Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/31

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

1 / de setembre / 2017

Durada

Des de les 13:35 fins a les 13:50 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Una vegada verificada per la secretària la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0029 Data : 12/09/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 12/09/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Rosa Caballero del Castillo (1 de 2)
Secretaria accidental
Data Signatura: 12/09/2017
HASH: 5cdf7796a9b99c819fc5bfbeef75a4da

ACTA

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern
Local el dia 27 de juliol de 2017.

Aprovació de documents comptables (exp. 2283/2017)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

184 i 185 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del
Títol 6è de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes
locals.
20 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per
un import total de 10.036,66€, segons es detalla a la relació núm. 28/2017,
adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 54.167,38€, segons es
detalla a la relació núm. 71/2017, adjunta.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0029 Data : 12/09/2017

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
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II. Relació de Fets
En data 1 de setembre de 2017 s’ha procedit a la fiscalització prèvia i
comptabilització provisional dels documents comptables, tramesos pels
diferents serveis municipals gestors de les despeses, inclosos a les relacions
adjuntes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2283/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

Comunicació obertura activitat Bar (C/ Oporto 9 local 16)(expt. 682/2016)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat

3. Vist que en data del 13 de Juny del 2017 i núm. de registre d’entrada
2017-E-RC-5.542, el senyor JUAN LUQUE ROS amb núm. de DNI 34.748.558-C,
presenta la següent documentació:
- Pòlissa de responsabilitat civil i pagament de l’assegurança.
- Contracte de manteniment i revisió equips extintors instal·lats.
- Inscripció RASIC empresa mantenidora extintors.
- Autodeclaració ISCC-EU sobre residus per a la producció de biocombustible.
- Certificat visat sobre l’acompliment dels requeriments normatius de la campana
extractora de fums de la cuina, així com el plànol en detall de la ubicació del
conducte.
Mancant per presentar la documentació corresponent al registre sanitari, amb el
compromís de presentar-la en breu, segons escrit presentat pel nou titular.
4. Vist que en En data del 10 d’Agost del 2017, i núm. de registre d’entrada
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2. Vist que en data del 28 d’Abril del 2017 i núm. de registre de sortida
2017-S-RC-1802, es va demanar la documentació que havia de lliurar, per tal de
completar la tramitació de la comunicació de l’activitat desenvolupada com a BAR,
amb la denominació social HAMBURGUESERIA YO SI PUEDO S.L., un cop
realitzada la inspecció del local, per tal de verificar que l’activitat desenvolupada era
la que indicava el nou titular, i havent aixecat acta de totes les deficiències
observades:
- Certificació Tècnica, signada i visada per tècnic competent, conforme la campana
extractora i la xemeneia acompleix els requeriments normatius del Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), concretament la instrucció tècnica
I.T.1.1. DISEÑO Y DIMENSIONADO, EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE i de
la norma UNE 100.165, especialment les característiques de revestiment dels
conductes i de l’aïllament tèrmic i acústic.
- Sol·licitud d’inscripció al Registre Sanitari Municipal d’establiments de
comercialització de productes alimentaris, juntament amb la Memòria per a la
Inscripció al Registre Sanitari Municipal d’establiments de comercialització
d’aliments, descripció de l’activitat i de les instal·lacions.
- Pòlissa de responsabilitat civil del local o declaració responsable conforme es
disposa d’ella en vigor.
- Contracte de manteniment dels equips extintors instal·lats.
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II. Relació de Fets
1. Vista la sol·licitud presentada pel senyor JUAN LUQUE ROS en data de l’11 de
Març del 2016 i registre d’entrada núm. 2016-E-RC-1915, i un cop examinada la
documentació que l'acompanya en relació amb a la Comunicació d’Obertura
d’Activitat (C/ Oporto 9 local 16) per a desenvolupar l’activitat de BAR.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 682/2016, relatiu a la Comunicació d’Obertura d’Activitat de Bar
(C/ Oporto 9, local 16)

2017-E-RC-7.270, el senyor JUAN LUQUE ROS en representació de la societat
HAMBURGUESERIA YO SI PUEDO S.L presenta un escrit adjuntant la memòria del
registre sanitari així com la sol·licitud d’inscripció al registre sanitari, juntament amb la
declaració responsable visada per tècnic competent.
5. D’acord amb l’informe emès per l’enginyer municipal.

