
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL DIA 19 DE 
JULIOL DE 2016 PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT 

D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:00 hores del dia 19 de juliol de 2016, es reuneixen en 
primera convocatòria, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i per la 
celebració de sessió extraordinària i urgent 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 Rodíguez (PSC)

Vocals: 
- Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports, Salut i Gent Gran 
      (PSC) 
- Sr.  F.  Xavier  Serret  i  Marsiñach,  regidor  delegat  de  Medi  Ambient  i 

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

Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)
- Sra.  M.  Guadalupe  Marcos  Giménez,  regidora  delegada  d’Hisenda, 

Serveis Socials, Dones i Igualtat i Millora (PSC)
- Sra. Davinia Megías Cano, regidora delegada de Joventut, Cultura i  

Comunicació (PSC) 

Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau  

Assisteixen també a la sessió els/les següents regidors/res:
- Sr. Albert Roca Presas regidor delegat d’Obres i Serveis, Parcs i jardins, 

Urbanisme i mobilitat (PSC)
- Sr.  José  Luís  Hita  Bullón  regidor  delegat  de  Seguretat  Ciutadana, 

(PSC)
- Sra. Maria José Orobitg Della, regidora delegada d’Ensenyament, Acció 

Cultural i Patrimoni Cultural (ERC).

Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es 
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia: 

ORDRE DEL DIA

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Aprovació de la urgència

1.2 Expedient núm.: G013/2016/12
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 05.07.16.

2 CONTRACTES 19/07/2016

2.1 Expedient núm.: G337/2016/18
Adhesió a l’acord marc del CCDL de subministrament d’equips informàtics, i  aprovació 
d’autorització  i  disposició  de  la  despesa  relativa  al  subministrament  de  20  monitors 
d’ordinador.

2.2 Expedient núm.: G328/2016/13
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0630 de data 01/07/2016, d’adjudicació del 
contracte d'obres de finalització de la Nova Escola bressol municipal 2a fase.

2.3 Expedient núm.: G333/2016/22
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Rectificació d’error material a l’acord núm. 2.5 de data 05.07.2016, relatiu a l’aprovació 
memòria  valorada  i  adjudicació  del  contracte  menor  d’obres  de  substitució  de  portes 
interiors i bancs al pavelló esportiu municipal.

2.4 Expedient núm.: G333/2016/25
Ratificació del Decret de Regidoria núm. 2016-0654 de data 08/07/2016, d’adjudicació del 
contracte menor de serveis de manteniment de l’ascensor de la Nova Escola Abrera.

2.5 Expedient núm.: G333/2016/26
Declarar deserta la licitació del procediment obert de serveis de socorrisme al CAM i a la 
piscina municipal d’estiu i adjudicació del contracte menor de serveis de socorrisme a la 
Piscina Municipal d’Estiu

2.6 Expedient núm.: G330/2015/07
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0667 de data 11/07/2016, de rectificació 
d’error material a l’acord núm. 2.7 de data 15.03.16 relatiu a l’adjudicació del contracte de 
serveis d’assessorament per a la revisió del POUM d’Abrera

2.7 Expedient núm.: G330/2013/13
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0677 de data 12/07/2016, de resolució del 
contracte  de  serveis  de  socorrisme al  CAM i  a  la  PME per  incompliment  culpable  del 
contractista.

2.8 Expedient núm.: G333/2014/21
Devolució de la garantia definitiva del contracte menor d’obres de pintat dels paraments 
exteriors al Casal d’Avis i del mur de contenció a l’Av. Lluís Companys - C/ Major.

2.9 Expedient núm.: G330/2016/20
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0684  de  data  14/07/2016,  d’inici 
d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis de socorrisme a la Piscina Municipal d’Estiu.

2.10 Expedient núm.: G328/2015/03
Adjudicació del contracte d’obres Treballs de manteniment dels parcs urbans d’Abrera.

2.11 Expedient núm.: G330/2016/06
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0687  de  data  15/07/2016,  d’inici 
d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis  Taller  de  Llengua,  Espai  Vine  a  Jugar,  Espais  de  Conversa  i  activitats 
extraordinàries Centre Obert.

2.12 Expedient núm.: G330/2016/11
Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  de  la 
concessió demanial de parades i magatzems del Mercat municipal d’Abrera.

2.13 Expedient núm.: G333/2015/12
Convalidació  de  factures  del  contracte  menor  de  serveis  de  la  implantació  de  la 
“Plataforma  de  Gestión  Documental  y  Gestión  de  Expedientes”  per  la  tramitació 
d’expedients de l’Ajuntament d’Abrera.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.: E017/2016/017
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble ubicat al C/ Cardoner, 3, local, a instància d'Endesa Distribución Eléctrica, SLU, 
amb CIF B82846817. 

3.2 Expedient núm.: E014/2016/026  
Llicència d'obres menors per a la instal·lació d’un tendal i un aparell d’aire condicionat en 
la  façana  del  local  ubicat  a  l’Av.  Generalitat,  26,  a  instància  de MACH,  amb 
NIE XXXXX199H. 

3.3 Expedient núm.: E017/2016/019
Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de  la  xarxa  de  telefonia  a  l'immoble  ubicat  al  C/ 
Esparreguera, 3, a instància de Telefónica de España, SA, amb CIF núm. A82018474.

3.4 Expedient núm.: E014/2016/028  
Llicència d'obres menors per reformar un local comercial ubicat al C/ Antonio Machado, 66, 
local 4, a instància de RBG, amb NIF XXXXX491N.

3.5 Expedient núm.: E013/2016/018
Denegació de llicència d'obres sol·licitada per EML,  amb NIF XXXXX659K,  per  no estar 
d'acord amb la normativa vigent.
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3.6 Expedient núm.: E013/2016/024
Llicència d'obres i instal·lacions per a la construcció d’una piscina a l’immoble ubicat al C/ 
Canigó, 20 (CA.276B), a instància de NBR, amb NIF XXXXX718R. 

3.7 Expedient núm.: E017/2016/016 
Llicència d'obres per a la reparació d’una guita de gas natural  a l'immoble ubicat al Ps. 
Estació, 37, a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.8 Expedient núm.: E014/2016/031  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar obres de reparació i reforç d’un mur 
de façana a l'immoble ubicat al C/ Pirineus, 19 (CA.240), a instància de Qinnova Promocions 
Immobiliàries, SL, amb NIF B64378565. 

3.9 Expedient núm.: E014/2016/029  
Autorització excepcional per a executar obres consistents en la substitució d’un muret de 
travesses en situació precària, per un mur de rocalla, i adequació del talús a l'immoble 
ubicat a l’ Av. Generalitat, 36, a instància d’Estilayter, SA, amb CIF A58574419. 

3.10 Expedient núm.: E013/2016/021
Autorització excepcional per a executar obres consistents en una reparació de façana a la 
parcel·la ubicada al C/ Nord (façana posterior del C/ Sant Jaume, 24), a instància de LSB, 
amb NIF XXXXX497L. 

3.11 Expedients núms.: E015/2016/06/juny i els referenciats
Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors i de tala d'arbres 
presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de Juny de  2016.

3.12 Expedient: G312/2016/02
Concessió de bonificació de l’ICIO  en una llicència d'obres particulars. 

3.13 Expedient núm.: E014/2016/019
Denegació de llicència d'obres per instal·lar un cadenat en un camí rural privat d’ús públic, 
ubicat a Can Bros Vell, per no estar d'acord amb la normativa vigent. 

3.14 Expedient: E013/2016/011
Canvi d'ús de local a habitatge (consulta prèvia) al  C/ Florida, 2, Bxs. 

3.15 Expedient núm.: E016/2015/205
Llicència  de  parcel·lació  urbanística  al  C/  Vacarisses,  15-17  (referència  cadastral 
0875718-17),  sol·licitada per JMA, amb NIF XXXXX929B. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/2016/04
Comunicació d’activitat de restaurant bar al carrer d’Antoni Gaudí, 57, local 3.

4.2 Expedient núm.: E045/2016/05
Llicència  d’ocupació  de  la  via  pública  mitjançant  la  instal·lació  i  funcionament  d’una 
terrassa al carrer d’Antoni Gaudí, 57, local 3.

4.3 Expedient núm.: E053/2016/04
Declaració responsable d’activitat de venda de roba infantil al C. Terrassa, 3, local.

4.4 Expedient núm.: E045/2016/06
Llicència  d’ocupació  de  la  via  pública  mitjançant  la  instal·lació  i  funcionament  d’una 
terrassa al carrer de Jacint Verdaguer, 1.

4.5 Expedient núm.: E053/2016/07
Declaració responsable d’activitat d’aparcament de camions al Camí dels Sagraments, 20.

4.6 Expedient núm.: E052/2015/34
Comunicació d’activitat de magatzem de carretons elevadors al carrer de Can Noguera, 
24-26, naus A-B-C.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2016/03
Acceptació  de  subvenció  de  la  Diputació  de  Barcelona,  en  el  marc  del  Catàleg  de 
concertació  2016  del  Pla  “Xarxa  de  Governs  Local  2016-2019”,  per  a  l’actuació 
corresponent a  “Anàlisi d’aigua de les fons naturals”

5.2 Expedient núm.: G404/2015/3/006IC
Acceptació de subvenció de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, 
per a l’actuació corresponent a la reparació de les cobertes dels edificis municipals.

5.3 Expedient núm.: G404/2016/25
Assumpte:  Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona,  en concepte de 
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“Programa  complementari  de  serveis  socials  bàsics,  cohesió  social  i  emergència 
energètica”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

5.4 Expedient núm: G168/2016/24 
Donar compte dels decrets de concessió de subvencions.

6 CONVENIS

6.1 Expedient: G401/2015/05
Assumpte: Conveni transport escolar 2015-16

7 PERSONAL

7.1 Assabentat  d’hores  extraordinàries  no  compensables  realitzades  pel  personal  de 
l’Ajuntament d’Abrera

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: G333/2016/17
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0617 de data 26/06/2016, d’homologació 
del   Pla  d’Autoprotecció  (PAU)  de  “Castell  Piromusical  de  Festa  Major  del  Municipi 
d’Abrera 2016”.

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient: G011/2016/14
Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent

Vist que per part de la Presidència ha estat convocada sessió extraordinària i urgent de 
la Junta de Govern Local, segons l’article 112.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de  les  Entitats  dades  Locals  (en  endavant  ROF),  per  tractar  els  temes  que 
s’especifiquen a l’ordre del dia.

Atesa  la  necessitat  de  que  aquest  Consistori  aprovi  per  unanimitat  dels  membres 
presents la urgència segons estableix l’article 113.1 a) del ROF, adopta el següent:

ACORD                            

Primer. Aprovació  de  la  urgència,  de  la  convocatòria  de  la  sessió  que  ha  estat 
convocada, per al dia d’avui, a les 18:00  hores.

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

1.1 Expedient núm.: G013/2016/11
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 21.06.16. 

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.
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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 21 de juny de 
2016, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.

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

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

2.-CONTRACTES 

2.1 Expedient núm.: G337/2016/18
Assumpte:  Adhesió  a  l’acord  marc  del  CCDL  de  subministrament  d’equips  informàtics,  i  
aprovació d’autorització i disposició de la despesa relativa al subministrament de 20 monitors 
d’ordinador.

L’aprovisionament d’equipaments informàtics i els servies de manteniment associats 
és una necessitat per al desenvolupament de les activitats i prestació dels serveis dels 
membres del  Consorci  Català pel  Desenvolupament  Local  (CCDL),  de l’Associació 
Catalana de Municipis i  Comarques (ACM), i  dels ens locals associats al Consorci 
Localret, així com pels ens locals que estan vinculats a aquests membres, els seus 
ens dependents i els consorcis que gestionen serveis o activitats d’interès local, en 
què participen aquests ens locals vinculants.

En aquest sentit, en el marc de la crisi econòmica que hem viscut i sofert, s’ha fet del 
tot necessari, encara amb més intensitat, una millora utilització dels recursos assignats 
als ens públics. De fet, tant el CCDL com Localret tenen com a un dels seus objectius, 
establir mecanismes, o promoure que es facin, per la millora, optimització i eficiència 
de  serveis  i  activitats  d’interès  general,  d’acord  amb els  principis  de  sostenibilitat, 
eficàcia i eficiència, i en particular, d’estalvi de recursos. 

5



El Consorci Localret i el Consorci Català pel Desenvolupament Local van optar per la 
utilització de la tècnica de racionalització de la contractació administrativa prevista en 
la vigent legislació de contractes del sector públic anomenada Acord marc. Aquesta, 
possibilita  la  contractació  centralitzada  de  subministraments,  com  en  aquest  cas, 
d’equips informàtics per a les entitats membres del CCDL i Localret que ho decideixin, i 
per a la resta d’entitats locals de Catalunya que ho acordin, per tal d’obtenir un benefici 
d’aquestes millors condicions econòmiques, mitjançant les corresponents economies 
d’escala.

L’Acord marc de subministrament d’equips informàtics té els següents objectius:
- Determinar els equipaments informàtics que compraran i arrendaran les entitats 

locals  de  Catalunya  adherides  al  Sistema  de  contractació  centralitzada  del 
Consorci,  concretant  les  marques  i  models  amb  les  corresponents 
adequacions,  que  si  s’escau  es  considerin  els  més  convenients  per  a  les 
necessitats  específiques  de  les  entitats  locals,  així  com  els  corresponents 
serveis de manteniment associats. 

- Seleccionar les empreses que subministraran els equips informàtics mitjançant 
les modalitats de compra i d’arrendament, amb o sense opció de compra, així 
com els corresponents serveis de manteniment associats.

- Fixat  els  corresponents  preus unitaris  màxims  de compra  i  de  la  quota  de 
lloguer  i  del  cànon  de  manteniment  dels  arrendaments  de  cadascun  dels 
equips informàtics objecte material de l’Acord marc.

- Establir les condicions generals d’execució dels futurs encàrrecs de provisió de 
l’equipament informàtic de compra, incloses, quan s’escaigui, les prestacions 
de manteniment, i d’arrendament amb o sense opció de compra, l’adquisició 
del qual es podrà realitzar de manera individualitzada per les entitats locals 
destinatàries o bé agregada pel CCDL.

Per acord núm. 756, adoptat per la Junta de Govern Local de data 05/12/2012, aquest 
Ajuntament  va  aprovar  l’adhesió  al  sistema  de contractació  centralitzada  que amb 
destinació als ens locals de Catalunya es realitzi pel CCDL en les diverses categories 
de béns mobles, productes i serveis, de conformitat amb les previsions de  l’article 205 
del TRLCSP.

En  data  17.06.16,  l’empresa  Computer  Bages  SL,  adjudicatària  de  servei  de 
manteniment informàtic de l’Ajuntament d’Abrera, ha emès informe tècnic justificant la 
necessitat d’adquirir 20 monitors d’ordinador. 

Per a la realització del subministrament indicat s’ha efectuat invitació a les empreses 
adjudicatàries dels  lots 1 i  9  (PC’s de sobretaula i  accessoris)  de l’acord marc de 
subminsitraments d’equips informàtics, mitjançant correu electrònic de 17.06.2016. Les 
empreses convidades han estat ID Grup SA, Informàtica el  Corte Inglés SA, Ricoh 
España SLU i Servicios Microinformàtica SA, i en el termini atorgat ha presentat oferta 
l’empresa següent:

1) ID Grup SA RE 5581 i 5611

Monitor Preu Unitari Preu per més de 10 
unitats

Garantia

Monitor  Led  de  24” 
ViewSonic VA2445-LED

103,61€ (IVA exclòs) 98,96€ (IVA exclòs) 3 anys

Monitor Led amb altaveus 
de  23”  AOC  Value 
E2370SH

107,07€ (IVA exclòs) 104,50€ (IVA exclòs) 3 anys
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Monitor  Led  Full  HD 
regulable  en  alçada  de 
23,6” ViewSonic VG2433

153,72€ (IVA exclòs) 146,89€ (IVA exclòs) 3 anys

Monitor Led amb altaveus 
de  24”  ViewSonic 
VX2452MH Full HD

132,00€ (IVA exclòs) 3 anys

Monitor Led amb altaveus 
de  24”  AOC  Value 
e2460Sh

128,20€ (IVA exclòs) 3 anys

S’ha emès informe tècnic de data 28.06.16, subscrit per Computer Bages SL, relatiu a 
la valoració de les ofertes presentades, proposant la contractació del subministrament 
de 20 monitors d’ordinador led amb altaveu de 23 polzades.

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,  Serveis  socials,  Dones  i 
Igualtat  i  Millora  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent:

ACORD

Primer. Donar compte a la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, de 
que  el  subministrament  d’equips  informàtics  a  l’Ajuntament  d’Abrera  s’efectuarà 
mitjançant la central de compres del Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Segon. Adjudicar el  subministrament  de 20 monitors d’ordinador mitjançant  l’acord 
marc de subministrament d’equips informàtics de la central de compres del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local, a l’empresa ID Grup SA, amb NIF A59367458, per 
un import de 2.090 €, sense IVA, 2.528,90 € amb el 21% d’IVA inclòs.

Tercer. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  2.528,90  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 491/62600 del pressupost municipal vigent.

Quart. Donar compte a la Regidoria d’Hisenda, Serveis Socials, Dones i Igualtat i Millora.

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.: G328/2016/13
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm. 2016-0630 de data 01/07/2016, d’adjudicació  del 
contracte d'obres de finalització de la Nova Escola bressol municipal 2a fase.

L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-0630, de data 1 de 
juliol de 2016, amb el contingut literal següent:

“Per acord núm. 9.5, adoptat per la Junta de Govern Local en data 17/05/2016, es van aprovar 
els  plecs de clàusules  administratives particulars  i  de prescripcions  tècniques del  contracte 
administratiu d'obres de finalització de l’execució del projecte ordinari anomenat “Nova Escola 
bressol municipal 2a fase”, amb un pressupost de licitació de 209.948,88 €, IVA exclòs, i es va 
convocar  licitació  pel  procediment  obert,  amb  publicació  al  Tauler  d’anuncis  i  al  Perfil  de 
contractant el 18/05/2016 i al BOPB de data 20/05/2016.
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A la Mesa de Contractació de data 06/06/2016 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1, es 
van admetre els licitadors presentats del núm. 1 al 9 i es va efectuar requeriment d’esmena de 
documentació al licitador núm. 10 Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL.

A la Mesa de Contractació de data 14/06/2016 es va excloure el licitador  Noves Oportunitats 
d’Inversió  i  Serveis,  SL per  no acreditar  tota  la  documentació  requerida i  es va procedir  a 
l’obertura del sobre núm. 2 de les proposicions admeses. 

A la  Mesa  de  Contractació  de  data  23/06/2016 es  va  efectuar  proposta  d’adjudicació  del 
contracte, de conformitat amb la classificació següent:

Núm. Licitador Proposició (IVA no inclòs) Classi-
ficació

8 Artífex Infraestructuras, SL 209.948,88 €, IVA no inclòs. Ofereix totes 
les millores i  reduir  el  termini  d’execució 
en 15 dies.
Consta  declaració  responsable  sobre  la 
possessió  en  plantilla  d’un  nombre  de 
treballadors  discapacitats  no  inferior  al 
2%: un 17,86%.

1r.

3 Construcciones y Servicios 
Faus, SA

209.948,88 €. Ofereix totes les millores i 
reduir el termini d’execució en 15 dies. 
Consta  declaració  responsable  sobre  la 
possessió  en  plantilla  d’un  nombre  de 
treballadors  discapacitats  no  inferior  al 
2%: un 7,32 %.

2n.

7 Grup Mas Constructors, SL 209.948,88 €. Ofereix totes les millores i 
reduir el termini d’execució en 15 dies.
Consta  declaració  responsable  sobre  la 
possessió  en  plantilla  d’un  nombre  de 
treballadors  discapacitats  no  inferior  al 
2%: un 5%.

3r.

6 Gestión, Ingeniería y 
construcción de la Costa 
Dorada, SA (GICSA)

209.948,88 €. Ofereix totes les millores i 
reduir el termini d’execució en 15 dies.
Consta  al  RELI  declaració  responsable 
sobre  la  possessió  en  plantilla  d’un 
nombre  de  treballadors  discapacitats  no 
inferior al 2%, però no acredita el nombre.

4rt.

1 Constructora y Rehabilitadora 
Secla, SA

209.948,88 €. Ofereix totes les millores i 
reduir el termini d’execució en 15 dies. 5è.

2 Iberland Inmuebles y 
Reformas, SL

209.948,88 €. Ofereix totes les millores i 
reduir el termini d’execució en 15 dies. 5è.

4 Nesra Enginyeria i 
Instal·lacions, SA

209.948,88 €. Ofereix totes les millores i 
reduir el termini d’execució en 15 dies. 5è.

5 Construcciones Panadés,SA 209.948,88 €. Ofereix totes les millores i 
reduir el termini d’execució en 15 dies. 5è.

9 Ravi Obres,Transportes y 
Excavaciones, SL

209.948,88 €, IVA no inclòs. Ofereix totes 
les millores i  reduir  el  termini  d’execució 
en 15 dies.

