JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió urgent i
universal de la Junta de Govern Local celebrada el dia 5 de juliol de 2018, és el
següent :

“JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm.: ........................................ 15/2018
Caràcter: ................................Universal
Data: ....................... 5 de juliol de 2018
Hora: .................................. 19:05 hores
Assistents:
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius, Sr. Tomàs Casero García, Sra. Mònica Cruz
Franch i Sra. Cristina Murcia Caraballo.
També hi assisteix el regidor d’Espai Públic, Activitats i Obres, Sr. Cristian Marc Huerta
Vergés.
Secretari: Santiago González Castellanos, vicesecretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages.
Essent les 19:05 hores, es troben reunits els senyors i senyores abans esmentats i el
Sr. Alcalde els posa de manifest que caldria constituir-se en sessió de la Junta de Govern
Local per a tractar dos assumptes d’urgència, que exposa a continuació el regidor Sr.
Cristian Marc Huerta Vergés.
El regidor diu que caldria sotmetre a la consideració de la Junta de Govern Local dos
expedients de llicència urbanística de l’empresa Denso Barcelona que considera no
poden demorar-se fins a la propera Junta de Govern Local ordinària, prevista pel dia 16
de juliol de 2018, atès la urgència en la seva execució i el cost de la demora que
suposaria per a l’empresa i que aquesta ha posat en coneixement d’aquesta regidoria.
Prèvia declaració d’urgència, essent per assentiment unànime dels assistents, s’acorda
declarar el caràcter urgent de la sessió i tractar els següents assumptes:
1.
2.

ASSUMPTE
EXPEDIENT
Atorgament de llicència d’obres (c. Sakura, 1,
337/2018
Pol.Ind. Sta.Anna)
Atorgament de llicència d’obres (c. Sakura, 1,
774/2018
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 28/09/2018
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

Pol.Ind. Sta.Anna)
El vicesecretari fa constar, en relació a aquests assumptes, que no han estat objecte de
validació prèviament a la seva incorporació a l’ordre del dia de la sessió ordinària de la
Junta de Govern Local, llevat del cas que incorporin aquests expedients l’informe jurídic.
Els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment de la
votació.
1. Atorgament de llicència d’obres (c. Sakura, 1, Pol.Ind. Sta.Anna): reforma
edifici industrial-ampliació de magatzem (exp. 337/2018): )
Procediment
Promotor:
CIF:
Arquitecte
Objecte:
Emplaçament:
Ref. Cadastral:
R/E:

Expedient 337/2018
DENSO BARCELONA, SAU
A-58.997.834
Pere Santamaria i Garcia-arquitecte
Reforma edifici industrial-ampliació de magatzem
c/ Sakura, 1 Pol.Ind. Sta Anna, de Sant Fruitós de Bages
5859408DG0255N0001AI
2018-E-RC-917 (16.02.2018) i 2018-E-RC-3275 (18.06.18)

Primer.- Vist l’expedient relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres que s’assenyala.

Tercer.- Vist l’informe d’intervenció 98/2018 amb data 4 de juliol de 2018.
Quart.- Vist allò establert per l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 187 i següents dels
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
d’urbanisme i concordants de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació
urbana.
Cinquè.- Atès que el polígon es troba totalment consolidat per la urbanització i consolidat
materialment, i que les llicències que s’atorguen suposen modificacions de llicències
anteriors atorgades incondicionalment
Sisè.- Atès que aquesta Alcaldia és competent per a l’atorgament de la llicència, a tenor
dels arts. 21.1.q) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local, i l’art. 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vuitè.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent:
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Segon.- Vist l’informe dels serveis tècnics, emès el 21 de juny de 2018, amb adhesió del
secretari, obrant a l’expedient i, vist que, en l’apartat 6 de l’informe es detalla que el
projecte és de reforma dins del volum construït existent pel que no comporta modificació
dels paràmetres de l’edificació regulats per la normativa urbanística.