Segon. Aprovar la liquidació segons l’Ordenança Fiscal del 2017, vigent al moment
de la resolució del present expedient, núm. 15, article 6 Quota tributària, apartat 3
Activitats incloses a la Llei 16/2015, i que es trobin afectades pel Decret 112/2010,
del 31 d’Agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles i Activitats Recreatives,
sots apartat 1 Bars-Restaurants: 1.266,00 €.
Tercer. Aprovar la liquidació segons l’Ordenança Fiscal del 2017, vigent al moment
de la resolució del present expedient, núm. 15, article 6 Quota tributària, apartat 8
Registre sanitari municipal d’establiments minoristes d’alimentació, sots apartat 1,
Tramitació d’inscripció al registre sanitari municipal d’establiments minoristes
d’alimentació: 115,10 €.
Quart. La quota líquida a ingressar per part del senyor JUAN LUQUE ROS, serà de
1.381,10 €
Cinquè. Notificar el present acord a l’interessat.

Declaració responsable estació base telefonia mòvil Av. Cantàbric 41 (expt.
276/2017)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 276/2017, relatiu a al declaració responsable estació base
telefonia mòbil Av. Cantàbric 41
II. Relació de Fets
1. Vista la sol·licitud presentada pel senyor JOSEP MARIA RABÉS CABÚS amb
D.N.I núm. 43.724.627-D, en qualitat d’apoderat de l’empresa ORANGE ESPAGNE
S.A.U (antiga FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A., amb formalització del canvi de
nom segons escriptura notarial en data del 31 de Gener del 2014), amb C.I.F. núm.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Primer. Donar compliment a la Comunicació d’Obertura d’Activitat de Bar (C/ Oporto
9, local 16) a nom de JUAN LUQUE ROS.
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S'ACORDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
1. Atesa la resolució de l’alcaldia núm. 468 de 25 de juny de 2015, la qual aprova la
delegació a la Junta ed Govern Local de l’atorgament de llicències i aprovació de les
liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expresament al
Ple o s’hagi delegat a un altre òrgan.

A-82009812, i un cop examinada la documentació que l'acompanya en relació amb
la Declaració responsable estació base telefonia mòbil a l’Av. Cantàbric 41.

- Característiques tècniques dels equips (marca ERICSSON model RBS6201) i de
les antenes (marca MAT JAYBEAM model 5880903).
- Reportatge fotogràfic de la instal·lació, incloent l’emplaçament de l’antena.
- Estudi justificatiu de solidesa de la infraestructura, segons visita realitzada a la
coberta de l’edifici en data de l’1 de Juliol del 2011, suposant que la velocitat incident
del vent no serà superior als 150 km/h.
3. Vist que es en data del 29 de Febrer del 2012 i núm. de registre d’entrada
2012/1056 el senyor DANIEL ANDREU ANDREU presenta un nou escrit, amb una
nova versió del projecte presentat inicialment, fruit de la Resolució TES/2335/2011,
del 4 d’Octubre, per la qual es dóna publicitat de la Sentència del Tribunal Suprem
del 22 de Març de 2011, per la qual s’anul·len i es deixen sense efecte els articles 5,
6.2.a), 14.2, disposició transitòria segona i annexos 1,2,3 i 4 del Decret 148/2001, de
29 de Maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres
instal·lacions de radiocomunicació, indicant que el senyor ALEJANDRO MOLERO
SÁNCHEZ enginyer tècnic de telecomunicacions i col·legiat núm. 908.123, serà el
facultatiu que assumirà la direcció tècnica de l’execució del projecte, amb una
lleugera modificació de la PIRE (Potència Isotròpica Radiada Equivalent) MÀXIMA,
passant de 606,03 W a 680,08 W, i una actualització de l’inventari dels equips a
muntar als plànols (marca ERICSSON model RBS6601), fent indicació expressa de
l’acompliment del Real Decreto 1066/2001.
4. Vist que el senyor JOSEP MARIA RABÈS CABÚS presenta la següent