5è.

El  23/06/2016  es  va  realitzar  el  requeriment  de  documentació  corresponent  a  l’esmentat 
contracte al  licitador  classificat  en primer lloc,  qui  ha aportat  la documentació  requerida el 
28/06/2016.

Atès l’article 151.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Real  
Decret  Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  així  com la resta de disposicions vigents en 
matèria de contractació.
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Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  per  la  Unitat  de Contractació  i  Compres  del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la llei

RESOLC

Primer. Ratificar els acords de la Mesa de Contractació i adjudicar el contracte administratiu 
d'obres  de  finalització  de  l’execució  del  projecte  ordinari  anomenat  “Nova  Escola  bressol 
municipal 2a fase” a la proposta més avantatjosa, d’acord amb les dades següents:

ADJUDICATARI: Artífex Infraestructuras, SL NIF: B65675365
PREU: 209.948,88 €,  21% IVA: 44.089,26 €, total: 254.038,14 €
DURADA CTE.:  3,5 mesos.
MILLORES: paviments exteriors, lloses, serralleria i revestiment murs exteriors de formigó 
armat vist.

Segon. Disposar  la despesa de 254.038,14 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
núm. 323/62203, per un import de 240.038,14 €, i núm. 929/62500, per un import de 14.000 €, 
del pressupost municipal vigent.

Tercer. Nomenar coordinador de seguretat i salut i director facultatiu de les obres el Sr. Antoni 
Muñoz Franch, arquitecte cap del Departament d’Urbanisme i Territori, i directora de l’execució 
de l’obra la Sra. Margarita Lillo Pérez, arquitecta tècnica municipal.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i  citar-la per formalitzar el  contracte 
mitjançant atorgament de document administratiu, de la qual cosa en donarà fe la Secretaria de 
la corporació, en el termini màxim vuit dies hàbils, a comptar de l’endemà de la recepció de la  
notificació d’adjudicació. 

Cinquè. Notificar aquesta resolució a la resta de licitadors de manera telemàtica, acompanyat 
dels informes que el motiven, i publicar-lo al Perfil de contractant.

Sisè. Donar compte a la Junta de Govern Local a la propera sessió que celebri, a la Intervenció 
municipal, al Departament d’Urbanisme i Territori i a la tècnica d’Educació.”

La part  dispositiva sisena del Decret  estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan de contractació.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Comptes 
del Departament de Secretaria en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la 
llei, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de núm.  2016-0630 adoptat en data 
01/07/2016.

Segon. Rectificar la part dispositiva tercera del Decret i nomenar director de l’execució 
de les obres el Sr. José Luis Castro Hita, arquitecte tècnic municipal.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d’Urbanisme i Territori.

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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2.3 Expedient núm.: G333/2016/22
Assumpte:  Rectificació  d’error  material  a  l’acord  núm.  2.5  de  data  05.07.2016,  relatiu  a 
l’aprovació memòria valorada i adjudicació del contracte menor d’obres de substitució de portes 
interiors i bancs al pavelló esportiu municipal.

Per acord núm. 2.5 de la Junta de Govern Local de data 5 de juliol de 2016 es va aprovar la 
memòria valorada i  adjudicar  el  contracte administratiu d’obres de substitució de portes 
interiors i bancs al pavelló esportiu municipal a Construccions Successors de A. Vives SL, 
amb NIF B60386547, per un import de 31.731,19 €, sense IVA, 38.394,74 € IVA inclòs.

A l’acord quart punt 1 s’ha detectat un error material en la designació del coordinador de 
seguretat i salut del contracte que s’adjudica.

D’acord amb l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les 
administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  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 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’Obres i Serveis, Parcs i Jardins, Urbanisme i 
Mobilitat, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015/0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Rectificar l’error material de l’apartat quart punt 1 de l’acord núm. 2.5 adoptat per la 
Junta de Govern Local en data 05.07.16, en el sentit següent:

On diu: “Quart. Advertir a l’empresa adjudicatària que les obres s’hauran d’executar realitzar  
d’acord amb les següents obligacions:

1. Nomenar  coordinador  de  seguretat  i  salut  de  l’obra  el  Sr.  José  Luís  Castro  Hita,  
arquitecte cap del Departament d’Urbanisme i Territori; director facultatiu i d’execució  
de l’obra de substitució de portes interiors i bancs al pavelló esportiu municipal.”

Ha de dir:  “Quart.  Advertir  a  l’empresa adjudicatària  que  les  obres  s’hauran  d’executar  
realitzar d’acord amb les següents obligacions:

1. Nomenar  coordinador  de  seguretat  i  salut  de  l’obra  el  Sr.  Antoni  Muñoz  Franch,  
arquitecte cap del Departament d’Urbanisme i Territori; director facultatiu i d’execució  
de l’obra de substitució de portes interiors i bancs al pavelló esportiu municipal.”

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa Construccions Successors de A. Vives SL.

Tercer. Departament d’Urbanisme i Territori, i al Departament d’esports.

Quart. Donar compte d’aquest decret a la propera Junta de Govern Local que es celebri.

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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2.4 Expedient núm.: G333/2016/25
Assumpte:  Ratificació del Decret de Regidoria núm. 2016-0654 de data 08/07/2016, d’adjudicació  
del contracte menor de serveis de manteniment de l’ascensor de la Nova Escola Abrera.

La Regidoria delegada d’Obres i serveis,  Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat, i  la 
Regidoria delegada d’Ensenyament, Acció Cultural i Patrimoni cultural de l’Ajuntament 
d’Abrera han adoptat el Decret núm. 2016-0654, de data 08/07/2016, amb el contingut 
literal següent:

“D’acord  amb  l’article  19.1.a)  del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  que 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), s’estableix el contracte  
administratiu de serveis.

L’article 10 de l’esmentada Llei defineix com a contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un  
resultat diferent al d’una obra o un subministrament.

D’acord  amb l’article  111  del  TRLCSP,  els  contractes  menors  definits  en  l’article  138.3,  podran 
adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació  
professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes establertes en l’article 111.

L’article 138.3 del TRLCSP, estableix que són contractes menors aquells d’import inferior a 50.000 
euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes.

A aquest efecte,  la naturalesa i  extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el  
contracte projectat implica el servei de manteniment de l’ascensor de la Nova Escola Abrera.

D’acord amb l’article 1 de la citada llei,  la contractació del sector públic,  ha de  garantir  que la  
mateixa  s'ajusta  als  principis  de  llibertat  d'accés  a  les  licitacions,  publicitat  i  transparència  dels 
procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d'assegurar, en connexió 
amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, una eficient utilització dels fons  
destinats  a  la  realització  d'obres,  l'adquisició  de  béns  i  la  contractació  de  serveis  mitjançant 
l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència  
i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Per a la realització del servei indicat s’han efectuat 3 invitacions a les empreses/professionals Orona 
SG, Schindler SA, Thyssenkrupp Elevadores SL i en el termini atorgat han presentat ofertes les 
empreses següents: 

1) Orona SG: 1.440 € IVA exclòs.
2) Schindler SA: 550,16 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic  núm.  2016-0104 en data  28.06.16,  subscrit  pel  cap del  Departament 
d’Urbanisme, relatiu a la valoració de les ofertes presentades.

Aquesta  proposta  de  resolució 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 aquestes regidories delegades d’Obres i Serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat, i la 
Regidoria d’Ensenyament, Acció cultural i Patrimoni, en ús de les atribucions que ens atorga el Decret 
d’Alcaldia número 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015,

RESOLC

Primer.  Adjudicar el contracte menor de serveis de manteniment  de l’ascensor de la Nova Escola 
Abrera, a  l’empresa Schindler SA,  amb  NIF A50001726,  per un import de 550’16 €, sense IVA, 
665’69 € amb el 21% d’IVA inclòs.
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 305,11 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
320/21200 del pressupost municipal vigent, i la despesa de 360,58 € a càrrec de la mateixa aplicació  
pressupostària de l’exercici 2017.

Tercer. L’empresa adjudicatària haurà de prestar els serveis d’acord amb les condicions següents:

1) El contractista tindrà a disposició de l’Ajuntament certificats vigents d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries (Agència Tributària) i de Seguretat Social, en la forma prevista als art.  
13-16 del RGLCAP (RD 1098/2001, de 12 d’octubre).

2) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
3) Nomenar tècnic municipal responsable d’aquest contracte el Sr. José Luís Castro Hita.
4) Especialitats del deure de confidencialitat:  totes les dades facilitades per a l’execució del 

contracte  seran  tractades  amb  estricta  confidencialitat,  d’acord  amb  la  Llei  Orgànica 
15/1999,  de  13  de  desembre,  de  Protecció  de  dades  de  caràcter  personal  (LOPD)  i 
normativa de desplegament continguda en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

5) El contractista haurà de realitzar el servei d’acord amb característiques tècniques annexes a 
l’oferta presentada.

6)  El termini d’execució del contracte serà del 15 de juliol de 2016 al 14 de juliol de 2017,  
havent-hi  la  possibilitat  de  rescissió  del  contracte  en  cas  d’adjudicar-se  el  contracte 
administratiu  de  servei  de  manteniment  dels  elevadors  dels  edificis  municipals,  el  qual 
inclourà l’ascensor de la Nova Escola Abrera, entre d’altres. 

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Schindler SA i a la resta d’oferents de manera telemàtica.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal, al Departament d’Urbanisme, al Departament de 
Serveis Urbans i Manteniment,  i al Departament d’Ensenyament. 

Sisè. Donar compte d’aquest decret a la propera Junta de Govern Local que es celebri.”

La part  dispositiva sisena del Decret  estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local.

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 aquestes regidories delegades d’Obres i Serveis, Parcs i jardins, 
Urbanisme i mobilitat, i la Regidoria d’Ensenyament, Acció cultural i Patrimoni, en ús de 
les atribucions que ens atorga el Decret d’Alcaldia número 2015-0596 del dia 3 de juliol 
de 2015,

ACORD

Primer. Ratificar el Decret de la Regidoria delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, 
Urbanisme  i  mobilitat,  i  de  la  Regidoria  delegada  d’Ensenyament,  Acció  Cultural  i 
Patrimoni cultural, de núm. 2016-0654, adoptat en data 08/07/2016.

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

2.5 Expedient núm.: G333/2016/26
Assumpte: Declarar deserta la licitació del procediment obert de serveis de socorrisme al CAM i 
a la piscina municipal d’estiu i adjudicació del contracte menor de serveis de socorrisme a la 
Piscina Municipal d’Estiu

Per Acord de la Junta de Govern Local núm. 9.1 de data 2 de febrer de 2016, es van 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
del contracte administratiu de serveis de socorrisme al CAM i a la piscina municipal 
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d’estiu, amb un pressupost de licitació del contracte de 375.051,60€ IVA inclòs, pel 
període d’execució de 2 anys, prorrogable per 2 anys més, i es va convocar licitació 
pel procediment obert  en el Perfil  del contractant en data 05.02.2016 i en el Tauler 
Municipal d’Anuncis.

Durant el termini de presentació d'ofertes es van rebre proposicions de les empreses i 
professionals següents:

1) Barcelona Sport Management SL en data 18/02/16
2) Sanea 2008 SL en data 24/02/16
3) Proidman SL en data 24/02/16
4) Diversport SCP en data 24/02/16
5) Sage Sport SL en data 25/02/16
6) Paidoesports SL en data 25/02/16
7) Aquasos Serveis Integrals SL en data 25/02/16
8) Jocnet Gestió Esportiva SL en data 25/02/16
9) Pro Activa Serveis aquàtics SL en data 25/02/16
10) Aunar Group 2009 SL en data 25/02/16
11) Marsave Mallorca SL en data 25/02/16
12) Emergències Setmil SL en data 25/02/16
13) Ebone servicios educación y deporte SL en data 25/02/16

Per Acord de la Junta de Govern Local núm. 2.5 de data 19 d’abril  de 2016 es va 
adjudicar  el  contracte  de serveis  de socorrisme al  Centre  Aquàtic  Municipal  i  a  la 
Piscina Municipal d'Estiu a l’empresa Aunar Group 2009 SL. 

El  contracte  de  serveis  de  socorrisme  al  Centre  Aquàtic  Municipal  i  a  la  Piscina 
Municipal d’Estiu no s’arriba a formalitzar per renúncia d’Aunar Group 2009 SL de data 
23.05.2016.

S’ha requerit a la resta de licitadors a formalitzar contracte, renunciant tots a prestar 
els serveis de socorrisme al CAM i a la Piscina Municipal d’Estiu.

S’ha  emès  informe  tècnic  en  data  16.06.2016,  subscrit  pel  cap  del  departament 
d’Esports,  justificant la necessitat de contractar el servei de socorrisme de la piscina 
municipal d’estiu per tràmit d’emergència davant l’obertura de les instal·lacions en data 
19.06.2016.

D’acord amb l’article 19.1.a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 
s’estableix el contracte administratiu de serveis.

L’article 10 de l’esmentada Llei defineix com a contractes de serveis aquells l’objecte 
dels quals són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o 
dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent al d’una obra o un subministrament.

D’acord amb l’article 111 del TRLCSP, els contractes menors definits en l’article 138.3,  
podran adjudicar-se directament a qualsevol  empresari  amb capacitat d’obrar i  que 
compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les 
normes establertes en l’article 111.

L’article 138.3 del TRLCSP, estableix que són contractes menors aquells d’import inferior 
a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti 
d’altres contractes.
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D’acord amb l’article 113 del TRLCSP, podran ser objecte de tramitació d’emergència 
els  contractes  que  suposin  l’actuació  immediata  de  l’administració  a  causa 
d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un greu perill o de necessitats 
que afectin a la defensa nacional. 

A aquest  efecte,  la naturalesa i  extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant  el  contracte  projectat  implica  el  servei  de  socorrisme  a  les  piscines 
municipals d’estiu. 

D’acord amb l’article 1 de la citada llei, la contractació del sector públic, ha de  garantir  
que la mateixa s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions,  publicitat  i 
transparència  dels  procediments,  i  no  discriminació  i  igualtat  de  tracte  entre  els 
candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control 
de  la  despesa,  una  eficient  utilització  dels  fons  destinats  a  la  realització  d'obres, 
l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició 
prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció 
de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Per a la realització del servei indicat s’han efectuat invitacions als 7 primers classificats 
de la licitació  de serveis de socorrisme al CAM i a la piscina municipal d’estiu, per 
correu electrònic de 16.06.2016, establint un preu estimat de contracte de 20.976,86 € 
(IVA inclòs).

De  les  invitacions  efectuades  s’ha  rebut  resposta  de  les  empreses/professionals 
següents: 

1) Renúncia de l’empresa Emergències Setmil SL RE 5396: 2na classificada de la 
licitació de serveis de socorrisme al CAM i a la piscina municipal d’estiu.

2) Acceptació a prestar el servei de socorrisme a la piscina municipal d’estiu de 
l’empresa Ebone servicios educación y deporte SL RE 5399: 4rta classificada de 
la licitació de serveis de socorrisme al CAM i a la piscina municipal d’estiu. 

3) Renúncia  de  l’empresa  Barcelona  Sport  Management  SL  RE  5392:  5ena 
classificada  de  la  licitació  de  serveis  de  socorrisme  al  CAM  i  a  la  piscina 
municipal d’estiu. 

4) Acceptació a prestar el servei de socorrisme a la piscina municipal d’estiu de 
l’empresa Marsave Marllorca SL RE 5401:  6ena classificada de la  licitació a 
serveis de socorrisme al CAM i a la piscina municipal d’estiu.

5) Acceptació a prestar el servei de socorrisme a la piscina municipal d’estiu de 
l’empresa Aquasos Serveis Integrals SL RE 5394: 7ena classificada de la licitació 
de serveis de socorrisme al CAM i a la piscina municipal d’estiu.

Les  empreses  Aunar  Group  2009  i  Sanea  2008  SL,  primera  i  tercera  classificada, 
respectivament, a la licitació de serveis de socorrisme al CAM i a la piscina municipal 
d’estiu, no es pronuncien a la invitació de l’Ajuntament a prestar el servei de socorrisme 
de la piscina municipal d’estiu, pel període comprès entre el 19 de juny i el 7 d’agost. 

S’ha  emès  informe  tècnic  en  data  20.06.2016,  subscrit  pel  cap  del  departament 
d’Esports,  relatiu  a  les  acceptacions  d’Ebone  servicios  educación  y  deporte  SL, 
Marsave Mallorca SL, i Aquasos Serveis Integrals SL a prestar el servei de socorrisme 
a  la  piscina  municipal  d’estiu,  proposant  l’adjudicació  a  favor  de  l’empresa  Ebone 
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servicios  educación  y  deporte  SL,  4rta  classificada  a  la  licitació  de  serveis  de 
socorrisme al CAM i a la piscina municipal d’estiu.

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’Esports, Salut i Gent Gran, en ús de les 
atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia número 2015-0596 del dia 3 de juliol de 
2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer.  Declarar deserta la licitació de serveis de socorrisme al CAM i a la piscina 
municipal d’estiu,  convocada per Acord de la Junta de Govern Local núm. 9.1 de data 2 
de febrer de 2016, per renúncia de tots els licitadors.

Segon.  Adjudicar el contracte menor de servei de socorrisme a la piscina municipal 
d’estiu, a  l’empresa Ebone servicios educación y deporte SL, amb  NIF B73405599, 
per un import de 17.336,25 €, sense IVA, 20.976,86 amb el 21% d’IVA inclòs. El termini 
d’execució del contracte serà del 19 de juny al 7 d’agost de 2016 (ambdós inclosos).

Tercer. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  20.976,86  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 342/22799 del pressupost municipal vigent.

Quart. L’empresa  adjudicatària  haurà  de  prestar  els  serveis  d’acord  amb  les 
condicions següents:

1) El contractista tindrà a disposició de l’Ajuntament certificats vigents d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries (Agència Tributària) i de Seguretat Social, 
en  la  forma  prevista  als  art.  13-16  del  RGLCAP  (RD  1098/2001,  de  12 
d’octubre).

2) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
3) Nomenar tècnica municipal responsable d’aquest contracte al Sr. Quim Esteve 

Bravo. 
4) Especialitats  del  deure  de  confidencialitat:  totes  les  dades  facilitades  per  a 

l’execució del contracte seran tractades amb estricta confidencialitat, d’acord 
amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD) i normativa de desplegament continguda en el Reial 
Decret  1720/2007,  de  21  de  desembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  de 
desenvolupament de la LOPD.

5) El  contractista  haurà  de  realitzar  el  servei  d’acord  amb  les  especificacions 
següents:
Obligacions especifiques del servei. Seran les següents:

1) Disposar de, com a mínim, tres tècnics en salvament aquàtic i primers auxilis, amb el curs 
DEA actualitzat en tot moment, durant tot el període de prestació del servei i durant tot 
l’horari d’obertura dela PME.

2) Portar el control de les incidències, cures i qualsevol altre control que tingui relació amb el 
servei  de  socorrisme  i  sigui  demanat  pel  responsable  municipal  de la  piscina. 
Mensualment, traslladarà, per escrit, un informe d’incidències al Departament d’Esports de 
l’Ajuntament d’Abrera.

3) Donar informació puntual, al responsable de les instal·lacions, de totes les incidències o 
substitucions de l’equip de treball. 

4) Establir, per escrit, la cadena de salvament a realitzar en cas d’urgència.
5) S’haurà  de  presentar  una  memòria  amb  recopilació  de  les  incidències,  opinions  dels 

usuaris, llibre de cures i valoració final del servei abans del 31 d’octubre. 
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6) Avisar  amb  una  antelació  d’una  setmana,  com a  mínim, dels  canvis  de  personal  per 
rescissió de contracte i informar per escrit al Departament d’Esports sobre les causes que 
han motivat el canvi.

7) Ser responsable, civilment i administrativament, davant de l’Ajuntament per les faltes dels 
seus empleats.

8) Estar obligat al rescabalament dels danys que es causin a tercers, per negligència, per 
culpa o per una prestació defectuosa del servei; tant si són danys a béns, com a persones, 
sense perjudici de les sancions contractuals que puguin ser imposades.

9) Serà al seu càrrec l’adquisició, distribució i conservació del vestuari necessari per a la 
prestació  del  servei,  així  com  del  material  necessari  per  a  portar  a  terme  el  servei 
correctament.

10) Contractar tot el personal necessari per a prestar el servei sense discontinuïtat.
11) Garantir  la  formació  dels  treballadors  que  assigni  a  aquest  servei  i  presentar,  al 

Departament d’Esports, la documentació que acrediti aquesta formació. 
12) Assignar a la prestació  del  servei  personal  estable,  en nombre i  categoria laboral,  de 

manera que es garanteixin les substitucions automàtiques en cas de baixa per malaltia i 
absències per descansos setmanals i vacances.

