclou una reducció del 30% per emprenedoria, i 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  
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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.: 4494/2017 
Rectificació d’errada material  a  la  ratificació de l’addenda de pròrroga del  Conveni  amb el  
Consorci del Bages per al tractament de residus de les fraccions orgànica i vegetal.

“Per acord núm. 6.1 de la Junta de Govern Local de data 9 de gener de 2018, s’aprova 
l’addenda de pròrroga del conveni entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consorci del Bages per  
a la gestió de residus, per regular les condicions de prestació del servei de tractament de  
la FORM aportats per l’ajuntament d’Abrera fins el 31 de desembre de 2018.

Es  trasllada  a  continuació  el  contingut  literal  dels  seus apartats  dispositius  Primer  i  
Segon:

“Primer.  Aprovar  l’addenda de pròrroga del  conveni  entre l’ajuntament  d’Abrera i  el  
Consorci del Bages per a la gestió de residus, per regular les condicions de prestació del  
servei  de  tractament  de  la  FORM  aportats  per  l’ajuntament  d’Abrera  fins  el  31  de  
desembre de 2018. 
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 31.966 € (IVA inclòs)  
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1623/22703 del pressupost municipal de l’exercici  
de 2018.”

D’acord  amb  l’article  109  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), les Administracions  
públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats,  
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 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. 2016-1302  
del dia 22 de desembre del 2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del  
següent

ACORD

Primer. Rectificar l’error material de l’apartat dispositiu Segon de l’acord núm. 6.1 de  
la Junta de Govern Local de data 9 de gener de 2018, en el sentit següent:

On diu:
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“Segon.  Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 31.966 € (IVA inclòs) amb  
càrrec a l’aplicació pressupostària 1623/22703 del pressupost municipal de l’exercici de 2018.”

Ha de dir:
“Segon. Autoritzar i disposar la despesa  per un import de 31.966 € (IVA inclòs) amb càrrec a  
l’aplicació pressupostària 1623/22703 del pressupost municipal de l’exercici de 2018.”

Segon. Donar compte al Departament d’Intervenció, Tresoreria i Finances”

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

7.- PERSONAL

7.1 Expedient núm.: 1692/2018
Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  per  a  la  formació  pràctica  de  l’estudiant  de  Grau 
Superior en Producció d’Audiovisuals i Espectacles (ISDO) del Centre Villar de Barcelona, la 
Sr./Sra. AMA, que serà vigent des del 3 d’abril de 2018 fins el 29 de juny de 2018. 

“El/la  Sr./Sra.  AMA sol·licità  realitzar  pràctiques  dels  estudis  de  Grau  Superior en 
Producció d’Audiovisuals i Espectacles (ISDO) del Centre Villar de Barcelona, motiu pel  
qual es dur a terme el conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l’estudiant  
vigent des del 3 d’abril de 2018 fins el 29 de juny de 2018, desenvolupant-se en l’horari  
següent: de dilluns a divendres de 16:00 h. a 20:00 h., i que es portarà a terme a  
Ràdio Abrera.

La tramitació administrativa interna correspon al Servei de Gestió de les Persones, així  
com la gestió i coordinació de la signatura.

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

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica del/la Sr./Sra. AMA,  
estudiant de Grau Superior en Producció d’Audiovisuals i Espectacles (ISDO) del Centre  
Villar de Barcelona, que serà vigent des del 3 d’abril de 2018 fins el 29 de juny de 2018,  
desenvolupant-se en l’horari següent: de dilluns a divendres de 16:00 h. a 20:00 h., i que  
es portarà a terme a Ràdio Abrera.

Segon. Nomenar tutor al/la Sr./Sra. JMVO, Locutor/a Tècnic/a de Ràdio Abrera, amb les  
funcions següents:

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

- Atendre les consultes de l’estudiant.

- Realitzar l’avaluació de l’estudiant seguint el protocol establert per la Universitat en la  
data pactada.
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-  Coordinació  amb  el/la  tutor/a  acadèmic/a  per  a  l’elaboració  del  programa  de  
pràctiques.

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

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

Tercer.  Disposar que la realització de les pràctiques per part de l’estudiant, Sr./Sra.  
AMA, no genera cap compensació econòmica.

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

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

Cinquè.  Determinar  que  a  la  data  de  signatura  d’aquest  conveni  s’acredita  que 
l’estudiant està cobert per les assegurances previstes en les instruccions anuals per al  
desplegament  de  la  formació  en  centres  de  treball,  per  la  realització  d’aquesta  
activitat.

Sisè. Notificar a la persona que realitzarà les pràctiques, al Centre Villar de Barcelona,  
al  tutor  responsable,  al/s  regidors/es  delegats/des  i  al  Servei  de  Gestió  de  les  
Persones.”

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

8.-  ALTRES ASSUMPTES
---

9.-  SOBREVINGUTS

Es  proposa  la  introducció  dels  següents  punts  a  l’ordre  del  dia  de  manera 
sobrevinguda, la qual cosa és aprovada per unanimitat dels membres assistents.

9.1 Expedient núm.: 3273/2017
Comunicació de modificació no substancial d’activitat de venda al detall de productes carnis a 
la rambla del Torrentet, 16, locals 22, 23 i 24 (Mercat Municipal d’Abrera).

“Per acord núm. 3643 adoptat per la Junta de Govern Local en data 19.11.2008, es va  
aprovar el permís ambiental de l’activitat dita, locals 22 i 23.
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Cárnicas Masó SA, NIF A08919334, ha comunicat una modificació no substancial de  
l’activitat  dita, que consisteix en l’ampliació al local 24 contigu, mitjançant  instància  
entrada  en  data  26.10.2017  (núm.  de  registre  9870)  i  la  documentació  annexa  
corresponent.

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

En  data  27.11.2017  (registre  de  sortida  núm.  3799)  s’ha  requerit  l’aportació  de 
documentació complementària per tal de resoldre les mancances observades en la  
tramitació. L’interessat ha aportat en data 09.01.2018 (registre de sortida núm. 275) la  
documentació  requerida.  S’ha  emès  l’informe tècnic  /  acta de comprovació de data  
14.03.2018, amb caràcter favorable.

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

ACORD

Primer. Prendre  coneixement  de  la  següent  comunicació  de  modificació  no  
substancial:
Titular: Cárnicas Masó SA, NIF A08919334
Rètol de l’establiment: MASÓ
Activitat: venda al detall de productes carnis
Emplaçament: Rb. Torrentet, 16, locals 22, 23 i 24 (Mercat Municipal d’Abrera)
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 472, establiments entre 120  
i 750 m2) 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. 3643 adoptat  
per la Junta de Govern Local en data 19.11.2008, 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. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 09.01.2018 i diligenciar-la  
en aquest sentit.

Quart. Informar  l’interessat  que,  d’acord amb l’Ordenança Fiscal  11,  codi  13,  se li  
practicarà una liquidació provisional per import de 87,18 € en concepte de modificació de  
llicència per canvi no substancial. 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  
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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.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió, 
quan són les 18:25 hores, de la qual en dono fe i lliuro la present acta amb el seu 
vist-i-plau. 

  Vist i plau
El secretari                 L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                             Jesús Naharro Rodríguez 
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