Ajuntament de Badia del Vallès
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- Plànols d’ubicació de la instal·lació en planta i alçat, a on queda reflectit
l’acompliment dels requeriments del Decret 148/2001, sobretot en l’àmbit de les
distàncies de seguretat segons la PIRE (Potència Isotròpica Radiada Equivalent)
MÀXIMA de les 3 antenes.
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- Justificació compliment requeriments radioelèctrics, segons el Decret 148/2001,
sobre ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil, el Real Decreto
1066/2001 el qual establece las condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, i l’acompliment de la Ordre CTE/23/2002,
la qual establece condiciones para la presentación de determinados estudios y
certificaciones por operadores de servicio de radiocomunicación.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Vist que la present sol·licitud es presenta arran d’una millora tecnològica realitzada
a la estació base existent al mateix indret, segons escrit presentat pel senyor
DANIEL ANDREU ANDREU amb D.N.I núm. 43.435.646-P, com a apoderat de la
societat FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. en data del 21 d’Octubre del 2011 i núm.
de registre d’entrada 2011/7719, presentant la sol·licitud d’obtenció de la llicència
ambiental, adjuntant el projecte ambiental, per triplicat exemplar, signat pel senyor
Alejandro Molero Sánchez, enginyer tècnic de telecomunicacions i col·legiat núm.
908.123, visat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de
Catalunya, incloent un annex amb la següent documentació:

documentació:

5. Vist l’informe de l’enginyer municipal emès en data 23 d’agost de 2017.
III. Fonaments de dret
1. Segons la nota informativa emesa per la Direcció General de Qualitat Ambiental
de la Generalitat de Catalunya, en data del 4 de Febrer del 2014, la Llei 12/2012, de
mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis de l’Estat,
declara, a la seva disposició addicional tercera, la NO exigibilitat de la llicència prèvia
d’instal·lació, de funcionament o d’activitats en determinades instal·lacions
radioelèctriques utilitzades per a la prestació de serveis de comunicacions
electròniques disponibles per al públic. Tanmateix, a la mateixa nota s’indica que
aquestes instal·lacions es troben regulades per la Llei 20/2009, de 4 de Desembre,
de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (PCAA), essent plenament vigent.
2. En data del 4 d’Agost del 2014, la Direcció General de Qualitat Ambiental de la
Generalitat, emet una altre nota informativa indicant que la nova Llei 9/2014, de
Telecomunicacions, regula la NO exigibilitat de la Llicència prèvia d’instal·lació, de
funcionament o d’activitats, en determinades instal·lacions radioelèctriques utilitzades
per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques disponibles per al
públic. Així doncs, mentre la Llei 20/2009 estigui en vigència i no es modifiquin els
seus annexes, cal considerar la classificació del règim d’intervenció d’aquestes
infraestructures que regula la Llei 9/2014 en combinació amb la classificació que
regula actualment la Llei 20/2009. Del resultat d’aquesta combinació i segons
s’indica a la nota, la nostra instal·lació s’ha de sotmetre al règim de declaració
responsable, ja que, d’acord amb el què diu l’article 3 de la Llei estatal 16/2012, no
serà exigible per part de les administracions públiques la obtenció de cap llicència
prèvia d’instal·lacions, de funcionament o d’activitat; a més, a la seva disposició
addicional tercera s’indica que la Llei 16/2012 s’aplicarà per a aquelles instal·lacions
que ocupin una superfície inferior a 300 m2.
3. Segons l’últim informe mensual de l’equip de monitoratge, lliurat per correu
Ajuntament de Badia del Vallès
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- Escriptura de Constitució de la Societat i CIF.
- Escriptura de poders del seu representant i DNI.
- Formulari de Declaració Responsable.
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- Certificació Tècnica favorable d’una Entitat Ambiental de Control, DEKRA,
realitzada pel senyor JOSÉ RODRÍGUEZ BLASCO, enginyer tècnic de
telecomunicació amb núm. de col·legiat 900777, pertanyent al Col·legi d’Enginyers
Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya (COETTC), emesa en data del
22/12/2016, a on es verifica i certifica que les instal·lacions acompleixen els
requeriments, sobretot els indicats al RD 1066/2001, indicant que els nivells de
referència dels camps elèctrics mesurats a les zones sensibles (parcs infantils), són
de 0,49 V/m a l’avinguda Cantàbric 49, 1,01 V/m al carrer Oporto 19-23 i 1,18 V/m al
carrer Oviedo 2-4-6, i indicant també que la instal·lació s’ha realitzat d’acord al
projecte ambiental realitzat pel senyor Fernando González Salicio, amb número de
visat 00283/2016 del 13/05/2016, corresponent al Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Minas del País Vasco, Navarra, La Rioja y Soria.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Projecte d’activitat en format paper per duplicat, visat i signat pel tècnic competent.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Prendre coneixement de la comunicació presentada, mitjançant declaració
responsable, per part ORANGE ESPAGNE S.A.U. per a la instal·lació d’una estació
base de telefonia mòbil a l’Av. Cantàbric 41.
Segon. Aprovar la liquidació provisional de taxes segons l’ordenança fiscal núm. 15,
article 6, 1.4. per un import de 1.650,00 euros.
Tercer. Notificar el present acord a ORANGE ESPAGNE S.A.U.