13) Presentar un Pla de prevenció d’accidents,  respecte del  CAM, i  abans de l’inici  de la 
temporada de la PME.

14) Adquirir tot el material sanitari necessari pel bon funcionament del servei i els recursos 
adients, inclòs un desfibril·lador, tensiòmetres, servei de oxigenoteràpia, etc. per a realitzar 
els serveis d’urgència.

15) Controlar el material lúdic i/o alternatiu de les piscines.
16) Dur a terme la vigilància de salvament del vasos de la piscina i la vigilància de les platges i 

la zona d’estança
17) En cas d’accident d’un usuari de la instal·lació, atendre i fer les primeres cures d’urgència.
18) Fer respectar les normes d’ús de la instal·lació.
19) L’adjudicatari deurà presentar les titulacions i contractes de tot el personal que doni servei 

a la PME
20) Tot el personal del servei haurà d’anar sempre uniformat i dur de forma visible la inscripció 

“SOCORRISTA” a la samarreta; així com garantir, en tot moment, la seva identificació. El  
vestuari, prèviament, haurà de tenir el vistiplau del Departament d’Esports i no hi podrà 
figurar cap motiu publicitari o d’espònsor.

21) Haurà  presentar mensualment a la Unitat administrativa corresponent la còpia dels TC-2 i 
TC-1 del personal que desenvolupa la prestació.

22) Assumir totes les seves obligacions i  drets com empresa en relació a les lleis laborals 
vigents. Tot el personal adscrit al servei haurà d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.  

23) El contractista haurà de complir  amb allò que estableix la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals en quant a la formació dels treballadors i treballadores al seu càrrec.

24) Aplicació professional de tècniques de RPC i primers auxilis.       
25) El servei  serà de caràcter exclusiu per a l'Ajuntament, l'adjudicatari  no podrà realitzar 

servei a particulars, el servei municipal serà prioritari.
26) Efectuar el pagament puntual del salari corresponent als seus treballadors. El període de 

temps a què es refereix  l'abonament  de les retribucions periòdiques i  regulars no pot 
excedir d'un mes, d’acord amb allò establert en l’article 29.1 del Reial Decret Legislatiu 
1/1995,  de  24  de  març,  pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de la  Llei de  l'Estatut  dels 
Treballadors.

 
Tasques i obligacions del socorrista.

1) Col·laborar, si són requerits, en tots els actes de dinamització social, jornades de recreació 
i cursets de natació que s’organitzin. 

2) Dinamitzar les zones d’aigua i assessorar, en tot el que estigui al seu abast, els usuaris i 
col·laborar amb les persones amb mobilitat reduïda. 

3) Resta prohibida  la  utilització  d’aparells,  estris  o  elements que puguin  entorpir  la  seva 
atenció (llibres, auriculars, mòbils, etc.).

4) Ser responsables de fer complir la “Normativa d’ús dels diferents espais”, per aquest motiu 
haurà de tenir coneixement de la mateixa.

5) Tenir cura del manteniment i estat del elements i aparells inventariables de la farmaciola, 
així com sol·licitar el material fungible al responsable amb l’antelació suficient per a la seva 
reposició.

6) Ser responsables i tenir autoritat per a mantenir l’ordre públic i evitar situacions de risc en 
les instal·lacions.

7) Col·laborar  amb  els  plans  d’emergència  i  evacuació  de  la  instal·lació,  en  cas  de  ser 
necessari.
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8) En la PME dels tres socorristes, el contractista designarà un com a responsable del servei, 
que  serà  l’interlocutor  amb  la  direcció  del  centre.  Dos  socorristes  vigilaran  les zones 
d’aigua  i  un  tercer  vigilarà  la  zona d’estança.  Les  rotacions  les  marcarà el  socorrista 
responsable.

9) Dur a terme les tasques pròpies del socorrista (vigilància i primers auxilis) d’acord amb la 
normativa legal vigent.

10) El compliment total de l’horari del servei.
11) No abandonar  el  lloc  de  vigilància  sota cap pretext,  tret  de les  causes  pròpies  de  la 

prestació del servei o per força major, informant sempre prèviament al responsable de la 
instal·lació.

12) Informar, vigilar, controlar i atendre a tot usuari que requereixi els seus serveis de manera 
cordial, amable i amb respecte.

13) Comprovar diàriament, a l’inici de la jornada laboral, que els elements  imprescindibles de 
primers auxilis es trobin en bon estat d’ús, i en cas de mancances o desperfectes d’aquest 
informar, al més aviat possible, al coordinador del servei.

14) Vigilar que els usuaris respectin les normes d’ús de la instal·lació i  informar-los de les 
mateixes, en  cas que n’actuïn de forma contrària.

15) Omplir el llibre d’incidències amb aquelles actuacions que hagi dut a terme.
16) Atenció a l'usuari,  orientació,  trasllat  de persones disminuïdes,  ajuda a persones amb 

mobilitat reduïda,  etc.
17) Controlar l’ordre i l’aforament màxim establert per normativa dins de la piscina.
18) Farà complir la distribució de l’espai entre els usuaris de bany lliure i cursetistes que s’hagi 

marcat des de la direcció del Complex, així com realitzarà el  control del material esportiu 
que s’utilitza, d’acord amb els criteris establerts per cada cas.

19) L’adjudicatari  haurà  d’informar,  de  manera  immediata,  als  responsables  tècnics  del 
Departament d’Esports de qualsevol incidència derivada del servei i haurà de presentar 
els informes escrits sobre aquells incidents que l’Ajuntament els reclami.

6)  El servei s’efectuarà del 19 de juny al 7 d’agost (ambdós inclosos).

Cinquè. Notificar aquest acord a l’empresa Ebone servicios educación deporte SL i a 
la resta d’oferents de manera telemàtica.

Sisè. Donar compte a la Intervenció municipal, i a la Regidoria d’Esports, Salut i Gent 
Gran.

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

2.6 Expedient núm.: G330/2015/07
Assumpte:  Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0667  de  data  11/07/2016,  de 
rectificació  d’error  material  a  l’acord  núm.  2.7  de  data  15.03.16  relatiu  a  l’adjudicació  del  
contracte de serveis d’assessorament per a la revisió del POUM d’Abrera

L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-0667 del dia 11 de juliol de 2016,  de 
rectificació d’error material a l’acord núm. 2.7 de data 15.03.16 relatiu a l’adjudicació 
del  contracte  de  serveis  d’assessorament  per  a  la  revisió  del  POUM  d’Abrera,  el 
contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
 
“Per acord núm. 2.7 de la Junta de Govern Local de data 15 de març de 2016 es va adjudicar el 
contracte  administratiu  de  serveis  d’assessorament  per  a  la  revisió  del  POUM d’Abrera a 
Amador Ferrer Aixalà (AFAC), amb NIF  37245968K, per un import de  143.500  €, sense IVA, 
173.635 € IVA inclòs.

A l’acord segon s’ha detectat un error material al número d’aplicació pressupostaria del contracte 
que s’adjudica, segons informe tècnic núm. 2016-0112 de data 06.07.2016 subscrit pel cap del 
departament d’urbanisme.

17

038AL
Resaltado

038AL
Resaltado



D’acord amb l’article 105 de la Llei  30/1992,  de 26 de novembre,  del  Règim Jurídic de les 
administracions públiques i del  procediment administratiu comú, 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 de resolució ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del 
Departament de Secretaria, i en el marc de la normativa vigent,

ACORD

Primer. Rectificar l’error material de l’apartat segon de l’acord núm. 2.7  adoptat per la Junta de 
Govern Local en data 15.03.16, en el sentit següent:

On diu: “Segon. Disposar la despesa de 52.091 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm.  
920/22706 del pressupost municipal vigent; la despesa de 104.181 € a càrrec de la mateixa  
aplicació pressupostària del pressupost municipal de 2017; la despesa de 17.363 € a càrrec de  
la mateixa aplicació pressupostària del pressupost municipal de 2018 i condicionar l’existència  
de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos.”

Ha de dir:  “Segon. Disposar la despesa de 52.091 € a càrrec de l’aplicació pressupostària  
núm. 151/22706 del  pressupost  municipal  vigent;  la  despesa de 104.181 € a càrrec de la  
mateixa aplicació pressupostària del pressupost municipal de 2017; la despesa de 17.363 € a  
càrrec de la mateixa aplicació pressupostària del pressupost municipal de 2018 i condicionar  
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos.”

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa Amador Ferrer Aixalà (AFAC).

Tercer. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme.

Quart. Donar compte d’aquest decret a la propera Junta de Govern Local que es celebri.”

La part dispositiva quarta del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern Local, 
com a òrgan de contractació.

Aquesta  proposta  de  resolució  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 Alcaldia, en ús de les atribucions que 
m’atorga el Decret d’Alcaldia número 2015-0596 de 3 de juliol de 2015, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció el següent 

ACORD

Primer. Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-0667,  adoptat  en  data 
11/07/2016.

Segon. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme.

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

2.7 Expedient núm.: G330/2013/13
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0677  de data 12/07/2016,  de  resolució  del 
contracte de serveis de socorrisme al CAM i a la PME per incompliment culpable del contractista.
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L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat resolució mitjançant Decret núm. 2016-0677 del dia 12 de 
juliol de 2016 el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:

“Per acord núm. 2.10, adoptat per la Junta de Govern Local de data 30/12/2013, es adjudicar el 
contracte administratiu de serveis de socorrisme al Centre Aquàtic municipal d’Abrera (CAM) i a 
la Piscina municipal d’estiu (PME), a Notiluka, SL, per  un preu anual de 82.522 €, IVA inclòs, 
formalitzat el dia 02/01/2014.

Per garantir el  contracte el  contractista va dipositar una garantia definitiva per un import de 
3.410 €, en forma d’aval.

Per acord núm. 2.1 de la Junta de Govern Local, adoptat en data  6/12/2013,  es va aprovar la 
primera pròrroga del contracte amb una durada fins el 31/12/2015.

Per acord núm. 2.6, adoptat per la Junta de Govern Local de data 28/12/2015, es va acordar 
prorrogar  extraordinàriament  l’actual  contracte  de serveis  de  socorrisme al  Centre  Aquàtic 
Municipal i a la Piscina Municipal d’Estiu fins a l'adjudicació i inici de la prestació dels serveis 
pel nou adjudicatari, un cop incoat el procediment per a l'adjudicació del nou contracte.

S’ha emes informe tècnic de data 11/07/2016, subscrit pel cap del Departament d’Esports, i 
jurídic de data 11/07/2016.

Aquesta proposta 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 Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la llei

RESOLC

Primer. Incoar expedient de resolució per incompliment culpable del contractista Notiluka SL, 
amb NIF  B43900463, del contracte administratiu de  serveis de socorrisme al Centre Aquàtic 
municipal d’Abrera  i a la Piscina municipal d’estiu, d’acord amb l'article 223 f) 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, per haver quedat demostrat l’incompliment culpable de les clàusules següents:

1. Clàusula  3a.  del  Plec de prescripcions tècniques (PPT):  “Prestar els  serveis de 
socorrisme i salvament en les instal·lacions del  CAM i  de la PME” :  el  servei  no es 
presta adequadament, la falta de socorristes i les reiterades queixes dels usuaris del 
servei així ho han deixat palès.

2. Clàusula 4a. apartat  3 del  PPT:  “Donar informació  puntual,  al  responsable  de les  
instal·lacions, de totes les incidències o substitucions de l’equip de treball”.

3. Clàusula 4a. apartat 5 del PPT: “Cada any s’haurà de presentar una memòria amb  
recopilació de les incidències, opinions dels usuaris, llibre de cures i valoració final del  
servei. Dates de presentació:  en la PME abans del 31 d’octubre, en el CAM abans del  
31 de gener de l’any següent.

4. Clàusula 4a. apartats 10 i 12 del PPT: “Contractar tot el personal necessari per a  
prestar el servei sense discontinuïtat”.
“Assignar a la prestació del servei personal estable, en nombre i categoria laboral, de  
manera que es garanteixin les substitucions automàtiques en cas de baixa per malaltia  
i absències per descansos setmanals i vacances.” 

5. Clàusula 4a. apartat 21 del PPT: “Assumir totes les seves obligacions i drets com  
empresa en relació a les lleis laborals vigents. Tot el personal adscrit al servei haurà  
d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.” 

6. Clàusula 8a.  apartat   1 del  PPT:  “Lliurar el  llistat  dels treballadors que presten el  
servei,  essent  actualitzat  en  tot  moment  en  cas  de  noves  incorporacions  i  
substitucions.”

7. Clàusula 12: infraccions molt greus,  apartat 1 del PPT “Reincidència en la mateixa  
falta greu o el fet d’haver estat sancionat per cometre tres faltes greus, tot això en el  
període d’un any.”
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8. Clàusula 12: infraccions molt greus,  apartat 2 del PPT: “La desobediència reiterada 
a les ordres escrites de l’ajuntament relatives a la prestació del servei”.

9. Clàusula 12:  infraccions molt greus,  apartat  4 del  PPT: “L'incompliment de les 
obligacions socials o fiscals”.

10. Clàusula  12:  infraccions  molt  greus,   apartat  7  del  PPT:  “Paralitzacions  i  
interrupcions en  la prestació del servei”.

11. Clàusula  25a del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars:  “El  contractista  
estarà  obligat  al  compliment  de  les  disposicions  vigents  en  matèria  fiscal,  laboral,  
seguretat social, de seguretat i salut en el treball.”

Segon. Donar audiència a la contractista, en el termini màxim de 10 dies hàbils, als efectes  
d’efectuar  al·legacions o  les consideracions  que estimi  oportunes  respecte a l’incompliment 
culpable, la determinació dels danys i perjudicis i la incautació la garantia definitiva dipositada a 
l’efecte.

Transcorregut  el  termini  sense  haver-se  presentat  reclamacions,  l’acord  adoptat  restarà 
definitivament aprovat.

Tercer. Establir la valoració de l’incompliment suposa un import de 38.706,34 €, sense perjudici  
dels interessos de demora corresponents.

Quart. Incautar la garantia definitiva del contracte, d’import 3.410 €, als efectes de rescabalar 
els danys i perjudicis que ha ocasionat a l’Ajuntament d’Abrera segons allò establert en article 
113 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la  
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Cinquè. Notificar aquesta resolució a l’empresa  Notiluka, SL, acompanyada de l’informe tècnic 
que la motiva.

Sisè. Donar compte a la Junta de Govern Local a la propera sessió que celebri, a la Intervenció 
municipal i al Departament d’Esports.”

La part  dispositiva sisena del Decret  estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan de contractació.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Comptes 
del Departament de Secretaria en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la 
llei, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de núm. 2016-0677, adoptat en data 
12/07/2016.

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

2.8 Expedient núm.: G333/2014/21
Assumpte: Devolució de la garantia definitiva del contracte menor d’obres de pintat 
dels paraments exteriors al Casal d’Avis i del mur de contenció a l’Av. Lluís Companys 
- C/ Major.

Per acord núm. 2.7 de la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2015, es va 
adjudicar el contracte menor d’obres de pintat dels paraments exteriors al Casal d’Avis i 
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del  mur  de  contenció  a  l’Av.  Lluís  Companys  –  C/  Major  a  Pinturas  BC,  SL,  CIF 
B61882304 per un preu de 5.063,24 € (IVA inclòs).

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant 
escrit de data 9 de maig de 2016 (registre d’entrades núm. 3872).

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0108 de data 1 de juliol  de 2016,  subscrit  per 
l’arquitecte Cap del Departament d’Urbanisme i Territori, segons el qual no s’aprecien 
circumstàncies que desaconsellin  el  retorn  de la  garantia  definitiva  del  contracte,  de 
conformitat  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 
(TRLCSP, en endavant).

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Suport administratiu al 
Territori, del Departament d’Urbanisme i Territori, en el marc de la normativa vigent i 
tenint  en compte tot el  relacionat anteriorment,  aquesta Regidoria d’Obres,  Serveis 
Urbans i Mobilitat, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia número 
13691 de 23 de juny de 2011,  proposa a  la  Junta  de Govern  Local  l’adopció  del  
següent:

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del servei prestat de les 
obres de pintat dels paraments exteriors al Casal d’Avis i del mur de contenció a l’Av. 
Lluís Companys – C/ Major, d’acord amb l’article 102.1 del TRLCSP, sense perjudici de la 
responsabilitat contractual per vicis ocults (al llarg del termini de 15 anys) d'acord amb 
l'article 102.1 del TRLCSP.

Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment, 
sense perjudici del que s’estableix a la part dispositiva anterior.

Tercer.  Ordenar a la Tresoreria  municipal  tornar la garantia  constituïda en metàl·lic, 
d’import 258,91 €, que el contractista Pintures BC, CIF B61882304, té dipositada en 
aquesta corporació, al compte que s’indica al document “Alta a tercers” presentat en 
data 24.05.2016 (registre d’entrades 4369).

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Pintures BC, CIF B61882304.

Cinquè. Donar compte al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances, a la 
Unitat  de  Contractació  i  Compres  del  Departament  de  Secretaria,  i  al  Departament 
d’Urbanisme i Territori.

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

2.9 Expedient núm.: G330/2016/20
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia núm.  2016-0684 de data 14/07/2016,  d’inici d’expedient, 
aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del  contracte  de  serveis  de 
socorrisme a la Piscina municipal d’estiu.

L’Alcaldia  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  el  Decret  núm.  2016-0684 de data 
14/07/2016, amb el contingut literal següent:
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“Per acord núm. 2.5 adoptat per la Junta de Govern Local de 19/04/2016 es va adjudicar el  
contracte de serveis de socorrisme al Centre Aquàtic Municipal i a la Piscina municipal d’estiu 
d’Abrera a l’empresa Aunar Group 2009, SL. Citat l’adjudicatari a formalitzar el contracte, ha 
presentat escrit de 23/05/2016 on comunica que retira la seva oferta.

Requerits  la  resta  de  licitadors  classificats  han  retirats  les  seves  ofertes,  renunciant  a  
l’adjudicació del contracte.

Per a la contractació dels serveis de socorrisme i  salvament a la Piscina municipal  d’estiu 
d’Abrera es  preveu la formalització d’un contracte administratiu de serveis,  amb un termini  
d’execució d’un mes i tres dies, comptat des del dia 8 d’agost a l’11 de setembre de 2016.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 20/06/2016, s’ha iniciat l’expedient contractual.

S’ha emès informe tècnic justificatiu de la contractació, de data 20/06/2016, subscrit pel cap del 
Departament d’Esports al que es justifica la tramitació per urgència de l’expedient.

El total d’hores de contracte serà de 1.093,5 h. El valor estimat del contracte és de 12.575,25 €, 
IVA no inclòs. Al preu indicat se li afegirà un 21% en concepte d’impost sobre el valor afegit, la 
qual cosa comporta un equivalent de 2.640,80 €, amb un total de  15.216,05 €.

Es considera que el procediment negociat amb publicitat de contractació és el més adequat per 
aquesta licitació, atès que dóna la possibilitat d’ofertar als particulars del sector que ho vulguin 
fer, podent obtenir l’Administració l’execució del contracte a un preu més avantatjós.

Aquesta proposta 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 la necessitat motivada de 
l’actuació,  la  redacció  dels  plecs  de  clàusules,  així  com  els  informes  pertinents,  aquesta 
Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la llei

RESOLC

Primer. Declarar deserta la licitació del contracte de serveis de socorrisme al Centre Aquàtic 
Municipal i a la Piscina municipal d’estiu d’Abrera, pel procediment obert, convocada per acord 
núm. 9.1 adoptat per la Junta de Govern Local en data  02/02/2016 i revocar l’acord núm. 2.5 
adoptat per la Junta de Govern Local de 19/04/2016.

Segon. Ordenar a la Tresoreria Municipal retornar a Aunar Group 2009, SL la garantia d’import 
6.562,73 €, dipositada en forma d’aval.

Tercer. Aprovar, conforme a l’establert en l’art. 112 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP),  
la tramitació d’urgència de l’expedient, donar compte de l’inici de l’expedient i aprovar el Plec de 
clàusules  administratives  particulars  i  el  Plec  de  prescripcions  tècniques  del  contracte 
administratiu de serveis de socorrisme a la Piscina muncipal d’estiu d’Abrera.

Quart. Iniciar el procediment negociat d’adjudicació del contracte i invitar a les empreses que 
s’indiquen, per a la presentació d’ofertes en un termini de vuit dies naturals a comptar des de la 
data de recepció de la invitació. Les proposicions es presentaran a la Unitat de Contractació i 
Compres de l’Ajuntament d’Abrera, en horari d’atenció públic.

1) Ebone Servicios Educación Deporte, SL - C/ Poeta Zorrilla, núm. 1, 18006 Granada, 
jblanco@ebone.es , ymonteoliva@ebone.es

2) Paidoesport,  SL  -  C/  Lluís  Companys,  núm.  1-3,  local  5,  08840  Viladecans, 
paido@paidoesport.es

3) Diversport  empresa de serveis  esportius,  SC - Av.  Salvador  Dalí,  29,  1r  1a,  17600 
Figueres, info@diversport.es
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Cinquè. Autoritzar  la  despesa  de  15.216,05  € a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm. 
342/22799 del pressupost municipal vigent.