- Òrgan delegant:
- Data delegació:
- Numero Decret / acord:
- Publicació al BOPB:

L’alcalde
18 de juny de 2015
480
3 de juliol de 2015

S’ACORDA :
Primer.- Atorgar llicència urbanística d’obres a DENSO BARCELONA, SAU, per a la
reforma d’edifici industrial (ampliació de magatzem), al carrer Sakura, núm. 1, al sector
industrial Santa Anna, amb documentació tècnica redactada per Pere Santamaria
Garcia, arquitecte, i Pere Grandia i Corominas, enginyer tècnic industrial de LARIX S.A.
Enginyeria. amb un pressupost de referència de 346.171,20 €., amb les següents
superfícies, observacions:
Superfícies:

1.759,00 m2

Reforma

Observacions:
O.1 Prèviament a l’inici de les obres cal aportar certificat de gestió de residus emès
per gestor homologat.
O.2 El canvi no substancial de la llicència ambiental obligarà que un cop acabades
les obres, el titular haurà de formular la preceptiva comunicació de modificació no
substancial de l’activitat a fi i efecte d’incorporar-la a la llicència d’activitats vigent
en l’emplaçament
Segon.- Comunicar que les obres s’hauran de sotmetre a les condicions generals
següents:

Iniciació i conclusió de les obres
El termini per començar és d’un any i el termini per acabar és de tres anys.
Canvi d’empresa constructora
Si l’empresa encarregada de la realització de les obres, el promotor en el termini de sis
dies, haurà de posar aquesta circumstància en coneixement de l’ajuntament.
Documentació en el lloc de l’obra o instal·lació
En el lloc de qualsevol obra o instal·lació hauran de tenir-se a disposició de la inspecció
municipal:
a) El document acreditatiu de la concessió de la llicència o fotocòpia
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CONDICIONS GENERALS

b) Un exemple del projecte aprovat, amb la signatura del facultatiu municipal de la
corporació, o una còpia autenticada amb la signatura del cap del servei tècnic
municipal corresponent o fotocòpia.
c) El document acreditatiu d’haver estat comunicada a l’ajuntament l’efectivitat de
la direcció facultativa de les obres
d) Còpia del plànol entregat, si s’escau, a l’interessat, que acrediti el senyalament
d’alineacions i rasants dut a terme.
Obligació de comunicar l’acabament de les diferents fases d’execució
En totes les obres de nova planta, addició o ampliació, haurà de comunicar-se a
l’administració municipal la data d’acabament de cada una de les següents fases:
1. Quan estigui finalitzada l’estructura corresponent al sostre de la planta baixa en
obres de nova planta, o de la primera que s’addicioni, en obres d’ampliació.
2. A la cobertura d’aigües.
Si s’escau, aquestes comunicacions hauran de ser formulades en els impresos oficials
pel constructor, amb el visat del facultatiu director de les obres i seran presentades a les
oficines del servei municipal competent, amb cinc dies de temps, si més no, a la prevista
per a l’acabament de cada fase, que haurà de consignar-se en cada sol·licitud.
Sense el compliment d’aquest requisit no podran continuar-se les obres.
Obligacions dels propietari en concloure les obres

-

Retirar els materials sobrants, les bastides, les tanques i barreres que encara hi
romanguin.
Construir el pis definitiu de les voreres.
Refer o reparar el paviment, l’arbrat, les conduccions i tots els altres elements
urbanístics que puguin haver resultat afectats per l’obra, en cas que no hagi estat
possible verificar-ho abans a causa de les operacions de construcció
Col·locar el número corresponent a la finca conforme al model aprovat.
Sol·licitar de l’Administració municipal la col·locació del rètol corresponent del
carrer, quan es tracti de finques situades en els extrems de qualsevol tram de
carrer.