Temes d'urgència.
No hi ha assumptes
Finalitzats els assumptes de l'ordre del dia, la Presidenta dona per acabada la sessió
de la que en dona fe la secretària municipal.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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5. Atesa la resolució de l’alcaldia núm. 468 de 25 de juny de 2015, la qual aprova la
delegació a la Junta de Govern Local de l’atorgament de llicències i aprovació de les
liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al
Ple o s’hagi delegat a un altre òrgan.
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4. Segons el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) vigent, aprovat en sessió
plenària el 13 d’Abril del 2000, a l’article 39 s’indica que per sobre l’alçada màxima
reguladora de les edificacions, només es permetran baranes, elements de separació
entre terrats, els remats decoratius de les façanes i els elements tècnics de les
instal·lacions. També s’ha de considerar allò que diu el Reial Decret 346/2011 pel
qual s’aprova el Reglament Regulador de les infraestructures comunes de
telecomunicacions (ICT) per a l’accés als Serveis de Telecomunicació a l’interior de
les edificacions. Tal com s’indica al projecte realitzat i a la esmentada normativa, les
antenes i elements annexos (suports, ancoratges, riostres...) han d’ésser de
materials resistents a la corrosió, i els mastelers o tubs que serveixen de suport a les
antenes i elements annexos, han d’ésser dissenyats de tal manera que s’impedeixi la
entrada d’aigua endins i que es garanteixi la evacuació de l’aigua que es pugui
recollir. El masteler ha d’estar connectat a terra i ubicat a una distància mínima a
línies elèctriques, en cap cas inferior a 1,5 vegades la longitud del masteler.
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electrònic per part de la Generalitat de Catalunya i rebut per l’enginyer municipal en
data del 2 d’Agost del 2017, referent a les radiacions electromagnètiques emeses
pels equips de radiocomunicació al municipi, indica que el valor màxim mesurat els
darrers 3 mesos és de 1,10 V/m, i que el nivell mitjà mesurat el darrer mes és de
1,13 V/m, essent aquest valor 36 vegades inferior al nivell màxim indicat en la
normativa vigent (41 V/m).