Sisè.  Ampliar el  termini  d’adjudicació del  contracte,  establert  a la clàusula 20a del  plec de 
clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

Setè. Notificar aquesta resolució a l’empresa Aunar Group 2009, SL.

Vuitè. Donar compte a la Junta de Govern Local  a la propera sessió que es celebri,  a  la 
Intervenció Municipal i al Departament d’Esports.”

La part dispositiva vuitena del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan de contractació.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Comptes 
del Departament de Secretaria en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la 
llei, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar compte del Decret de l’Alcaldia, de núm.  2016-0684, adoptat en  data 
14/07/2016.

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

2.10 Expedient núm.: G328/2015/03
Adjudicació del contracte d’obres Treballs de manteniment dels parcs urbans d’Abrera.

Per acord núm. 9.6 adoptat per la Junta de Govern Local en data 3 de maig de 2016, 
es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i  de prescripcions 
tècniques  del  contracte  administratiu  d’obres  Treballs  de  manteniment  dels  parcs 
urbans d’Abrera, amb un pressupost de licitació de 130.331,45 €, IVA exclòs, i es va 
convocar  licitació  pel  procediment  obert,  amb publicació  al  Perfil  de  contractant  el 
10/05/2016 i al BOPB de data 12/05/2016.

A la Mesa de Contractació de data  9/06/2016 es va procedir a l’obertura del sobre 
núm. 1, es van requerir d’esmena de documentació els quatre licitadors presentats.

A la  Mesa de Contractació de data  28/06/2016 es van admetre tres licitadors,  per 
presentar en temps i forma la documentació requerida, i es va excloure el licitador el 
licitador núm. 4, Novatilu SLU, per quant complimenta el requeriment d’esmena però 
no acredita, amb els mitjans que indica el plec, la solvència tècnica i professional en 
contractes d’obres,  ni  tampoc la de l’empresa  a subcontractar.  Seguidament  es va 
procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de les proposicions i es va sol·licitar informe tècnic 
de valoració de l’oferta econòmica i de les millores incloses en el preu. 

S’ha  emès  informe  núm.  127AM  2016-0106  de  data  01/07/2016,  subscrit  per 
l’arquitecte cap del Departament d’Urbanisme i Territori.
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A la Mesa de Contractació de data 06/07/2016 es va donar compte de l’informe tècnic i  
es va efectuar proposta d’adjudicació del contracte de conformitat amb la classificació 
següent:

Licitador Oferta econòmica Millora Total Classifi.
Covan Obres Públiques, SL 93,00 7,00 100,00 1r.
Marsal Escavacions, SL 76,94 0,00 76,94 2n.
CISA Catalana d'Infraestructures i 
Serveis Associats, SL

61,69 7,00 68,69 3r.

El  06/07/2016  es  va  realitzar  el  requeriment  de  documentació  corresponent  a 
l’esmentat  contracte  al  licitador  classificat  en  primer  lloc,  qui  ha  aportat  la 
documentació requerida.

Atès l’article 151.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per 
Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com la resta de disposicions 
vigents en matèria de contractació.

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’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins, 
Urbanisme  i  mobilitat,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia 
número 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Ratificar  els  acords  de  la  Mesa  de  Contractació  i  adjudicar  el  contracte 
administratiu  d’obres  Treballs  de  manteniment  dels  parcs  urbans  d’Abrera a  la 
proposta més avantatjosa, d’acord amb les dades següents:

EXPEDIENT: G328/2015/03
CONTRACTE: Obres Treballs de manteniment dels parcs urbans d’Abrera
ADJUDICATARI: Covan Obres Públiques, SL NIF: B43133750 
PREU: 98.557,25 €,  21% IVA: 20.697,02 €, total: 119.254,27 €
DURADA CTE.: 2 mesos
MILLORA: Adequació del parc infantil ubicat a la Plaça Castell de Voltrera de Can 
Vilalba.

Segon. Disposar la despesa de  119.254,27  €  a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 171/61900 del pressupost municipal vigent.

Tercer.  Nomenar  coordinador de seguretat i salut, i director facultatiu de l’obra el Sr. 
Antoni  Muñoz  Franch,  arquitecte  cap  del  Departament  d’Urbanisme  i  Territori,  i 
directora  de  l’execució  de  l’obra  el  Sr.  José  Luis  Castro  Hita,  arquitecte  tècnic 
municipal.

Tercer.  Notificar  aquest  acord  a  l’empresa  adjudicatària  i  citar-la  per  formalitzar  el 
contracte mitjançant atorgament de document administratiu, de la qual cosa en donarà 
fe la Secretaria de la corporació, en el termini màxim quinze dies hàbils, a comptar de 
l’endemà de la recepció de la notificació d’adjudicació. 
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Quart. Notificar  aquest  acord  a  la  resta  de  licitadors  de  manera  telemàtica, 
acompanyat dels informes que el motiven, i publicar-lo al Perfil del contractant.

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

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

2.11 Expedient núm.: G330/2016/06
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0687 de data 15/07/2016, d’inici d’expedient, 
aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de serveis Taller de 
Llengua, Espai Vine a Jugar, Espais de Conversa i activitats extraordinàries Centre Obert.

L’Alcaldia de l’Ajuntament  d’Abrera  ha adoptat  el  Decret  núm.  2016-0687,  de data 
15/07/2016, amb el contingut literal següent:

“Per a la contractació dels serveis Taller de Llengua, Espai Vine a Jugar, Espais de Conversa i  
activitats  extraordinàries  Centre  Obert d’Abrera es  preveu  la  formalització  d’un  contracte 
administratiu de dos anys de durada, prorrogable per dos anys més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 08/07/2016, s’ha iniciat l’expedient contractual.

S’ha emès informe tècnic justificatiu de la contractació,  de data 08/07/2016, subscrit  per la 
tècnica de Diversitat i Igualtat.

El valor estimat del contracte, entenent-se com a tal el que serveix de base per a la licitació, és 
de 73.216 €, IVA no inclòs, incloses les eventuals prorrogues del contracte. Al preu indicat se li 
afegirà un 21% d’IVA el que comporta una suma total de 80.537,60 €.

Es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat per aquesta licitació, 
atès que dóna la possibilitat d’ofertar als particulars del sector que ho vulguin fer, podent obtenir 
l’Administració l’execució del contracte a un preu més baix.

Aquesta proposta 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 la necessitat motivada de 
l’actuació,  la  redacció  dels  plecs  de  clàusules,  així  com  els  informes  pertinents,  aquesta 
Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la llei

RESOLC

Primer. Donar compte de l’inici de l’expedient i aprovar el Plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques del contracte administratiu de serveis Taller de 
Llengua,  Espai  Vine  a  Jugar,  Espais  de Conversa  i  activitats  extraordinàries  Centre  Obert  
d’Abrera.

Segon. Iniciar el  procediment obert de licitació del  contracte i  publicar anunci de licitació al 
Tauler d’anuncis, al Perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a 
la presentació d’ofertes en un termini de quinze dies naturals, a comptar des de l’endemà de la 
darrera publicació que s’efectuï. Les proposicions es presentaran a la Unitat de Contractació i 
Compres de l’Ajuntament d’Abrera, en horari d’atenció públic.

Tercer. Autoritzar  les  despeses  de  6.923,40  €  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm. 
231/22612 del pressupost municipal vigent, de 20.134,40 € a càrrec del pressupost de 2017 i 
de 13.211 € a càrrec del pressupost de 2018, així com el crèdit necessari per a les eventuals 
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pròrrogues del contracte, i condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació 
dels pressupostos de 2017 a 2021.

Quart.  Ampliar el termini d’adjudicació del contracte, establert a la clàusula 21a del plec de 
clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

Cinquè. Donar compte a la Junta de Govern Local a la propera sessió que es celebri, a la 
Intervenció Municipal i al Departament de Serveis Socials.”

La part dispositiva cinquena del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan de contractació.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Comptes 
del Departament de Secretaria en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la 
llei, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de núm.  2016-0687, adoptat en data 
15/07/2016.

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

2.12 Expedient núm.: G330/2016/11
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació de la concessió 
demanial de parades i magatzems del Mercat municipal d’Abrera.

L’Ajuntament  d’Abrera  és  titular  de  l’equipament  Mercat  Municipal  d’Abrera  (en 
endavant MMA), situat a Rambla del Torrentet, núm. 16,

La Regidoria de Promoció Econòmica la previst diferents convocatòries de licitació per 
a l’adjudicació de la concessió demanial per a l'ús privatiu de parades i magatzems del 
MMA, com a comerç bàsic o qualsevol altre ús dels previstos com a comercial clau 14.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 17/06/2016, s’ha iniciat l’expedient contractual.

S’ha emès informe tècnic justificatiu de la contractació, de data 18/07/2016, subscrit 
per la tècnica d’autoocupació i comerç del Departament de Promoció Econòmica.

Es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat per aquesta 
licitació, atès que dóna la possibilitat d’ofertar als particulars del sector que ho vulguin 
fer, podent obtenir l’Administració l’execució del contracte a un preu més avantatjós.

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 la 
necessitat motivada de l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com els 
informes pertinents, la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, en ús de 
les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 
2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD
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Primer. Donar  compte  de  l’inici  de  l’expedient  i  aprovar  el  Plec  de  clàusules 
administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions  tècniques  de  la  concessió 
demanial de parades i magatzems al Mercat Municipal d’Abrera.

Segon. Iniciar  el  procediment  obert  de  licitació  del  contracte  i  publicar  anunci  de 
licitació al Tauler d’anuncis, al Perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província 
de  Barcelona  (BOP),  per  a  la  presentació  d’ofertes  en  un  termini  de  quinze  dies 
naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP. 
Les proposicions es presentaran a la Unitat de Contractació i Compres de l’Ajuntament 
d’Abrera, en horari d’atenció públic.

La  segona  convocatòria  de  licitació  s’iniciarà  el  dia  1  de  setembre  i  la  tercera 
convocatòria el dia 1 de desembre d’enguany.

Tercer. Ampliar el termini d’adjudicació del contracte, establert a la clàusula 25a del 
plec de clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

Quart.  Donar compte a la Intervenció Municipal i al Departament de Departament de 
Promoció Econòmica.

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

2.13 Expedient núm.: G333/2015/12
Assumpte: Convalidació de factures del contracte menor de serveis de la implantació de la 
“Plataforma de Gestión Documental y Gestión de Expedientes” per la tramitació d’expedients 
de l’Ajuntament d’Abrera.

Per acord núm. 2.25 adoptat per la Junta de Govern Local en data 15.04.2015, es va 
adjudicar el contracte menor de serveis de la implantació de la “Plataforma de Gestión 
Documental y Gestión de Expedientes” per la tramitació d’expedients de l’Ajuntament 
d’Abrera a l’empresa Auloce SA, amb CIF A50878842, per un import de 13.920,70 € 
sense IVA i 16.844,04 € IVA inclòs.

D’acord  amb l’article  219  del  Text  refós  de la  Llei  de  contractes  del  sector  públic 
l’Ajuntament té potestat per a la modificació del contracte per raons d’interès públic.

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,  Serveis  Socials,  Dones  i 
Igualtat  i  Millora  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent:

ACORD

Primer. Aprovar i convalidar la factura presentada per Auloce SA del contracte menor 
de serveis de la implantació de la “Plataforma de Gestión Documental y Gestión de 
Expedientes”  per  la  tramitació  d’expedients  de  l’Ajuntament  d’Abrera  que  s’indica 
seguidament:
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- Expedient  FACT-2016-2433,  import  1.412,43  €  IVA inclòs,  corresponent  al 
servei del mes de juny.

Segon. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.412,43€, 
a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 920/21600 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Notificar aquest acord a Auloce SA.

Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal.

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.: E017/2016/017
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat 
elèctric a l'immoble ubicat  al  C/ Cardoner,  3, local, a instància d'Endesa Distribución 
Eléctrica, SLU, amb CIF B82846817. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 29 d’abril de 2016, a les 10:59 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-3550), petició de llicència urbanística subscrita per 
ARM, amb NIF xxxxx878T, en nom i representació de la raó social Endesa Distribución 
Eléctrica, SLU, amb CIF B82846817, per a executar obres per a l'ampliació de la xarxa 
de subministrament d’enllumenat elèctric al C/ Cardoner, 3, local (referència cadastral 
8373401).

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 11 de maig de 2016 (núm. 2016-0071) subscrit per l’arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 26 de juny de 2016 (núm. 2016-0113)
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel 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  amb núm.  d'expedient  E017/2016/017, 
sol·licitada per ARM, amb NIF xxxxx878T, en nom i representació de la raó social Endesa 
Distribución  Eléctrica  SLU,  amb  CIF  B82846817,  per  a  l'ampliació  de  la  xarxa  de 
subministrament  d’enllumenat  elèctric  al C/  Cardoner,  3,  local  (referència  cadastral 
8373401) 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:
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- Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 29 d’abril de 2016, a 
les 10:59 hores (2016-E-RC-3550) amb la REF: 0532422_BT

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 61,94 €
TOTAL €  61,94 €

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

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

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 
3.2 Expedient núm.:   E014/2016/026  
Assumpte: Llicència d'obres menors per a la instal·lació d’un tendal i un aparell d’aire 
condicionat en la façana del local ubicat a l’Av. Generalitat, 26,  a instància de MACH., 
amb NIE Xxxxx199H. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 15 d’abril de 2016, a les 13:57 hores  
 (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-3130), petició de llicència urbanística subscrita per 
MACH,  amb  NIE  Xxxxx199H,  per  a  la  instal·lació  d’un  tendal  i  un  aparell  d'aire 
condicionat en la façana del local de l’Av. Generalitat, 26 (referència cadastral  8273503), 
així com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 10 de maig de 
2016  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-3921),  com  a  resposta  al  requeriment 
d'esmena de data 28 d’abril de 2016 (registre de sortides 1405 de data 28 d’abril de 
2016).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 18 de maig de 2016 (núm. 2016-0218) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 26 de juny de 2016 (núm. 2016-0115) de la Secretaria municipal.
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La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança 
fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  en 
concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/026, sol·licitada per MACH, amb NIE Xxxxx199H,  per instal·lar un tendal i un 
aparell  d'aire  condicionat  en  la  façana  del  local  de   l’Av.  Generalitat,  26  (referència 
cadastral  8273503),  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 15 d’abril de 
2016, a les 13:57 hores i el 10 de maig de 2016.
- L’amplada del tendal ha de quedar dins dels límits del local, la seva estesa no pot 
superar els 2,50m i la seva alçada ha de ser superior o igual als 2,20m.
- L’aparell  d’aire condicionat no pot sobresortir de l’alineació de la façana, ha d’estar 
protegit  de  vistes,  l’expulsió  de  l’aire  no  pot  crear  molèsties  als  vianants  ni  veïns 
adjacents  i  les  aigües  de  condensació  s’han  de  recollir  i  canalitzar  a  la  xarxa  de 
sanejament interior del local.   

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 28,66 €
TOTAL €  28,66 €

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

3.3 Expedient núm.: E017/2016/019
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de telefonia a l'immoble ubicat al 
C/ Esparreguera, 3, a instància de Telefónica de España, SA, amb CIF núm.  A82018474. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 12 de maig de 2016, a les 12:29 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-4027),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per Telefónica de España, SA, amb CIF A82018474, per a l’ampliació i millora 
de la xarxa de telefonia, al C/ Esparreguera, 3 (referència cadastral 8675133).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 20 de maig de 2016 (núm. 2016-0073) de l'arquitecte tècnic 
municipal.
-  Informe jurídic  de data 26 de juny de 2016 (núm.  2016-0116)  de la  Secretària  de 
l'Ajuntament.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel 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  amb núm.  d'expedient  E017/2016/019, 
sol·licitada per Telefónica de España, SA, amb CIF A82018474,  per a l'ampliació i millora 
de la xarxa de telefonia al c/ Esparreguera, 3 (referència cadastral 8675133) d'aquest 
terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals 
d'obres  en  xarxes  de  serveis  de  subministrament,  a  les  condicions  particulars  que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 12 de maig de 
2016, a les 12:29 hores (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-4027).
 
Segon. Aquesta llicència està exempta del pagament d'impostos municipals perquè es 
liquida segons la Llei 15/87, de 30 de juliol.
 
Tercer. Notificar aquest acord a Telefónica de España, SA, i comunicar-lo al Departament 
d'Urbanisme i Territori (Cap de Departament, arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals).

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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3.4 Expedient núm.:   E014/2016/028  
Assumpte: Llicència d'obres menors per reformar un local comercial ubicat al C/ Antonio 
Machado, 66, local 4, a instància de RBG, amb NIF xxxxx491N. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 7 de maig de 2016, a les 09:38 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-3844),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per RBG, amb NIF xxxxx491N, per l’execució d’una reforma per a l’adequació 
d’un local comercial a centre d’estètica, al C/ Antonio Machado, 66, local 4 (referència 
cadastral  8476501). 
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 23 de maig de 2016 (núm. 2016-0231) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 26 de juny de 2016 (núm. 2016-0118) de la Secretaria municipal.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança 
fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  en 
concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/028,  sol·licitada  per  RBG,  amb  NIF  xxxxx491N,  per  reformar  un  local 
comercial  per a un centre d’estètica al   C/ Antonio Machado, 66, local 4 (Referència 
cadastral  8476501),  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les 
consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi Professional, Enginyers tècnics 
Industrials de Manresa amb el núm. 146452 i presentat pel promotor en data 7 de maig 
de 2016, a les 09:38 hores. 
-  Aquesta llicència no inclou cap instal·lació de rètol.
-  L'atorgament  d'aquesta  llicència  d'obres  no  exclou  l'obligació  del  responsable  de 
l'activitat de la seva legalització, d'acord amb la legislació ambiental vigent.
- La llicència s’atorga sense perjudici a tercers i salvant el dret de propietat.
 
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 217,58 €
TOTAL €  217,58 €
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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, al  d'Urbanisme i  Territori  i  a la Unitat  de 
Suport Administratiu al Medi Ambient.

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 
 
3.5 Expedient: E013/2016/018
Assumpte: Denegació de llicència d'obres sol·licitada per EML, amb NIF xxxxx659K, per 
no estar d'acord amb la normativa vigent.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 27 d’abril de 2016, a les 18:48 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-3489), petició de llicència urbanística subscrita per 
EML,  amb  NIF  xxxxx659K,  per  a  la  construcció  d’una  piscina,  al C/  Tarragona,  7 
(referència cadastral 9075313).
 
En relació amb la petició de la llicència d'obres sol·licitada s'ha emès l'informe tècnic núm. 
2016-0198 de data 29 d’abril de 2016 subscrit per l’arquitecta tècnica municipal, diu, en la 
seva part essencial:
“EXPEDIENT:E013/2016/018
PROMOTOR:EML:
NIF/CIF:  xxxxx659K
UBICACIÓ DE LES OBRES:   c/ Tarragona, 7 (ref.cadastral: 9075313)
DATA SOL·LICITUD:  27/04/2016 18:48
Cal tenir en compte també els següents antecedents urbanístics pel que fa a l'immoble on es projecta l'obra  
indicada:
La  vivenda  disposa  de  dos  construccions  auxiliars  adjacents  als  llindar  lateral  esquerre  i  posterior  
disconformes amb el planejament urbanístic. Això fa que la vivenda resti en situació de volum disconforme.
No és possible iniciar expedient de restitució de la legalitat urbanística perquè les construccions auxiliars  
tenen una antiguitat superior als 6 anys. 
D'acord amb el relacionat anteriorment s'emet el següent
INFORME
Primer.- .../... Segon.- Situació i clau urbanística.  El terreny on es projecta l'obra està classificat com a sòl  
urbà consolidat, qualificat com "Ciutat Jardí Intensiva", d'acord al Pla Parcial de Sant Hilari d'ordenació del  
municipi d’Abrera.
Revisant els arxius municipals la vivenda objecte d’informe resta en situació de volum disconforme atès que té  
dues construccions auxiliars adjacents als llindars posterior i lateral esquerre.
Aclariments terminològics per aplicació de la LUC: actuació subjecta a llicència urbanística en aplicació de  
l'article 187.2.b del TRLUC. Tercer.- Descripció de les obres: piscina
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 en les construccions en situació de volum disconforme només es poden  
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autoritzar obres de consolidació i  de rehabilitació, i  canvis d’ús.  En cap cas, es podran autoritzar obres  
d’ampliació ni d’obra nova, d’acord a l’article 108.4 del TRLU 1/2010, modificat posteriorment amb la Llei  
3/2012.

També en relació amb la petició de la llicència d'obres sol·licitada s'ha emès l'informe 
jurídic núm. 2016-0288 de data 26 de juny de 2016.