Comunicació de la conclusió de les obres o instal·lacions
Acabades les obres o instal·lacions, el titular de la llicència, en el termini màxim de
quinze dies, ho posarà en coneixement de l’ajuntament mitjançant escrit al qual haurà
d’adjuntar el certificat expedit pel facultatiu director d’aquelles, visat pel corresponent
col·legi oficial, en què s’acrediti, a més de la data d’acabament, que aquestes s’han de
dur a terme d’acord amb el projecte aprovat o que les modificacions posteriors han estat
autoritzades i que estan en condicions de ser-ho.
L’edifici no podrà ser ocupat ni iniciats els usos per als quals fou previst fins no s’hagi
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En les quaranta-vuit hores següents a la conclusió d’una obra, el propietari haurà de:

obtingut la corresponent llicència de primera ocupació.
Una vegada concedida la llicència d’ocupació, podran connectar-se les instal·lacions
d’aigua, gas i electricitat.
Tercer.- Aprovar la liquidació 2018/0000003031 de 12.254,46 € en concepte d’impost
sobre construccions i de 2.215,50 € en concepte de taxes, d’acord amb les Ordenances
fiscals núm. 5 i 21.
Descripció Tarifa
ICIO
Taxa

Base imposable
346.171,20 €
346.171,20 €

Tarifa
3,54%
0,64%

Import
12.254,46 €
2.215,50 €

Quart .- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència i a la Tresoreria municipal.
Cinquè.- Declarar que respecte als presents acords:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugna per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.

- L’acte és una resolució i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant de
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.

•

Annex : informe tècnic amb data 21 de juny de 2018
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Sisè.- Declarar que respecte a la liquidació aprovada:
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
2. Atorgament de llicència d’obres (c. Sakura, 1, Pol.Ind. Sta.Anna):
instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum en industria (exp.
774/2018)
Procediment
Promotor:
CIF:
Arquitecte
Objecte:
Emplaçament:
Ref. Cadastral:
R/E:

Expedient 774/2018
DENSO BARCELONA, SAU
A-58.997.834
Albert Trobalon Villa, enginyer
Instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum en industria
c/ Sakura, 1 Pol.Ind. Sta Anna, de Sant Fruitós de Bages
5859408DG0255N0001AI
2018-E-RC-2611 (17.05.2018)

Segon.- Vist l’informe dels serveis tècnics, emès el 21 de juny de 2018, amb adhesió del
secretari, obrant a l’expedient i, vis que, en l’apartat 6 de dit informe detalla que el
projecte és d’ampliació d’instal·lacions a la teulada existent pel que no comporta
modificació dels paràmetres de l’edificació regulats per la normativa urbanística
Tercer.- Vist l’informe d’intervenció 97/2018 amb data 4 de juliol de 2018.
Quart.- Vist allò establert per l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 187 i següents dels
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
d’urbanisme i concordants de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació
urbana.
Cinquè.- Atès que el polígon es troba totalment consolidat per la urbanització i consolidat
materialment, i que les llicències que s’atorguen suposen modificacions de llicències
anteriors atorgades incondicionalment
Sisè.- Atès que aquesta Alcaldia és competent per a l’atorgament de la llicència, a tenor
dels arts. 21.1.q) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local, i l’art. 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
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Primer.- Vist l’expedient relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres que s’assenyala.

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vuitè.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent:
- Òrgan delegant:
- Data delegació:
- Numero Decret / acord:
- Publicació al BOPB:

L’alcalde
18 de juny de 2015
480
3 de juliol de 2015

S’ACORDA :
Primer.- Atorgar llicència urbanística de Obres d’instal·lació de plaques fotovoltaiques, de
288,75KWp, al carrer Sakura, núm. 1, al sector industrial Santa Anna, amb documentació tècnica
redactada per Albert Trobalón Villa, enginyer Industrial de INNOVER S.L. amb un pressupost de
referència de 256.232,69 €., amb les següents superfícies i observacions:
Superfícies:

Reforma
Potència

3.112,00 m2
288,75KWp

Observacions:
O.1 Per aquesta ampliació d’instal·lació existent en més del 100% caldrà nova comunicació
prèvia ambiental de la totalitat de la instal·lació un cop acabada la instal·lació.
O.2 Prèviament a l’inici de les obres cal aportar, i certificat de gestió de residus.
Segon.- Comunicar que les obres s’hauran de sotmetre a les condicions generals
següents:

Iniciació i conclusió de les obres
El termini per començar és d’un any i el termini per acabar és de tres anys.
Canvi d’empresa constructora
Si l’empresa encarregada de la realització de les obres, el promotor en el termini de sis
dies, haurà de posar aquesta circumstància en coneixement de l’ajuntament.
Documentació en el lloc de l’obra o instal·lació
En el lloc de qualsevol obra o instal·lació hauran de tenir-se a disposició de la inspecció
municipal:
e) El document acreditatiu de la concessió de la llicència o fotocòpia
f) Un exemple del projecte aprovat, amb la signatura del facultatiu municipal de la
corporació, o una còpia autenticada amb la signatura del cap del servei tècnic
municipal corresponent o fotocòpia.
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CONDICIONS GENERALS

g) El document acreditatiu d’haver estat comunicada a l’ajuntament l’efectivitat de
la direcció facultativa de les obres
h) Còpia del plànol entregat, si s’escau, a l’interessat, que acrediti el senyalament
d’alineacions i rasants dut a terme.
Obligació de comunicar l’acabament de les diferents fases d’execució
En totes les obres de nova planta, addició o ampliació, haurà de comunicar-se a
l’administració municipal la data d’acabament de cada una de les següents fases:
3. Quan estigui finalitzada l’estructura corresponent al sostre de la planta baixa en
obres de nova planta, o de la primera que s’addicioni, en obres d’ampliació.
4. A la cobertura d’aigües.
Si s’escau, aquestes comunicacions hauran de ser formulades en els impresos oficials
pel constructor, amb el visat del facultatiu director de les obres i seran presentades a les
oficines del servei municipal competent, amb cinc dies de temps, si més no, a la prevista
per a l’acabament de cada fase, que haurà de consignar-se en cada sol·licitud.
Sense el compliment d’aquest requisit no podran continuar-se les obres.
Obligacions dels propietari en concloure les obres

-

Retirar els materials sobrants, les bastides, les tanques i barreres que encara hi
romanguin.
Construir el pis definitiu de les voreres.
Refer o reparar el paviment, l’arbrat, les conduccions i tots els altres elements
urbanístics que puguin haver resultat afectats per l’obra, en cas que no hagi estat
possible verificar-ho abans a causa de les operacions de construcció
Col·locar el número corresponent a la finca conforme al model aprovat.
Sol·licitar de l’Administració municipal la col·locació del rètol corresponent del
carrer, quan es tracti de finques situades en els extrems de qualsevol tram de
carrer.

Comunicació de la conclusió de les obres o instal·lacions
Acabades les obres o instal·lacions, el titular de la llicència, en el termini màxim de
quinze dies, ho posarà en coneixement de l’ajuntament mitjançant escrit al qual haurà
d’adjuntar el certificat expedit pel facultatiu director d’aquelles, visat pel corresponent
col·legi oficial, en què s’acrediti, a més de la data d’acabament, que aquestes s’han de
dur a terme d’acord amb el projecte aprovat o que les modificacions posteriors han estat
autoritzades i que estan en condicions de ser-ho.
L’edifici no podrà ser ocupat ni iniciats els usos per als quals fou previst fins no s’hagi
obtingut la corresponent llicència de primera ocupació.
Una vegada concedida la llicència d’ocupació, podran connectar-se les instal·lacions
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En les quaranta-vuit hores següents a la conclusió d’una obra, el propietari haurà de:

d’aigua, gas i electricitat.
Tercer.- Aprovar la liquidació 2018/0000003044 de 9.070,64 € en concepte d’impost
sobre construccions i de 1.639,89 € en concepte de taxes, d’acord amb les Ordenances
fiscals núm. 5 i 21.
Descripció Tarifa
ICIO
Taxa

Base imposable
256.232,69 €
256.232,69 €

Tarifa
3,54%
0,64%

Import
9.070,64 €
1.639,89 €

Quart .- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència i a la Tresoreria municipal.
Cinquè.- Declarar que respecte als presents acords:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugna per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
Sisè.- Declarar que respecte a la liquidació aprovada:

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió
de la Junta de Govern Local essent les 19:10 hores.
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Santiago González Castellanos, vicesecretari, dóna fe
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau”
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- L’acte és una resolució i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant de
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros
(signatura electrònica)
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El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de
9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés
a la informació pública i bon govern, fent-se constar que l’actuació subjecte a informació
pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada
dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació
sobre protecció de dades de caràcter personal.