Les objeccions i dificultats assenyalades en l'informe no es poden solucionar en el termini 
de 15 dies, d'acord amb l'article 71 de la Llei 30/92 del 26 de novembre de 1992, si 
considerem la importància i el caràcter substancial que tenen.
 
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 en ús de les atribucions que m'atorga el Decret núm. 
2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015 proposo a la Junta de govern local l'adopció del 
següent
 
ACORD
 
Primer. Denegar  la  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per  EML,  amb  NIF 
xxxxx659K, per a la construcció d’una piscina, al C/ Tarragona, 7 (referència cadastral 
9075313, pels motius que s'indiquen a l'informe tècnic transcrit.
 
Segon. Notificar aquesta resolució a EML, NIF xxxxx659K (propietari i promotor), a EC 
(arquitecte), i comunicar-ho al departament d'Urbanisme 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.

3.6 Expedient núm.:  E013/2016/024
Assumpte:  Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  la  construcció  d’una  piscina  a 
l’immoble ubicat al C/ Canigó, 20 (CA.276B), a instància de NBR, amb NIF xxxxx718R. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 27 de maig de 2016, a les 09:15 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-4530),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per MIRG, en nom i  representació de NBR, amb NIF xxxxx718R, per a la 
construcció d’una piscina al C/ Canigó, 20 (CA.276B - referència cadastral 6961202).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe tècnic de data 7 de juny de 2016 (núm. 2016-0248) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 26 de juny de 2016 (núm. 2016-0121)
  
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal 
núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança 
amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
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ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2016/024, sol·licitada per  NBR, amb NIF  xxxxx718R, per a la construcció d’una 
piscina  al C/  Canigó,  20  (CA.276B  -  referència  cadastral  6961202)  d'aquest  terme 
municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals 
d'obres majors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es 
detallen a continuació: 
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 27 de maig de 
2016.
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar 
el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
-  Si l’equip de depuració és un mòdul soterrat de petites dimensions es podrà ajustar fins 
a 1 metre dels llindars de la parcel·la (veïns i carrers), si no es compleix aquest requisit es 
considerarà com una construcció auxiliar i per tant les dimensions de la cambra de l’equip 
de depuració i les separacions mínimes que s’ha de respectar en els límits de la propietat 
seran les fixades per aquest tipus de construcció, en aquest cas: 3 metres als llindars 
amb veïns i 6 metres al llindar amb el carrer.
- El desguàs de la piscina s’ha de connectar a la xarxa de sanejament de la vivenda i 
assegurar que les aigües siguin conduïdes a la xarxa general del clavegueram.

Segon. Informar a NBR, amb NIF xxxxx718R 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 736,86 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 134,89 € 
TOTAL €  871,75 € 
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 900 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.
 
Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.
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Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  NBR,  amb  NIF  xxxxx718R,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  al d'Urbanisme i Territori (Cap 
de Departament, arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals).

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

3.7 Expedient núm.: E017/2016/016 
Assumpte: Llicència d'obres per a la reparació d’una guita de gas natural a l'immoble 
ubicat al Ps. Estació, 37, a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF 
A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 26 de abril de 2016, a les 11:20 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-3408), petició de llicència urbanística subscrita per 
JMAC, en nom i representació de la raó social Gas Natural Distribución SDG, SA, amb 
CIF A63485890, per a executar obres per a la reparació d’una fuita de gas al Ps. Estació, 
37 (referència cadastral 8875109).

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 03.06.2016 (núm. 2016-0081) subscrit  per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- informe jurídic de data 26.06.2016 (núm. 2016-0120)
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (Departament de Territori i Medi Ambient, Unitat de 
Suport Administratiu al Territori) en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora 
de  la  taxa  per  expedició  de  documents  administratius  i  l'Ordenança  fiscal  núm.  6 
reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la 
resta de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment 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  E017/2016/016, 
sol·licitada per JMAC, en nom i representació de la raó social Gas Natural Distribución 
SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a la reparació d’una fuita de gas al Ps. Estació, 37 
(referència cadastral 8875109), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de 
les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  en  xarxes  de  serveis  de 
subministrament, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es 
detallen a continuació:
-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 26 de abril de 
2016, a les 11:20 hores
 
Segon. Informar a Gas Natural Distribución SDG, 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
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Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  13,17 €

TOTAL €   13,17 €
 
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: 
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  Distribución SDG, SA, i  comunicar-lo al 
Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme i Territori (Cap 
de Departament, arquitecta i arquitecte/a tècnic/a municipals).

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 
3.8 Expedient núm.:   E014/2016/031  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar obres de reparació i 
reforç d’un mur de façana a l'immoble ubicat al C/ Pirineus, 19 (CA.240),  a instància 
de Qinnova Promocions Immobiliàries, SL, amb NIF B64378565. 

En data 04.05.2016 l’arquitecta tècnica municipal ha emès l’informe núm. 2016-0205 que, 
entre d’altres diu:
“Expedient: E390/2016/12
Assumpte: Mur de façana sense garanties de solidesa 
Emplaçament: C/ Pirineus, 19  Ca n’Amat  (ref.cadastral: 6762517)
Fets
.../... requerida per aquest Ajuntament, el 28 d’abril es realitza inspecció al mur de façana del C/ Pirineus, 19  
del sector de Ca n’Amat constatant que:
- .../...
- En diversos punts del mur de façana es visualitzen esquerdes i peces de l’aplacat i de coronament soltes.  
Aquesta situació de precarietat posa en perill  la seguretat del vial en quant la solidesa del mur no està  
garantida i existeix risc de despreniment de material cap al vial públic.
- Les gelosies vegetals de les tanques perimetrals, per manca de manteniment, tenen una alçada i un gruix  
excessius que no s’ajusten als paràmetres urbanístics i causen les corresponents molèsties als veïns.” 

S'ha presentat al registre general municipal en data 27 de maig de 2016, a les 11:00 
hores (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-4542),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per ALB, amb NIF xxxxx940A, en nom i representació de la raó social Qinnova 
Promocions Immobiliàries, SL, amb NIF B64378565, per a executar obres de reparació 
i reforç del mur de façana al c/ Pirineus, 19 (CA.240) (referència cadastral 6762517).

També s'han emès en relació a la petició de llicència d’obres presentada els informes 
preceptius següents:
- Informe tècnic de data 31 de maig de 2016 (núm. 2016-0239) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
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- Informe jurídic de data 26 de juny de 2016 (núm. 2016-0119) de la Secretaria municipal.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança 
fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  en 
concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/031,  sol·licitada  per  Qinnova  Promocions  Immobiliàries,  SL,  amb  NIF 
B64378565,  per a executar les obres de reparació i reforç d’un mur de façana al C/ 
Pirineus,  19  (CA.240)  (referència  cadastral  6762517),  d'aquest  terme  municipal, 
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres menors, 
a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i  les que es detallen a 
continuació:
-  Les ressenyades en el  projecte tècnic  visat  pel  Col·legi  d’Aparelladors,  Arquitectes 
Tècnics  i  Enginyers  d’Edificació  de  Barcelona  amb  el  núm.  AUV275  presentat  pel 
promotor en data 27 de maig de 2016, a les 11:00 hores.
- L’àmbit d’actuació i la zona d’afectació han d’estar senyalitzats i delimitats tant de dia 
com de nit.
- El termini màxim per executar els treballs autoritzats serà d’un mes, donat que l’estat del 
mur pot comportar perill  per la seguretat vial (segons informe de data 04.05.2016 de 
l’arquitecta tècnica núm. 2016-0205).
- Els materials i la proposta de l’acabament del parament del mur s’ha d’adequar a la 
composició arquitectònica de l’immoble.
 
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 58,79 €
TOTAL €  58,79 €

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.
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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  i  Territori  (Cap  de 
Departament, arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals).

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

3.9 Expedient núm.:   E014/2016/029  
Assumpte: Autorització excepcional per a executar obres consistents en la substitució 
d’un muret de travesses en situació precària, per un mur de rocalla, i adequació del talús 
a  l'immoble  ubicat  a  l’ Av.  Generalitat,  36,  a  instància  d’Estilayter,  SA,  amb 
CIF A58574419. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 10 de maig de 2016, a les 13:24 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-3931),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per RML, en nom i  representació de la raó social  Estilayter,  SA, amb CIF 
A58574419, per a executar la substitució d’un muret de travesses en situació precària per 
un  mur  de  rocalla,  i  adequació  del  talús  a  l'immoble  ubicat  a  l’ Av.  Generalitat,  36 
(referència cadastral  8075201).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informes tècnics de dates 18 i 26 de maig de 2016 (núms. 2016-0220 i 2016-0233, 
respectivament) subscrits per l'arquitecta tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 26 de juny de 2016 (núm. 2016-0114) de la Secretaria municipal.
 
A l’informe tècnic de data 18 de maig de 2016 (núms. 2016-0220) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal es diu, entre altres:
“Atès que aquesta actuació està relacionada amb un procediment de requeriment-ordre d’execució per a la  
reconstrucció d’un muret de travesses en situació molt precària adjacent al tram de vial: Av. Generalitat, 36, es  
proposa que la vigència de la llicència no superi els tres mesos.”

I a l’informe tècnic de data 26 de maig de 2016 (núms. 2016-0233) també subscrit per  
l'arquitecta tècnica municipal es diu, entre altres:
“Segon.- Situació i Clau urbanística.  El terreny on es projecta l'obra està classificat com a sòl urbà NO 
consolidat, qualificat en part com a "Industria, Clau 8" i en part com a “Sistema Viari, Clau V”, d'acord al  
d'acord al Pla General d'ordenació del municipi d’Abrera sector el Rebato.
La parcel·la no ha assolit la condició de solar perquè té una part qualificada com a sistema pendent de cessió,  
raó pel qual és tracta d’un sòl urbà no consolidat, d’acord a l’article 31 del TRLUC.
Pels mateix motiu les edificacions existents es troben en situació de fora d’ordenació amb les limitacions  
establertes per l’article 108 del DL 1/2010 consolidat per la Llei 3/2012, on només es poden autoritzar obres  
de reparació que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de dites  
construccions i instal·lacions.
Les  obres  de  construcció  i  d’edificació  de  nova  planta,  i  les  ampliacions,  reformes,  rehabilitació  o  
modificacions d’edificacions i d’instal·lacions, així com les demolicions totals o parcials, estan subjectes a  
llicència, segons l’article 187, Capítol I, Títol sisè .2a. del Text Refós de la Llei d’urbanisme (TRLU DL 1/2010  
del 3 d’agost).”

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel 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 
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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. Declarar  fora  d’ordenació  les  construccions  existents  a  l’Av.  Generalitat,  36 
(referència cadastral 8075201).

Segon. Informar que s'haurà d'acreditar davant aquesta Administració la inscripció al 
Registre de la Propietat de la declaració de fora d’ordenació de les edificacions ubicades 
a l’Av. Generalitat, 36 (referència cadastral 8075201).

Tercer. Autoritzar  excepcionalment  les  obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/029, sol·licitades per Estilayter, SA, amb CIF A58574419,  per a executar les 
obres consistents en la substitució d’un muret de travesses en situació precària per un 
mur  de  rocalla,  i  adequació  de  talús  a   l’Av.  Generalitat,  36  (Referència  cadastral 
8075201), 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 10 de maig de 
2016, a les 13:24 hores.
- Prèviament a l’executivitat de la llicència s’ha de presentar la corresponent autorització 
del servei territorial competent en matèria de carreteres, i el nomenament del contractista.
- S’han de coordinar els treballs amb la Policia Local perquè en tot moment quedi garantit 
el  pas  de  vianants  i  de  vehicles  amb  les  mesures  necessàries  de  senyalització  i 
seguretat.
- El nou muret de rocalla ha de cobrir la totalitat de l’actual muret de travesses o, com a 
mínim, ha d’esser suficient i  adequat per evitar les esllavissades i arrossegament de 
terres cap al vial públic i cunetes existents.
- Atesa la precarietat en què també es troben la filera de travesses que delimiten el  
parterre amb la vorera, aquesta ha de ser inclosa en la proposta de restitució, eliminant 
els rodons metàl·liques de suport i substituint l’element de travessa per un altre més 
integrat amb el nou muret de rocalla.
- El talús existent al marge superior del mur de rocalla, adjacent al límit de la parcel·la, 
s’ha d’adequar i  condicionar mitjançant  la regularització de les pendents i  mitjançant 
tractaments d’hidrosembra o similars perquè l’estabilitat i consolidació de les terres quedi 
garantida.
- A la part interior i inferior del mur s’ha de col·locar un tub de drenatge o sistema similar 
que faciliti que les aigües pluvials provinents del talús siguin conduïdes cap a la cuneta 
de formigó adjacent al vial de sortida de la C-55, extrem dret del mur.
- Al  ser una edificació en situació de fora d’ordenació, les obres autoritzades només 
poden ser de reparació que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o 
la  bona  conservació  de dites  construccions i  instal·lacions,  d’acord  a  les  limitacions 
fixades per l’article 108 del DL 1/2010 consolidat per la Llei 3/2012.
- Les obres que s’autoritzen, s’hauran de portar a terme en el termini de 3 mesos.

Quart. 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
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Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 179, 34 €
TOTAL €  179, 34 €

Cinquè. 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. 

Sisè. 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.

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

3.10 Expedient núm.: E013/2016/021
Assumpte: Autorització excepcional per a executar obres consistents en una reparació 
de façana a la parcel·la ubicada al C/ Nord (façana posterior del C/ Sant Jaume, 24), a 
instància de LSB, amb NIF xxxxx497L. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 4 de maig de 2016, a les 11:03 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-3721), petició de llicència urbanística subscrita per 
LSB,  amb NIF  xxxxx497L,  per  a  la  reparació  de la  façana debilitada per  les  fortes 
ventades de l’any 2014, al  C/ Nord (façana posterior del C/ Sant Jaume, 24) (referència 
cadastral 7975103).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 23 de maig de 2016 (núm. 2016-0230) i el seu annex del dia 15  
de juny de 2016 (núm. 2016-0268) emesos per l'arquitecta tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 26 de juny de 2016 (núm. 2016-0114)
  
A l’informe tècnic abans ressenyat (núm. 2016-0230), entre altres, es diu:
“Segon.- SITUACIÓ I CLAU URBANÍSTICA.  El terreny on es projecta l'obra està classificat com a sòl urbà  
NO consolidat, qualificat en part com a "Petita Industria, Clau_7" i en part com a “Sistema Viari, Clau V”,  
d'acord al d'acord al Pla General d'ordenació del municipi d’Abrera sector el Rebato.
La parcel·la no ha assolit la condició de solar perquè té una part subjecte a expropiació, raó per la qual es  
tracta d’un sòl urbà no consolidat, d’acord a l’article 31 del TRLUC.
Pels mateix motiu, les edificacions existents es troben en situació de fora d’ordenació amb les limitacions  
establertes per l’article 119 del D305/2006 i 108 del DL 1/2010 consolidat per la Llei 3/2012, on només es  
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poden autoritzar obres de consolidació i de rehabilitació i de reparació que exigeixin la salubritat pública, la  
seguretat de les persones o la bona conservació de dites construccions i instal·lacions.
Les  obres  de  construcció  i  d’edificació  de  nova  planta,  i  les  ampliacions,  reformes,  rehabilitació  o  
modificacions d’edificacions i d’instal·lacions, així com les demolicions totals o parcials, estan subjectes a  
llicència, segons l’article 187, Capítol I, Títol sisè .2a. del Text Refós de la Llei d’urbanisme DL 1/2010.”

I a l’informe tècnic núm. 2016-0268 també anomenat abans, entre altres, es diu:
“Les obres proposades són obres de reparació necessàries per garantir la seguretat de les persones i la bona  
conservació de l’edificació existent que, degut a unes fortes ventades (2004), la façana objecte de reparació  
va quedar molt debilitada i mig enderrocada. La mancança de part de la façana està afectant greument la  
coberta de la nau perquè aquesta ha quedat molt exposada a les accions del vent. En cap cas aquesta  
actuació comporta augment del volum d’edificació; motius pels quals són obres que es poden autoritzar  
d’acord a les limitacions establertes pels articles: 119 del D305/2006 i 108 del DL 1/2010 consolidat per la Llei  
3/2012.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal 
núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança 
amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Declarar  fora  d’ordenació  les  construccions  existents  al  c/  Sant  Jaume,  24 
(referència cadastral 7975103).

Segon. Informar que s'haurà d'acreditar davant aquesta Administració la inscripció al 
Registre de la Propietat de la declaració de fora d’ordenació de les edificacions ubicades 
al c/ Sant Jaume, 24 (referència cadastral 7975102).

Tercer. Autoritzar  excepcionalment  les  obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2016/021, promogudes per LSB, amb NIF  xxxxx497L, per reconstruir una paret de 
façana de bloc de formigó d’una nau i una paret de totxana adjacent al vial públic molt 
debilitades per les fortes ventades de l’any 2014, al C/ Nord (façana posterior del C/ Sant 
Jaume, 24) (referència cadastral  7975103)  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’Arquitectes de Catalunya amb 
el núm. 2016002507, presentada pel promotor en data 4 de maig de 2016.
- Al pati exterior objecte de pavimentació es preveuran punts de recollida de les aigües 
pluvials suficients i adequats perquè aquestes siguin recollides i canalitzades a la xarxa 
de sanejament interna de la nau; en cap cas, les aigües poden ser abocades al vial 
públic.
Un cop finalitzades les obres, s’ha d’adjuntar al certificat final d’obres el plànol As-Built de 
la xarxa de sanejament de la nau i punt de connexió a la xarxa de clavegueram general.
- Com és una edificació en situació de fora d’ordenació, les obres autoritzades només 
poden ser  de reparació  i  les que exigeixen la  salubritat  pública,  la  seguretat  de les 
persones o la bona conservació de dites construccions i instal·lacions, d’acord amb les 
limitacions fixades per l’article 108 del DL 1/2010 consolidat per la Llei 3/2012.
- Cal que siguin marcades les alineacions i rasants pels serveis tècnics.
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- En tot cas l'executivitat de la llicència resta condicionada a l’aportació del nomenament 
del contractista.

Segon. Informar a LSB, amb NIF xxxxx497L, 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 619,93 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 113,48 € 
TOTAL €  733,41 € 
 
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  LSB,  amb  NIF  xxxxx497L,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  al d'Urbanisme i Territori.

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

3.11  Expedients núms.: E015/2016/06/juny i els referenciats
Assumpte: Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors i de 
tala d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de 
Juny de  2016. 
 
S'han presentat durant el mes de Juny de 2016 al registre general municipal diverses 
comunicacions prèvies d'obres i de tala d'arbres per part dels peticionaris-beneficiaris que 
en cada cas s'indiquen.

Atesa la Disposició Addicional Primera (actes subjectes a règim de comunicació prèvia) 
de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Edificació, aprovada per decret de l'Alcaldia 
núm. 10293 de data 26 de febrer de 2008.
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S'han  emès  els  informes  preceptius  en  relació  amb  les  comunicacions  d'obres 
presentades i s'han realitzat les instruccions en els expedients corresponents.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal 
núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança 
amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer.  Restar assabentada aquesta Junta de Govern de les comunicacions prèvies 
d'obres menors i de tala d'arbres subjectes a aquest règim, que es detallen a continuació:

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/061
- INTERESSAT: PMR
- NIF: xxxxx873Z
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i jardins
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Menéndez  Pelayo,  16  (LC.045)  (referència 
cadastral 0646116 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/062
- INTERESSAT: YCS
- NIF: xxxxx100J
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Casamada, 6, Àtic 3a (referència cadastral 8567219 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/063
- INTERESSAT: EAA
- NIF: xxxxx856C
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Rosers, 58, 2n 5a (referència cadastral 8371101 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/064
- INTERESSAT: PBB 
- NIF: xxxxx422T
- OBRES COMUNICADES: tala de quatre pins
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES: Av.  Moreneta,  12  (LC.707+708)  (referència  cadastral 
0656702)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 44,48 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per arbre 
amb un màxim de 75,41 €)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/065
- INTERESSAT: CPR
- NIF: xxxxx148G
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- OBRES COMUNICADES: paviment de la terrassa
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Castella  -  Lleó,  11  (CV2.030)  (referència 
cadastral 0378035 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/066
- INTERESSAT: EGR  
- NIF: xxxxx340Y
- OBRES COMUNICADES: substitució de la banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Manresa, 9 Esc. A, 2n 3a (referència cadastral 8271201
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/067
- INTERESSAT: JGN  
- NIF: xxxxx813N
- OBRES COMUNICADES: canviar banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Generalitat, 3, 2n 4a (referència cadastral 8470002 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/068
- INTERESSAT: CBS
- NIF: xxxxx519B
- OBRES COMUNICADES: tala d'un pollancre
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Cm. Riera de Can Morral, 13 (La Chopera) (LC.028A) 
(referència cadastral 0746701)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 11,12 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per arbre 
amb un màxim de 75,41 €)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/069
- INTERESSAT: Comunitat de Propietaris Pl. Rafael Casanova, 9
- NIF: H59535237
- OBRES COMUNICADES: reparació d'una fuita d'aigua
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pl. Rafael Casanova, 9 (referència cadastral 8372301 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.20: intervenció puntual per 
a garantir mínims d'habitabilitat) 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/070
- INTERESSAT: EGR  
- NIF: xxxxx571G
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Llobregat, 3, 3r 1a (referència cadastral 8472101 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/071
- INTERESSAT: FSM
- NIF: xxxxx734H
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Josep Pla, 24 (referència cadastral 8174810 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/072
- INTERESSAT: JFD 
- NIF: xxxxx209V
- OBRES COMUNICADES: reforma de bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Tramuntana, 16 (referència cadastral 8573019 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
  
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/073
- INTERESSAT: ETO
- NIF: xxxxx871L
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina, i col·locació de fals sostre
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Pablo Picasso, 4 (referència cadastral 8273713)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/074
- INTERESSAT: MPGM
- NIF: xxxxx617W
- OBRES COMUNICADES: construcció de petites jardineres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Bosc, 16 (CV1.B73) (referència cadastral 0672005 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/075
- INTERESSAT: MDR
- NIF: xxxxx214X
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Ullastrell, 29 (CV2.435) (referència cadastral 0780731)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/076
- INTERESSAT: EMJ
- NIF: xxxxx937T
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i jardins, formació de senders interiors i 
formació d'escales
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Sant  Lluís,  66  (CV1.174)  (referència 
cadastral 0474070 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/077
- INTERESSAT: CAMC
- NIF: xxxxx573L
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Bosc, 6 (CV1.B68) (referència cadastral 0672012 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/078
- INTERESSAT: ANL
- NIF: xxxxx306X
- OBRES  COMUNICADES:  reforma  de  cuina  i/o  bany,  canvi  de  paviment  interior, 
instal·lació de fals sostre i repàs de balcons (revestiment)
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Migdia, 12 (referència cadastral 8566010)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

46



- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/079
- INTERESSAT: CPB
- NIF: xxxxx901P
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Pl.  Rafael  Casanova,  7,  4r  1a  (referència 
cadastral 8373401 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/080
- INTERESSAT: Guezmo 3932, SL
- NIF: B64333438
- OBRES COMUNICADES: 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Hostal del Pi, 4, local 113, (Montserrat Centre)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

Segon.  Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i 
Finances (Cap de Departament, Tresorera i a l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat i 
Suport), al d'Urbanisme i Territori (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.
 

3.12 Expedient: G312/2016/02
Assumpte: Concessió de bonificació de l’ICIO  en una llicència d'obres particulars. 

Per acord núm. 3.10 de la Junta de Govern Local de data 1 de març de 2016 s'atorgava 
llicència d'obres a MUG, amb NIF XXXXX217B,  per a l'execució d’una reforma interior a 
l'immoble ubicat al Ps. Estació, 12, Entl. 2a  (referència cadastral 8473501), segons la 
documentació  tècnica  presentada amb un pressupost  d'execució  material  estimat  de 
2.794,87 euros.

Al mateix acord núm. 3.10 s'aprovava la liquidació tributària provisional per un import de 
102,29 € segons el següent detall:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i Obres (ICIO): 102,29 € (liquidació carregada 
a  l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació amb càrrec 01127035/0000107375).

MUG, amb NIF XXXXX217B, va lliurar instància de data 2 de febrer de 2016 (registre  
d'entrades núm.  769), on diu, que "com les obres que es realitzaran és per poder accedir  
amb cadira de rodes a la cuina, demana la bonificació segons OF 6, article 6è, punt 3 ". 
 
L'article sisè, apartat 3 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016 diu, entre d'altres:
3. Es concedirà una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que  
afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat.

L'article setè, Codi 2.02 de l'Ordenança Fiscal 8 de l'any 2015 diu, entre d'altres:
No estaran subjectes a aquesta taxa les obres excloses de l'àmbit d'aplicació de l'impost, assenyalades a  
l'Ordenança 2.06, o que gaudeixin de bonificació d'aquest impost. 

El 100 % de les obres contemplades i executades en la llicència d’obres amb número 
d’expedient  E014/2015/245, són susceptibles d’acollir-se a la bonificació contemplada 
en l’article sisè, apartat 3 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016, segons els informes de 
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dates  01.02.2016  (núm.  2016-0051)  i  31.03.2016  (núm.  2016-0139)  de  l’arquitecta 
tècnica municipal.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal 
núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança 
amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Concedir una bonificació del 90 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres per les obres consistents en una reforma interior a l'immoble ubicat al Ps. Estació, 
12, Entl. 2a promogudes per MUG, amb NIF XXXXX217B, (expedient: E014/2015/245), 
en base a l’article 6è, punt 3, de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 6.

Segon. Notificar aquest acord a l'Organisme de Gestió Tributària als efectes oportuns, i 
als  interessats,  i  comunicar-lo  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i 
Finances, al efectes d'aplicar aquesta bonificació.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.13 Expedient núm.:   E014/2016/019  
Assumpte: Denegació de llicència d'obres per instal·lar un cadenat en un camí rural 
privat d’ús públic, ubicat a Can Bros Vell, per no estar d'acord amb la normativa vigent. 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  17  de  març  de  2016  (registre 
d'entrades núm. 2265), petició de llicència urbanística subscrita per MM.P.C., amb NIF 
35062386J, per a instal·lar un cadenat a un camí rural privat d’ús públic, ubicat a Can 
Bros Vell (referència cadastral 0248901).
 
En relació amb la petició de llicència d'obres sol·licitada, s'ha emès l'informe tècnic núm. 
2016-0196 de data 29 d’abril de 2016 subscrit per l’arquitecta tècnica municipal, diu, en la 
seva part essencial:
“Expedient: E014/2016/019
Promotor:MM.P.C.
NIF/CIF:  35062386J
Ubicació de les obres:   Can Bros Vell  (ref.cadastral: 0248901)
Data sol·licitud:  17/03/2016 11:56
.../...

Segon.- SITUACIÓ I CLAU URBANÍSTICA.  El terreny on es projecta l'obra està classificat com a sòl no  
urbanitzable, qualificat com "agrícola protegit",  d'acord al d'acord al Pla General d'ordenació del municipi  
d’Abrera.
El camí rural objecte d’informe està dintre dels camins d’ús públic que connecta els municipis de Martorell i  
d’Abrera travessant i donant accés a diversos camps de conreus.
També correspon a un tram del camí Ral (camí de Sant Jaume).

Tercer.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES:  
Encadenat d’un camí rural privat d’ús públic
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CONCLUSIONS: 
A la vista de les consideracions anteriors (segon punt) i tenint en compte que el camí és una via rural d’enllaç  
entre  els  municipis  d’Abrera  i  Martorell  que  dóna  accés  a  diversos  conreus  molt  delimitats  amb el  riu  
Llobregat,  via  de tren i  nacional  N-II  s'informa DESAVORABLEMENT la  petició de tancar  el  camí amb  
encadenat.”
 
En relació amb la petició de llicència d'obres sol·licitada, s'ha emès l'informe jurídic núm. 
2016-0109 de data 6 de juny de 2016.

Les objeccions i dificultats assenyalades en l'informe no es poden solucionar en el termini 
de 15 dies, d'acord amb l'article 71 de la Llei 30/92 del 26 de novembre de 1992, si 
considerem la importància i el caràcter substancial que tenen.
 
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 en ús de les atribucions que m'atorga el Decret núm. 
2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015 proposo a la Junta de govern local l'adopció del 
següent
 
ACORD
 
Primer. Denegar la petició de llicència referenciada a la part expositiva pels motius que 
s'indiquen a l'informe tècnic transcrit a la part expositiva.
 
Segon. Notificar aquest acord a MM.P.C.(propietari), NIF 35062386J, i comunicar-lo 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.

3.14 Expedient: E013/2016/011
Assumpte: Canvi d'ús de local a habitatge (consulta prèvia) al  C/ Florida, 2, Bxs. 

Per instància de data 15 de març de 2016 (reg. entrada número 2191) subscrita per JCR, 
amb NIF XXXXX243Y, es formula la consulta prèvia per a la realització d’un canvi d'ús de 
local a habitatge al C/ Florida, 2, Bxs.

En  relació  amb  la  consulta  indicada  anteriorment  s’ha  emès  l’informe  tècnic  núm. 
2016-0121  de  data  13  de  juliol  de  2016  subscrit  per  l’arquitecte  municipal,  Cap de 
Departament, que es transcriu, en la seva part principal,  a continuació:
“Primer.- Règim jurídic. Son aplicables els següents textos legals:
 Real  Decret  Legislatiu  7/2015,  de  30  d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  Sòl  i  

Rehabilitació Urbana. 
 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
 Pla General d'Ordenació d'Abrera 
 Les disposicions i reglaments que desenvolupen les anteriors normes, així com el planejament derivat  

vigent en aquest municipi. 
 Modificació Puntual núm. 23 del Pla General d’Ordenació d’Abrera relatiu a a la configuració d’eixos cívics  

i comercials, aprovada amb data 11 de juny de 2003 (DOGC 02.03.2003).
Segon.- Situació i clau urbanística.  El terreny on es projecta l'obra està classificat com URBÀ,  qualificat com 
Vivenda Plurifamiliar entremitgeres (Clau 2) pel Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal.
Tercer.- Descripció de les obres:  
Es proposa l’adequació del local de planta baixa situat al carrer Florida, núm. 2 com a vivenda loft.
Conclusions: 
La 23a Modificació del Pla General d’Ordenació d’Abrera estableix en el article 141, que regula la Clau 2 de  
vivendes plurifamiliars entremitgeres, i concretament en l’apartat 6 la prohibició d’ús de vivendes en planta  
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baixa exclusivament en l’àrea que assenyala el plànol de delimitació de la 23a Modificació Puntual del PGO  
(s’adjunta plànol). L’edifici del carrer la Florida, núm. 2 es troba dins d’aquest àmbit.
A la  vista  de  les  consideracions  anteriors  s'informa  DESFAVORABLEMENT  la  consulta  formulada  de  
transformació del local comercial situat en el carrer Florida número 2 en vivenda loft.”

L'art. 35 g) de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), assenyala que els ciutadans, 
amb les seves relacions amb l'Administració Pública, tenen dret a obtenir informació i 
orientació respecte dels requisits tècnics o jurídics que les disposicions vigents imposin 
als projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc 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 dels següents

ACORDS

Primer. Informar  desfavorablement  la  consulta  plantejada  pels  motius  exposats  a 
l’informe tècnic transcrit.

Segon. Notificar aquest acord a l’interessat,  i comunicar-lo al Departament d’Urbanisme 
(arquitecte i arquitectes tècnics municipals).

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

3.15 Expedient núm.: E016/2015/205
Assumpte:  Llicència  de  parcel·lació  urbanística  al  C/  Vacarisses,  15-17  (referència 
cadastral 0875718-17),  sol·licitada per JMA, amb NIF XXXXX929B. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 17 de juliol de 2015, a les 10:07 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-5208),  per  part  de  JMA,  amb  NIF 
XXXXX929B, petició de llicència de parcel·lació urbanística per tal de dividir la parcel·la 
ubicada al c/ Vacarisses, 15-17 (referència cadastral 0875718-17) en dos lots, ja que 
estan inscrites al Registre de la Propietat com a una sola, així com diversa documentació 
tècnica complementària aportada en dates 20 de maig de 2016 (registre d’entrades 4226) 
i 6 de juny de 2016 (registre d’entrades 4965).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 9 de juny de 2016 (núm. 2016-0069).
- Informe jurídic de data 15 de juliol de 2016 (núm. 2016-0123).
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal 
núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança 
amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
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ACORD
 
Primer. Aprovar la llicència de parcel·lació, expedient núm. E016/2015/205, sol·licitada 
per JMA, amb NIF XXXXX929B, d'acord amb el projecte adjuntat signat per l'arquitecte 
JLIM, aportat en data 6 de juny de 2016 (que substitueix i anul·la les documentacions 
presentades amb anterioritat), i les dades de la qual són les següents:  
- FINCA MATRIU: de superfície 460,88 m2, ubicada al C/ Vacarisses, núm. 15-17 amb 
referències cadastrals 0875718 i 0875717.
 
Les parcel·les resultants de la parcel·lació són les següents:
- Parcel·la Resultant RA,  situada al carrer C/ Vacarisses, núm. 15 (CV1.C-35). Superfície 
de la finca: 247,50 m² (ref. Cadastral 0875718).
- Parcel·la Resultant RB,  situada al carrer C/ Vacarisses, núm. 17 (CV1.C-36). Superfície 
de la finca: 213,38 m² (ref. Cadastral 0875717).
 
Segon. La llicència atorgada resta condicionada al compliment de les consideracions i 
condicions  generals  de  parcel·lacions,  a  les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a 
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:

- La fiança a dipositar està afecta com a garantia de la correcta materialització 
registral  de  la  parcel·lació  autoritzada,  en  el  sentit  que  aquesta  podrà  ser 
retornada un cop s’aporti a l’expedient l’escriptura pública i l’acreditació de la seva 
inscripció  en  el  registre  de  la  propietat,  així  com  justificar  la  tramitació  de 
l’alteració cadastral corresponent (Model 903).

- Les dues parcel·les obtingudes de la parcel·lació esdevenen indivisibles d’acord 
amb l’article 196.1 c) i 196.1d) del DL 1/2010. Cal fer constar en les escriptures i 
en els altres documents públics de segregació o transmissió de finques, i també 
en el Registre de la Propietat, la indivisibilitat d’aquestes finques, d’acord amb 
l’article 196.2 del DL 1/2010 i amb la resta de la legislació vigent.

 
Tercer. Informar a JMA, amb NIF XXXXX929B que tal i com s'estableix en l'Ordenança 
Fiscal 8 (Codi 2.3), se li practicarà una liquidació provisional per import de 45,26 €, que 
haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà 
de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
 
Quart. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte, dipositi la quantitat de 300 euros en concepte de fiança, segons la carta 
de pagament que se li adjuntarà a la notificació.
 
Cinquè. Notificar el present acord a JMA, amb NIF XXXXX929B, incorporant una còpia 
certificada del plànol de parcel·lació als efectes de la seva inscripció al Registre de la 
Propietat; a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i al Centre de 
Gestió Cadastral a Barcelona. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord al Departament d'Urbanisme i Territori i al Departament 
d'Intervenció.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
 
4.1 Expedient núm.: E052/2016/04
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Comunicació d’activitat de restaurant bar al carrer d’Antoni Gaudí, 57, local 3.

NMP, NIF 47890299K, ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 
26.04.2016 (núm. de registre 3442) i la documentació annexa corresponent.

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

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2016-0046 
de data 01.04.2016, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 20.05.2016, corresponent a aquesta activitat, 
amb dictamen positiu.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat en data 27.05.2016, 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: NMP, NIF 47890299K
Rètol de l’establiment: CAFETERIA COFFEE
Activitat: restaurant bar
Emplaçament: C. Antoni Gaudí, 57, local 3
Classificació: activitat no classificada d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats  (PCAA)  i  normativa  que  la 
desenvolupa.

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 26.04.2016 amb núm. de 
visat 146206 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i diligenciar-la en 
aquest sentit.

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

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

1. Aquest  atorgament i  l’exercici  de l’activitat  que comporta es subjecten a les 
condicions i obligacions recollides a la Llei  20/2009, del 4 de desembre,  de 
prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), i a les altres normes que 
la desenvolupin, complementin, aclareixin o substitueixin, i a la normativa legal 
o reglamentària (estatal, autonòmica o municipal) vigent en cada moment, que 
tingui incidència en l’activitat, així com a la documentació tècnica que serveix 
de base per a la tramitació de l’expedient.
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2. Aquest  atorgament  no  autoritza  l’execució  de  cap  obra  o  instal·lació.  Quan 
escaigui,  l’interessat  haurà de sol·licitar  llicència  d’obres per l’adequació del 
local  de  l’activitat,  dels  accessos,  instal·lació  de  rètols,  aparells  d’aire 
condicionat  i  d’altres  instal·lacions  i  obres,  inclòs  el  que  calgui  per  tal 
d’assegurar el compliment de les mesures correctores. L’interessat renuncia a 
qualsevol  indemnització  per  obres  que  es  realitzin  abans  d’efectuar  la 
comunicació d’activitat.

3. Aquesta  activitat  causarà  alta  en  el  cens  de  l’impost  sobre  activitats 
econòmiques (IAE), encara que, d’acord amb la normativa que regula aquest 
impost, pugui no estar subjecte al seu pagament. El titular sempre ha d’estar al 
corrent de les obligacions fiscals derivades de l’exercici de l’activitat.

4. La matriculació del titular en altres epígrafs de l’IAE no comportarà en cap cas 
l’autorització  per  a  l’exercici  de  noves activitats,  sinó  que caldrà  tramitar  la 
modificació o ampliació de la llicència atorgada.

5. El titular de l’activitat haurà de comunicar qualsevol  modificació o alteració de 
les condicions de l’activitat declarades en aquest expedient o de la informació 
aportada, i que serveixen de base per a l’atorgament.

6. Aquest atorgament es fa sense perjudici de terceres persones interessades i de 
les competències d’altres organismes i administracions, si fos el cas.

7. Aquest atorgament no inclou l’aprovació de la instal·lació elèctrica, ni qualsevol 
altra  llicència  o  autorització  que  sigui  competència  dels  Serveis  Territorials 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya o d’altres organismes.

8. S’ha de sol·licitar al  departament competent  en matèria de salut el  llibre de 
menjador col·lectiu per a l’activitat autoritzada.

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 disposar de contracte de recollida de residus (oli de 
cuina  usat)  amb  un  transportista  autoritzat.  Això  s’ha  d’acreditar 
documentalment a l’Ajuntament en el termini de dos mesos.

11. 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.

12. L’exercici d’aquesta activitat queda subjecte al compliment del Reglament dels 
serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret 130/2003, de 13 de maig, o 
norma que el  substitueixi.  Si  és el  cas,  les aigües residuals generades per 
l’activitat han de complir amb els paràmetres d’abocament a col·lector fixats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua.

13. En compliment de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora  de  la  venta,  el  suministro,  el  consumo  y  la  publicidad  de  los 
productos del tabaco, no es permet fumar en tot el local d’activitat, excepte en 
llocs habilitats per fer-ho (només podrà ser lloc habilitat qualsevol espai a l’aire 
lliure no cobert,  i  qualsevol espai que, estant cobert,  estigui envoltat per un 
màxim de dos paraments,  inclosa  la  façana de l’establiment,  si  és el  cas). 
Aquesta circumstància ha d’estar degudament indicada en lloc prou visible.

14. L’horari d’obertura al públic es subjectarà al que regula l’acord núm. 2944 de la 
Junta de Govern Local de data 21.11.07.

15. Les  condicions  per  ocupació  de  la  via  pública amb  taules  i  cadires  es 
subjectaran al Pla específic d’ocupació de la via pública amb taules i cadires 
vigent, aprovat per l’Ajuntament d’Abrera.

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

17. La retolació (interior i exterior) de l’establiment s’ha de fer, al menys, en llengua 
catalana.
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18. L’establiment ha de disposar de  fulls oficials de reclamació a disposició dels 
clients o usuaris dels serveis.

19. L’aforament total  de  l’establiment  s’estableix  en  41  persones.  S’ha  de  fer 
constar aquesta dada en un rètol visible a l’entrada del local.

20. S’ha  de  dissenyar,  aplicar  i  mantenir  un  procediment  basat  en  el  sistema 
d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) com a eina per garantir la 
seguretat  dels aliments produïts i  comercialitzats segons el  Reglament (CE) 
núm. 852/2004 del  Parlament Europeu i  del Consell,  de 29 d’abril,  sobre la 
higiene dels productes alimentaris.

21. L’establiment  restarà  inclòs  dins  del  programa  de  vigilància  d’establiments 
alimentaris d’Abrera.  En  conseqüència,  la  manca  de  resolució  de  les 
deficiències o la manca de compliment de la legislació vigent podran ser causa 
del cessament de l’activitat.

22. 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.

23. 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  les  Ordenances  Fiscals  que 
s’especifiquen, se li practicarà una liquidació provisional, segons el detall següent:

Quota 
tributària

Reducció per 
emprenedoria

Reducció per petit 
comerç individual

Import total

O. F. 11, codi 5 983,38 € 0% 50% 491,69 €

El pagament d’aquest  import es comunica a l’obligat mitjançant carta de pagament 
tramesa per l’Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
amb indicació dels terminis i les formes de pagament.

Cinquè. Notificar aquest acord al sol·licitant, tot indicant-li que l’Ajuntament d’Abrera 
farà  públiques  o  cedirà  a  tercers  (sempre  a  títol  gratuït)  les  dades  bàsiques  que 
resulten  d’aquest  expedient  (nom  de  l’establiment,  activitat,  localització,  telèfon  i 
adreça electrònica o pàgina web). Tanmateix, el titular de l’activitat pot comunicar de 
forma fefaent la seva oposició total o parcial a la difusió d’aquestes dades.

Sisè. Donar compte als Departaments d’Intervenció, OAC, 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.
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4.2 Expedient núm.: E045/2016/05
Llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i funcionament d’una terrassa al 
carrer d’Antoni Gaudí, 57, local 3.

NMP, NIF 47890299K,  ha sol·licitat  l’autorització  municipal  per  instal·lar  una terrassa 
mitjançant  instàncies  entrades  en  dates  26.04.2016  (núm.  de  registre  3443)  i 
25.05.2016 (4444). La segona petició planteja fer dues ocupacions de la via pública 
diferenciades, al matí a la vorera davant del local, i a la tarda dins del parc de Can 
Morral.

El Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Reial Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, regula aquesta matèria.

Consta  com  a  antecedents  un  expedient  amb  el  mateix  objecte  (E052/2005/64), 
motivat  per  les  queixes  dels  veïns  contra  el  soroll  produït  per  aquesta  mateixa 
terrassa,  i  que  va  motivar  la  prohibició  d’ocupació  de  la  via  pública  a  la  vorera 
immediata al local d’activitat. No consta que la situació hagi canviat respecte de les 
possibles molèsties als veïns de la finca.

La Policia Local ha emès informe respecte d’aquesta instal·lació, núm. 112/2016 de 
data 13.05.2016, i  així mateix el  Servei  Tècnic Municipal, núm. 2016-0107 de data 
01.07.2016.

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. Autoritzar l'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i  funcionament 
d'una terrassa, d'acord amb les condicions especificades a l'apartat segon.

 Titular: NMP, NIF 47890299K
 Localització de l'activitat: C. Antoni Gaudí, 57, local 3
 Activitat principal de la que depèn: COFFEE
 Detall de la ubicació: La terrassa es situarà al Parc de Can Morral, d’acord amb les 

indicacions que farà la Policia Local sobre el terreny.
 Elements de mobiliari autoritzats: 10 unitats (taula amb 4 cadires).
 No s’autoritza: ocupació de la vorera de l’establiment.

Segon. Condicions de la present autorització:
01. L'autorització es circumscriu exclusivament a les activitats que s'assenyalen.
02. Aquesta llicència es concedeix a precari amb caràcter indefinit.
03.  L'horari  màxim  de  funcionament  de  l'activitat  serà  el  que  assenyala  el  Pla 
d’Ocupació de la Via Pública per a cada època de l’any.
04. Quan l’activitat no estigui en funcionament, les taules i cadires quedaran recollires 
a l’interior del local.
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05.  La  concessió  d'aquesta  llicència  s'entén  sense  perjudici  de  tercers.  A més,  el 
beneficiari haurà de sol·licitar i obtenir altres llicències o autoritzacions si aquestes són 
preceptives, d'acord amb la reglamentació de l'activitat que vol exercir.
06.  La  terrassa  s’adscriu  a  l’activitat  d’hostaleria  que es  diu  a  l’apartat  primer.  La 
mateixa  persona,  física  o  jurídica,  és  titular  i  responsable  d’ambdues  activitats, 
indestriablement. L’eventual tancament temporal o definitiu de l’activitat principal, així 
com el  seu  traspàs  a  tercers,  comportaria  en  tot  cas  l’extinció  d’aquesta  llicència 
d’ocupació  de  la  via  pública.  En  aquests  supòsits,  caldrà  tornar  a  sol·licitar 
l’autorització.
07. 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, la terrassa només podrà ser lloc habilitat per al consum de tabac pel fet que no 
estarà coberta ni disposarà de paraments verticals.
08.  Els  serveis  municipals  poden  inspeccionar,  en  qualsevol  moment,  l'activitat  o 
instal·lació per tal de comprovar el compliment de les condicions exigides a la llicència. 
La negativa o obstrucció als serveis d'inspecció o a l'accés dels mateixos al recinte 
d'activitat comportarà la suspensió immediata dels efectes d'aquesta autorització. La 
suspensió serà vigent fins que es pugui realitzar la inspecció en condicions normals,  
sense perjudici d'altres accions que, d'acord amb la llei, pugui exercir l'Ajuntament per 
tal de garantir l'exercici de les seves competències en la matèria.
09.  El  beneficiari  de  la  present  autorització  sempre  ha  d'estar  al  corrent  de  les 
obligacions fiscals derivades de l'exercici  de l'activitat  que realitza. En cas contrari, 
podrà ser causa de suspensió dels efectes d'aquesta autorització, prèvia audiència a 
l'interessat.
10.  Per  raons d'interès  públic,  l'Administració  podrà  modificar  les condicions  de la 
llicència, sense que això impliqui indemnització.
11. L’incompliment de les condicions podrà comportar sancions, o bé suspensió dels 
efectes, o revocació temporal o definitiva de l'autorització.
12. Serà títol acreditatiu de la llicència municipal la notificació de la present resolució 
amb l’acreditació de pagament de la taxa corresponent.

Tercer. Informar que les dades identificatives del beneficiari i de l’ocupació de la via 
pública que s’autoritza s’incorporaran al padró corresponent per al pagament anual de 
la taxa, segons l’Ordenança Fiscal vigent.

Quart. Notificar  aquest  acord  al  peticionari  i  donar  compte  als  Departaments 
d’Intervenció, OAC, Territori i Medi Ambient, Promoció Econòmica i Policia Local.

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

4.3 Expedient núm.: E053/2016/04
Declaració responsable d’activitat de venda de roba infantil al carrer de Terrassa, 3, local.

RIC, NIF 46460169P, ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 
08.06.2016 (núm. de registre 5046) i la documentació annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria.
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En data 09.06.2016 s’ha requerit al sol·licitant la documentació que mancava per poder 
resoldre  el  procediment,  documentació  que  ha estat  aportada  en  data  23.06.2016 
(núm. de registre 5613).

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2016-0110 
de data 05.07.2016, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat de data 17.09.2015, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 06.07.2016, 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: RIC, NIF 46460169P
Rètol de l’establiment: REMARC
Activitat: venda de roba infantil
Emplaçament: C. Terrassa, 3, local
Classificació: activitat no classificada d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats  (PCAA)  i  normativa  que  la 
desenvolupa.

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 23.06.2016 amb núm. de 
visat 147121 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i diligenciar-la en 
aquest sentit.

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

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

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

2. Aquest  atorgament  no  autoritza  l’execució  de  cap  obra  o  instal·lació.  Quan 
escaigui,  l’interessat  haurà de sol·licitar  llicència  d’obres per l’adequació del 
local  de  l’activitat,  dels  accessos,  instal·lació  de  rètols,  aparells  d’aire 
condicionat  i  d’altres  instal·lacions  i  obres,  inclòs  el  que  calgui  per  tal 
d’assegurar el compliment de les mesures correctores. L’interessat renuncia a 
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qualsevol  indemnització  per  obres  que  es  realitzin  abans  d’efectuar  la 
comunicació d’activitat.

3. Aquesta  activitat  causarà  alta  en  el  cens  de  l’impost  sobre  activitats 
econòmiques (IAE), encara que, d’acord amb la normativa que regula aquest 
impost, pugui no estar subjecte al seu pagament. El titular sempre ha d’estar al 
corrent de les obligacions fiscals derivades de l’exercici de l’activitat.

4. La matriculació del titular en altres epígrafs de l’IAE no comportarà en cap cas 
l’autorització  per  a  l’exercici  de  noves activitats,  sinó  que caldrà  tramitar  la 
modificació o ampliació de la llicència atorgada.

5. El titular de l’activitat haurà de comunicar qualsevol  modificació o alteració de 
les condicions de l’activitat declarades en aquest expedient o de la informació 
aportada, i que serveixen de base per a l’atorgament.

6. Aquest atorgament es fa sense perjudici de terceres persones interessades i de 
les competències d’altres organismes i administracions, si fos el cas.

7. Aquest atorgament no inclou l’aprovació de la instal·lació elèctrica, ni qualsevol 
altra  llicència  o  autorització  que  sigui  competència  dels  Serveis  Territorials 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya o d’altres organismes.

8. El  titular  ha de  gestionar  els  residus generats  per  l’activitat  d’acord amb la 
legislació vigent sobre disposició de residus.

9. Es  prohibeix  generar  residus  industrials  o  especials ja  que,  segons  la 
documentació presentada, l’activitat no en produeix.

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

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

14. 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.

15. 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  les  Ordenances  Fiscals  que 
s’especifiquen, se li practicarà una liquidació provisional, segons el detall següent:
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Quota 
tributària

Reducció per 
emprenedoria

Reducció per petit 
comerç individual

Import total

O. F. 11, codi 6 348,69 € 0% 50% 174,35 €

El pagament d’aquest  import es comunica a l’obligat mitjançant carta de pagament 
tramesa per l’Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
amb indicació dels terminis i les formes de pagament.

Cinquè. Notificar aquest acord al sol·licitant, tot indicant-li que l’Ajuntament d’Abrera 
farà  públiques  o  cedirà  a  tercers  (sempre  a  títol  gratuït)  les  dades  bàsiques  que 
resulten  d’aquest  expedient  (nom  de  l’establiment,  activitat,  localització,  telèfon  i 
adreça electrònica o pàgina web). Tanmateix, el titular de l’activitat pot comunicar de 
forma fefaent la seva oposició total o parcial a la difusió d’aquestes dades.

Sisè. Donar compte als Departaments d’Intervenció, Territori i Medi Ambient, Promoció 
Econòmica i Policia Local.

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

4.4 Expedient núm.: E045/2016/06
Llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i funcionament d’una terrassa al 
carrer de Jacint Verdaguer, 1.

L’empresa  Universal  de  Tecnología  SA,  NIF  A58135799,  ha  sol·licitat  l’autorització 
municipal per instal·lar una terrassa  mitjançant instància entrada en data 06.06.2016 
(núm. de registre 4953).

El Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Reial Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, regula aquesta matèria.

Tot i que l’interessat no ho esmenta a la instància presentada, a l’arxiu municipal hi  
consten antecedents d’ocupació de la calçada mitjançant una terrassa davant d’aquest 
mateix establiment.

La Policia Local ha emès informe respecte d’aquesta instal·lació, núm. 146-2016 de 
data 27.06.2016,  on es concreta el  nombre màxim de 4 unitats (taula i  4  cadires) 
exclusivament sobre la vorera, i no sobre la calçada.

El Servei Tècnic Municipal ha emès informe núm. 2016-0117 de data 11.07.2016, on 
es concreta que les taules i cadires ocuparan exclusivament l’espai dels porxos, és a 
dir, sota la projecció de l’edifici, i que no s’ocuparà la resta de la vorera, que s’ha de 
destinar al pas dels vianants, ni tampoc la calçada.

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

ACORD
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Primer. Autoritzar l'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i  funcionament 
d'una terrassa, d'acord amb les condicions especificades a l'apartat segon.
Titular: Universal de Tecnología SA, NIF A58135799
Localització de l'activitat: C. Jacint Verdaguer, 1
Activitat principal de la que depèn: CFT MOSS  

Nombre d’unitats (taula amb 4 cadires) que s’autoritzen: les que hi càpiguen sota el porxo 
de l’edifici, amb un màxim de 4.
No s’autoritza: ocupació de la vorera (pas lliure per als vianants) ni de la calçada.
Detall de la ubicació: La terrassa es situarà sota els porxos de l’edifici, deixant lliure el pas 
de vianants per la vorera.

Segon. Condicions de la present autorització:
01. L'autorització es circumscriu exclusivament a les activitats que s'assenyalen.
02. Aquesta llicència es concedeix a precari amb caràcter indefinit.
03.  L'horari  màxim  de  funcionament  de  l'activitat  serà  el  que  assenyala  el  Pla 
d’Ocupació de la Via Pública per a cada època de l’any.
04. Quan l’activitat no estigui en funcionament, les taules i cadires quedaran recollides 
dins del local.
05.  La  concessió  d'aquesta  llicència  s'entén  sense  perjudici  de  tercers.  A més,  el 
beneficiari haurà de sol·licitar i obtenir altres llicències o autoritzacions si aquestes són 
preceptives, d'acord amb la reglamentació de l'activitat que vol exercir.
06.  La  terrassa  s’adscriu  a  l’activitat  d’hostaleria  que es  diu  a  l’apartat  primer.  La 
mateixa  persona,  física  o  jurídica,  és  titular  i  responsable  d’ambdues  activitats, 
indestriablement. L’eventual tancament temporal o definitiu de l’activitat principal, així 
com el  seu  traspàs  a  tercers,  comportaria  en  tot  cas  l’extinció  d’aquesta  llicència 
d’ocupació  de  la  via  pública.  En  aquests  supòsits,  caldrà  tornar  a  sol·licitar 
l’autorització.
07. 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,  la  terrassa  només  podrà  ser  lloc  habilitat  per  al  consum  de  tabac  si  es 
mantenen les condicions de la present autorització.
08.  Els  serveis  municipals  poden  inspeccionar,  en  qualsevol  moment,  l'activitat  o 
instal·lació per tal de comprovar el compliment de les condicions exigides a la llicència. 
La negativa o obstrucció als serveis d'inspecció o a l'accés dels mateixos al recinte 
d'activitat comportarà la suspensió immediata dels efectes d'aquesta autorització. La 
suspensió serà vigent fins que es pugui realitzar la inspecció en condicions normals,  
sense perjudici d'altres accions que, d'acord amb la llei, pugui exercir l'Ajuntament per 
tal de garantir l'exercici de les seves competències en la matèria.
09.  El  beneficiari  de  la  present  autorització  sempre  ha  d'estar  al  corrent  de  les 
obligacions fiscals derivades de l'exercici  de l'activitat  que realitza. En cas contrari, 
podrà ser causa de suspensió dels efectes d'aquesta autorització, prèvia audiència a 
l'interessat.
10.  Per  raons d'interès  públic,  l'Administració  podrà  modificar  les condicions  de la 
llicència, sense que això impliqui indemnització.
11. L’incompliment de les condicions podrà comportar sancions, o bé suspensió dels 
efectes, o revocació temporal o definitiva de l'autorització.
12. Serà títol acreditatiu de la llicència municipal la notificació de la present resolució 
amb l’acreditació de pagament de la taxa corresponent.

Tercer. Informar que les dades identificatives del beneficiari i de l’ocupació de la via 
pública que s’autoritza s’incorporaran al padró corresponent per al pagament anual de 
la taxa, segons l’Ordenança Fiscal vigent.
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Quart. Notificar  aquest  acord  al  peticionari  i  donar  compte  als  Departaments 
d’Intervenció, OAC, Territori i Medi Ambient, Promoció Econòmica i Policia Local.

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

4.5 Expedient núm.: E053/2016/07
Declaració responsable d’activitat d’aparcament de camions al Camí dels Sagraments, 20.

Sanmauro  Logística  SL,  NIF  B66322033,  ha  comunicat  l’activitat  dita  mitjançant 
instància  entrada  en  data  16.06.2016  (núm.  de  registre  5366)  i  la  documentació 
annexa corresponent.

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

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2016-0100 
de data 22.06.2016, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 13.07.2016, 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: Sanmauro Logística SL, NIF B66322033
Rètol de l’establiment: SANMAURO LOGÍSTICA

Activitat: aparcament de camions
Emplaçament: Cm. Sagraments, 20
Classificació: activitat no classificada d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats  (PCAA)  i  normativa  que  la 
desenvolupa.

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 16.06.2016 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 
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la desenvolupin, complementin, aclareixin o substitueixin, i a la normativa legal 
o reglamentària (estatal, autonòmica o municipal) vigent en cada moment, que 
tingui incidència en l’activitat, així com a la documentació tècnica que serveix 
de base per a la tramitació de l’expedient.

2. Aquest  atorgament  no  autoritza  l’execució  de  cap  obra  o  instal·lació.  Quan 
escaigui,  l’interessat  haurà de sol·licitar  llicència  d’obres per l’adequació del 
local  de  l’activitat,  dels  accessos,  instal·lació  de  rètols,  aparells  d’aire 
condicionat  i  d’altres  instal·lacions  i  obres,  inclòs  el  que  calgui  per  tal 
d’assegurar el compliment de les mesures correctores. L’interessat renuncia a 
qualsevol  indemnització  per  obres  que  es  realitzin  abans  d’efectuar  la 
comunicació d’activitat.

3. Aquesta  activitat  causarà  alta  en  el  cens  de  l’impost  sobre  activitats 
econòmiques (IAE), encara que, d’acord amb la normativa que regula aquest 
impost, pugui no estar subjecte al seu pagament. El titular sempre ha d’estar al 
corrent de les obligacions fiscals derivades de l’exercici de l’activitat.

4. La matriculació del titular en altres epígrafs de l’IAE no comportarà en cap cas 
l’autorització  per  a  l’exercici  de  noves activitats,  sinó  que caldrà  tramitar  la 
modificació o ampliació de la llicència atorgada.

5. El titular de l’activitat haurà de comunicar qualsevol  modificació o alteració de 
les condicions de l’activitat declarades en aquest expedient o de la informació 
aportada, i que serveixen de base per a l’atorgament.

6. Aquest atorgament es fa sense perjudici de terceres persones interessades i de 
les competències d’altres organismes i administracions, si fos el cas.

7. Aquest atorgament no inclou l’aprovació de la instal·lació elèctrica, ni qualsevol 
altra  llicència  o  autorització  que  sigui  competència  dels  Serveis  Territorials 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya o d’altres organismes.

8. El  titular  ha de  gestionar  els  residus generats  per  l’activitat  d’acord amb la 
legislació vigent sobre disposició de residus.

9. El titular de l’activitat ha de disposar de contracte de recollida de residus amb 
un transportista autoritzat. Això s’ha d’acreditar documentalment a l’Ajuntament 
en el termini de dos mesos.

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. L’exercici d’aquesta activitat queda subjecte al compliment del Reglament dels 
serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret 130/2003, de 13 de maig, o 
norma que el  substitueixi.  Si  és el  cas,  les aigües residuals generades per 
l’activitat han de complir amb els paràmetres d’abocament a col·lector fixats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua.

12. En compliment de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora  de  la  venta,  el  suministro,  el  consumo  y  la  publicidad  de  los 
productos del tabaco, no es permet fumar en tot el local d’activitat, excepte en 
llocs habilitats per fer-ho (només podrà ser lloc habilitat qualsevol espai a l’aire 
lliure no cobert,  i  qualsevol espai que, estant cobert,  estigui envoltat per un 
màxim de dos paraments,  inclosa  la  façana de l’establiment,  si  és el  cas). 
Aquesta circumstància ha d’estar degudament indicada en lloc prou visible.

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

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

Quart. Informar  l’interessat  que,  d’acord  amb  les  Ordenances  Fiscals  que 
s’especifiquen, se li practicarà una liquidació provisional, segons el detall següent:

Quota 
tributària

Reducció per 
emprenedoria

Reducció per petit 
comerç individual

Import total

O. F. 11, codi 5 983,38 € 0% 0% 983,38 €

El pagament d’aquest  import es comunica a l’obligat mitjançant carta de pagament 
tramesa per l’Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
amb indicació dels terminis i les formes de pagament.

Cinquè. Notificar aquest acord al sol·licitant, tot indicant-li que l’Ajuntament d’Abrera 
farà  públiques  o  cedirà  a  tercers  (sempre  a  títol  gratuït)  les  dades  bàsiques  que 
resulten  d’aquest  expedient  (nom  de  l’establiment,  activitat,  localització,  telèfon  i 
adreça electrònica o pàgina web). Tanmateix, el titular de l’activitat pot comunicar de 
forma fefaent la seva oposició total o parcial a la difusió d’aquestes dades.

Sisè. Donar compte als Departaments d’Intervenció, Territori i Medi Ambient, Promoció 
Econòmica i Policia Local.

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

4.6 Expedient núm.: E052/2015/34
Comunicació d’activitat de magatzem de carretons elevadors al carrer de Can Noguera, 24-26, 
naus A-B-C.

Jungheinrich de España SAU, NIF A48002430, ha comunicat l’activitat dita mitjançant 
instància  entrada  en  data  15.10.2015  (núm.  de  registre  7111)  i  la  documentació 
annexa corresponent.

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

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2015-0066 
de data 10.11.2015, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

En data 20.01.2016 (núm. de registre 432) s’ha rebut l’informe favorable de Bombers, 
si bé condicionat a l’acta de comprovació segons s’estableix a la Llei 3/2010.
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En data 27.01.2016 (núm. de registre 222) s’ha requerit al sol·licitant la documentació 
que mancava per poder resoldre el procediment, documentació que ha estat aportada 
en data 06.06.2016 (núm. de registre 4925).

S’ha emès l’acta de comprovació de data 13.07.2016, 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: Jungheinrich de España SAU, NIF A48002430
Rètol de l’establiment: JUNGHEINRICH

Activitat: magatzem de carretons elevadors
Emplaçament: C. Can Noguera, 24-26, naus A-B-C
Classificació: activitat no classificada d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats  (PCAA)  i  normativa  que  la 
desenvolupa.

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 15.10.2015 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.

64



4. La matriculació del titular en altres epígrafs de l’IAE no comportarà en cap cas 
l’autorització  per  a  l’exercici  de  noves activitats,  sinó  que caldrà  tramitar  la 
modificació o ampliació de la llicència atorgada.

5. El titular de l’activitat haurà de comunicar qualsevol  modificació o alteració de 
les condicions de l’activitat declarades en aquest expedient o de la informació 
aportada, i que serveixen de base per a l’atorgament.

6. Aquest atorgament es fa sense perjudici de terceres persones interessades i de 
les competències d’altres organismes i administracions, si fos el cas.

7. Aquest atorgament no inclou l’aprovació de la instal·lació elèctrica, ni qualsevol 
altra  llicència  o  autorització  que  sigui  competència  dels  Serveis  Territorials 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya o d’altres organismes.

8. El  titular  ha de  gestionar  els  residus generats  per  l’activitat  d’acord amb la 
legislació vigent sobre disposició de residus.

9. El titular de l’activitat ha de disposar de contracte de recollida de residus amb 
un transportista autoritzat. Això s’ha d’acreditar documentalment a l’Ajuntament 
en el termini de dos mesos.

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. L’exercici d’aquesta activitat queda subjecte al compliment del Reglament dels 
serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret 130/2003, de 13 de maig, o 
norma que el  substitueixi.  Si  és el  cas,  les aigües residuals generades per 
l’activitat han de complir amb els paràmetres d’abocament a col·lector fixats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua.

12. En compliment de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora  de  la  venta,  el  suministro,  el  consumo  y  la  publicidad  de  los 
productos del tabaco, no es permet fumar en tot el local d’activitat, excepte en 
llocs habilitats per fer-ho (només podrà ser lloc habilitat qualsevol espai a l’aire 
lliure no cobert,  i  qualsevol espai que, estant cobert,  estigui envoltat per un 
màxim de dos paraments,  inclosa  la  façana de l’establiment,  si  és el  cas). 
Aquesta circumstància ha d’estar degudament indicada en lloc prou visible.

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

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

Quart. Informar  l’interessat  que,  d’acord  amb  les  Ordenances  Fiscals  que 
s’especifiquen, se li practicarà una liquidació provisional, segons el detall següent:

Quota Reducció per Reducció per petit Import total
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tributària emprenedoria comerç individual
O. F. 11, codi 5 983,38 € 0% 0% 983,38 €

El pagament d’aquest  import es comunica a l’obligat mitjançant carta de pagament 
tramesa per l’Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
amb indicació dels terminis i les formes de pagament.

Cinquè. Notificar aquest acord al sol·licitant, tot indicant-li que l’Ajuntament d’Abrera 
farà  públiques  o  cedirà  a  tercers  (sempre  a  títol  gratuït)  les  dades  bàsiques  que 
resulten  d’aquest  expedient  (nom  de  l’establiment,  activitat,  localització,  telèfon  i 
adreça electrònica o pàgina web). Tanmateix, el titular de l’activitat pot comunicar de 
forma fefaent la seva oposició total o parcial a la difusió d’aquestes dades.

Sisè. Donar compte als Departaments d’Intervenció, Territori i Medi Ambient, Promoció 
Econòmica i Policia Local.

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

5. SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2016/03
Assumpte: Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de 
concertació 2016 del Pla “Xarxa de Governs Local 2016-2019”

Pel decret d’Alcaldia núm. 2016-0095 de data 1 de febrer de 2016 s’aproven les fitxes 
de petició de les subvencions relatives als recursos concertables del Catàleg 2016, i 
entre elles, les  actuacions corresponents a recursos tècnics i materials de les unitats 
de Sanitat i  Consum i Medi Ambient del departament d’Urbanisme i Territori,  que a 
continuació es detallen:

ACTUACIÓ
IMPORT 

SOL·LICI
TAT

Sanitat i Consum Avaluació de la qualitat de les aigües ---

La Gerència de Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i  Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, ha comunicat en data 10.06.16 (RE 2016-E-RC-5813 de data 
1 de juliol) l’aprovació de l’esmentat recurs tècnic.

El Decret d’Alcaldia número 2015-0593 de data 2 de juliol de 2015 delega a la Junta 
de Govern Local la competència d’acceptar subvencions atorgades pels diferents ens 
públics.

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu al Medi Ambient, en el marc de la normativa 
vigent  i  tenint  en compte tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  d’Obres  i  serveis, 
Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, en us de les atribucions que m’atorga el Decret 
núm.  2016-0129 del  dia 9 de febrer  del  2016  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:

ACORD
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Primer. Acceptar la subvenció concedida de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg  de  concertació  2016  del  Pla  “Xarxa  de  Governs  Local  2016-2019”, 
anomenada:
 “Anàlisi d’aigua de les fons naturals,  codi XGL: 16/Y/224763, tipus de recurs: tècnic, 
classe de recurs: redacció de plans, projectes i informes amb mitjans propis”

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria; i al 
Departament d’Urbanisme i Territori.

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

5.2 Expedient núm.: G404/2015/3/006IC
Assumpte:  Acceptació  de  subvenció  de  l’Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la 
Diputació de Barcelona, per a l’actuació corresponent a la reparació de les cobertes 
dels edificis municipals.

Per decret núm. 9970/14 dictat el 10 de novembre de 2014 pel diputat delegat per a la 
Cooperació  Local  de  la  Diputació  de  Barcelona,  d’aprovació  de  l’adopció  de 
complements de preacords assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa  de  Governs  Locals  2012-2015”  amb  l’Ajuntament  d’Abrera,  s’acredita  els 
complements  del  preacord  referit  a  recurs  d’ajut  econòmic  per  a  l’actuació  de 
Reparació de cobertes d’edificis municipals.

En  data  21 d’abril  de  2016  s’envia  a  la  Diputació  de  Barcelona  la  documentació 
acreditativa relativa a l’actuació de reparació de les cobertes d’edificis municipals, per 
tal de formalitzar el tràmit per a l’atorgament de l’ajut econòmic corresponent.

Mitjançant ofici subscrit en data 9 de juny de 2016 pel senyor F.B.H., secretari delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, registrat en aquest 
Ajuntament el 22 de juny de 2016 (registre d’entrada núm. 5574), se’ns dóna trasllat 
del decret núm. 5132/16 pel qual s’aprova l’atorgament de l’ajut econòmic en el marc 
de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” per a l’actuació de “Reparació de cobertes 
d’edificis municipals”, amb una aportació de 64.972,60 € (periodificació 2016), àmbit de 
concertació: “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”.
 
El Decret d’Alcaldia número 2015-0593 de 2 de juliol de 2015 delega a la Junta de 
Govern  Local  la  competència  d’acceptar  subvencions atorgades pels  diferents  ens 
públics.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Urbanisme, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori, en el marc de la normativa vigent i tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria d’Obres i serveis, Parcs i jardins, 
Urbanisme i Mobilitat en ús de les atribucions que m’atorga el Decret  núm. 2015-0596 
del dia 3 de juliol de 2015 proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Acceptar la subvenció concedida per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació  de  Barcelona,  en  el  marc  d’actuacions  derivades  de  les  Meses  de 
Concertació  del  Pla  “Xarxa  de  Governs  Locals  2012-2015”  per  a  l’actuació 
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corresponent a la “Reparació de les cobertes dels edificis municipals”, en tots els seus 
termes.

Segon. Reconèixer el dret del total de l’import de la subvenció acceptada de l’actuació 
de “Reparació de les cobertes dels edificis municipals” per l’import de 64.972,60 €.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria, i al 
d'Urbanisme i Territori.

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

5.3 Expedient núm.: G404/2016/25
Assumpte:  Acceptació  de  la  subvenció  de  la  Diputació  de  Barcelona,  en  concepte  de 
“Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica”, 
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar el  
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici 
de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com 
el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i el procediment 
d’implementació  de  les  actuacions  i  dels  recursos  que  es  comprenguin  al  Pla  de 
referència.

En data  9 de juny de 2016,  la  Junta  de Govern de la  Diputació  de Barcelona va 
aprovar el  Programa complementari  de serveis bàsics,  cohesió social  i  emergència 
energètica, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” així com el seu 
Règim regulador.

Vist  l’informe  tècnic,  emès  en  data  06/07/2016,  en  el  qual  es  valora  necessària 
l’acceptació d’aquest recurs econòmic.

Atesa la competència d’aquest òrgan en matèria d’acceptació de subvencions i ajuts, 
previ estudi de la documentació corresponent.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Departament de Serveis Socials 
en el  marc de la  normativa vigent  i  tenint  en compte tot el  relacionat  anteriorment 
aquesta regidoria delegada de Serveis Socials, en ús de les atribucions que m’atorga 
el Decret 2015-0596 de 3 de juliol.

ACORD

Primer.  Acceptar la  subvenció concedida per  la  Diputació de Barcelona relativa  al 
Programa  complementari  de  serveis  socials  bàsics,  cohesió  social  i  emergència 
energètica, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals”.

Segon.  Comptabilitzar  el  compromís  d’ingrés  relatiu  a  l’import  subvencionat 
(41.429,26€) a l’aplicació pressupostària 461,00. 

Tercer. Comunicar aquesta resolució al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i 
Finances i al Departament i a la Regidoria de Serveis Socials, Dones i Igualtat.
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5.4 Expedient núm.: G168/2016/24
Assumpte: Donar compte dels decrets de concessió de subvencions.

D’acord amb les bases núm. 45 i 46, de les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 
2016,  que  estableixen  la  normativa  reguladora  de  les  subvencions  nominatives  i 
excepcionals;  i  amb  el  decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-0593  de  data  02/07/15,  que 
estableix  que  les  subvencions  de  concessió  directe  (nominatives  i  excepcionals) 
s’aprovaran per decret de cada regidoria delegada i, posteriorment, es donarà compte a 
la Junta de Govern Local.

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

Tenint en compte el relacionat anteriorment aquesta Alcaldia en ús de les atribucions 
que li atorga la llei, 

DONA COMPTE

Primer i únic.- De la relació de Decrets dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i 
les regidories delegades, relatius a la concessió de subvencions nominatives, aprovats 
entre el 29 de març i el 15 de juliol de 2016, d’acord amb el detall següent: 

DECRET DATA EXPEDIENT CONCEPTE IMPORT

2016-0231 29/03/2016 G168/2016/01 Subvenció Ass. Avis Abrera 2016 Activ. Despeses generals   18.810,43 € 

2016-0249 29/03/2016 G168/2016/02 Subvenció AAVV Ca n'Amat 2001.Dinamització del barri     4.698,90 € 

2016-0290 06/04/2016 G168/2016/06 Subvenció dones i futur 2016. Tallers i activitats     2.312,81 € 

2016-0291 06/04/2016 G168/2016/04
Subvenció 2016 Ampa Escola Platon Sartí.Desp.grals. Actuacions i 
activitats     1.962,19 € 

2016-0320 12/04/2016 G168/2016/07 Club esportiu Abrera Subvenció 2016. Despeses generals     6.100,00 € 

2016-0321 12/04/2016 G168/2016/08 Club Esportiu Abrera. Subvenció Torneig d'Estiu 2016        200,00 € 

2016-0326 13/04/2016 G168/2016/10 Ass.Avis Sta. Maria de Vilalba. Subvenció 2016.Despeses grals     5.374,71 € 

2016-0329 14/04/2016 G168/2016/09
Ass. Catalana d'Escalada Tradicional. Subvenció 2016.Divulgació 
escalada        650,00 € 

2016-0337 15/04/2016 G168/2016/03 Subvenció 2016 CineClub Emmetcinats. Projecció pel·licules autor     1.612,62 € 

2016-0367 25/04/2016 G168/2016/12 Subvenció Escola Ernest Lluch 2016. Desp. Ordinàries funcionament     4.299,97 € 

2016-0391 28/04/2016 G168/2016/11
Subvenció Associació contra la violència de gènere 2016. Foment de la 
igualtat     2.312,81 € 

2016-0423 05/05/2016 G168/2016/13 Subvenció Club Esportiu Abrera. Cursa Corre D9 2016        700,00 € 

2016-0424 05/05/2016 G168/2016/05 Club Atletisme Abrera. Subvenció 2016.Desp.grals i promo. Atletisme     1.500,00 € 

2016-0476 24/05/2016 G168/2016/17 Subvenció nominativa Arc de Sant Martí 2016     7.524,71 € 

2016-0478 25/05/2016 G168/2016/18
Club Esportiu Abrera Park. Subvenció nominativa 2016. Despeses 
grals        450,00 € 

2016-0483 26/05/2016 G168/2016/19 Subvenció Coral Contrapunt 2016. Despeses grals i direcció coral     2.435,58 € 

2016-0490 27/05/2016 G168/2016/16
Subvenció Escola Abrera 2016. Material aula música, mobiliari i 
didàctic     4.299,97 € 

2016-0502 01/06/2016 G168/2016/21
Subvenció  Amics acollidors dels animals 2016. Gest i cont. Colònies 
gats     3.750,64 € 

2016-0517 01/06/2016 G168/2016/20 Subvenció Caçadors. Desp. Grals i promoció esportiva        616,00 € 

2016-0539 09/06/2016 G168/2016/23 Subvenció 2016 Bram de Foc i reintegrament 2015     2.598,92 € 

2016-0541 09/06/2016 G168/2016/15 Subvenció Creu Roja. Donem suport 2016   55.000,00 € 

2016-0623 28/06/2016 G168/2016/26 Juventudes Rocieras. Subvenció 2016. Depesese grals     2.352,34 € 

2016-0669 11/07/2016 G168/2016/27 AAVV Sta. Maria de  Vilalba. Activitats i despeses grals 2016     2.500,00 € 

2016-0670 11/07/2016 G168/2016/28 Subvenció AAVV Carpes. Activitats i depeses grals 2016     3.668,31 € 

2016-0685 15/07/2016 G168/2016/30 Abrera Comerç. Subvenció 2016. funcion gral. I dinamització     3.225,00 € 
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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.

 

6.- CONVENIS

6.1 Expedient: G401/2015/05
Assumpte: Conveni transport escolar 2015-16

En data 15 de desembre de 2015, el Consell Comarcal del Baix Llobregat tramet a 
l’Ajuntament  d’Abrera  dues  còpies  del  conveni  de  col·laboració  relatiu  al  transport 
escolar del curs 2015-16 i l’acord de la Junta de Govern de data 23 de novembre de 
2015 (registre d’entrada núm. 2015-E-RC-8959).

El conveni té vigència des del 14 de setembre de 2015 i fins el 21 de juny de 2016, que 
serà  prorrogable  amb  la  voluntat  d’ambdues  parts,  prèvia  revisió  de  la  clàusula 
econòmica per successius cursos escolars, i que està subscrit per les següents parts:
-  Sr.  Josep Perpinyà Palau,  President  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  i  el 
Secretari accidental del Consell Sr. Lluís González Roig.
-  Jesús  Naharro  Rodríguez,  Alcalde  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  i  la  Secretària  de 
l’Ajuntament Sra. Mónica Clariana Nicolau.

En data 9 de juny de 2016, s’ha emès informe tècnic favorable per a l’aprovació del 
conveni. 

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit d’Ensenyament, en el marc de la 
normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment  aquesta  regidoria 
delegada d’Ensenyament en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 
2015/0596 del dia 3 de juliol de 2015 proposa a la Junta de govern local l’adopció del 
següent

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i l’Ajuntament d’Abrera, annexat a aquest document.

Segon. Autoritzar,  disposar  i  reconèixer  l’obligació  de  78.245,10  €,  amb  càrrec  a 
l’aplicació pressupostària 920/46500 de l’exercici 2016, en concepte de transferències 
corrents a comarques, segons el conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i l’Ajuntament d’Abrera. L’import a aportar es farà efectiu en una única quantitat, en el 
mes de juliol o agost de 2016. 

Tercer. Notificar  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  als  Serveis  Territorials 
d’Ensenyament  al  Baix  Llobregat,  adjuntant  una  còpia  del  document  aprovat,  i 
comunicar al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i Finances i a la Regidora 
d’Ensenyament i diligenciar el conveni així com remetre còpia al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat.

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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7.- PERSONAL 

7.1 Expedient núm.: G221/2016/07
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera.

Vistes les relacions de documents corresponents a les hores  de serveis extraordinaris 
realitzats pel personal de l’Ajuntament d’Abrera.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada per la Unitat de Recursos Humans 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, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Restar assabentat de les hores extraordinàries no compensables realitzades 
als mesos de maig i juny de 2016, essent  35,00 normals,   41,75 festives o nocturnes i 
2,00 festives i nocturnes.

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

8.2 Expedient núm.: G333/2016/17
Assumpte:  Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0617  de  data  26/06/2016, 
d’homologació  del   Pla  d’Autoprotecció  (PAU)  de  “Castell  Piromusical  de  Festa  Major  del 
Municipi d’Abrera 2016”.

L’Alcaldia de l’Ajuntament  d’Abrera  ha adoptat  el  Decret  núm.  2016-0617,  de data 
26/06/2016, amb el contingut literal següent:

“Assumpte:  Homologació del   Pla d’Autoprotecció  (PAU) de “Castell  Piromusical  de Festa 
Major del Municipi d’Abrera 2016”.

La Regidoria de Joventut, Cultura i Comunicació ha programat com a cloenda de la 
Festa  Major 2016  la  realització  d’un castell  piromusical  a l’av.  Sant  Hilari  d’aquest 
municipi. Dita activitat tindrà lloc a l’aire lliure, a prop d’una zona de foc, i  serà de 
pública concurrència.

De conformitat  amb el Decret  30/2015,  de 3 de març, pel qual s'aprova el  catàleg 
d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut 
d'aquestes  mesures,  un  Pla  d’autoprotecció  (PAU)  és  un  document  que  recull  les 
mesures a adoptar i els mitjans personals materials necessaris, per afrontar situacions 
de  risc  i  d’emergència  en  aquells  centres  que  fan  activitats  que  poden  generar 
situacions de greu  risc  col·lectiu,  de  catàstrofe o de calamitat  pública i  en aquells 
altres, que poden veure’s greument afectats per situacions d’aquest tipus.
El  responsable  de  l’elaboració,  implantació,  manteniment  i  revisió  del  Pla 
d’autoprotecció és la persona titular de l’activitat.
El pla d’autoprotecció ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent (cal 
estar acreditat) i subscrit per la persona titular de l’activitat.
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El Contingut mínim del pla d’autoprotecció serà el següent:

 Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc.
 Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció.
 Document 3: Manual d’actuació
 Document 4: Implantació, manteniment i actualització

La redacció d’un PAU implica per part de l’ajuntament quedar sotmesos a les següents 
obligacions, sempre segons les indicacions del Decret 30/2015:

 Garantir que les condicions del centre són suficients per assegurar el compliment 
de les condicions d’autoprotecció.

 Comunicar  a  l’administració  pública  competent  en  matèria  de  protecció  civil, 
l’afectació de l’activitat per aquesta norma.

 Elaborar el PAU
 Homologar el PAU
 Incorporar al PAU les modificacions que es derivin de l’informe d’homologació
 Introduir les dades al registre electrònic de PAUs
 Informar al personal al seu servei del contingut del PAU
 Implantar i mantenir el PAU:

o Formació teòrica i pràctica del personal
o Informació als usuaris
o Definició, provisió i gestió dels mitjans i recursos econòmics necessaris.

 Realització de simulacres d’emergència periòdics.

S’ha emès informe favorable de data 21 de juny de 2016, subscrit pel cap d’Unitat de 
Seguretat, Inspecció i Protecció Civil.

Aquesta proposta  ha estat formulada per l’Àmbit de Cultura, en el marc de la normativa 
vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, l’Alcaldia, en ús de les atribucions 
que m’atorga la llei 

RESOLC

Primer.  Homologar el Pla d’Autoprotecció per a la realització del Castell Piromusical 
de Festa Major del Municipi d’Abrera 2016 que es realitzarà el diumenge 3 de juliol de 
2016 en el marc de la Festa Major.

Segons Inserir-lo a la plataforma Hermes per registrar l’homologació del PAU amb títol 
de Pla d’autoprotecció d’interès per la protecció civil municipal Castell Piromusical de 
Festa Major del municipi d’Abrera 2016.

Tercer. Donar compte a la propera Junta de Govern Local a la propera sessió que es 
celebri, a  la  regidoria  de  Seguretat  Ciutadana  i  a  la  de  Joventut,  Cultura  i 
Comunicació”.

La part dispositiva tercera del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local.
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Aquesta proposta  ha estat formulada per l’Àmbit de Cultura, en el marc de la normativa 
vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, l’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 del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-0617,  adoptat  en  data 
26/06/2016.

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de 
la qual dono fe amb el seu vistiplau, essent les 19.00 hores. 

Vist i plau
La Secretària   L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau                           Jesús Naharro Rodríguez 
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