
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 5 D’ABRIL 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 5 d’abril 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  ordinària  a  la  que fa  referència  l’article  113  del  Reial  Decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores:

President: Sr. Jesús Naharro 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)

Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau

Excusen l’assistència la  Sra. Davinia Megías Cano, regidora delegada de Joventut, 
Cultura i Comunicació  (PSC);   i el Sr. Albert Roca Presas regidor delegat d’Obres i 
Serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat (PSC).

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 1.1 Expedient núm.: G013/2016/05
Acta de la Junta de Govern Local 15.03.16

2 CONTRACTES 

2.1 Expedient núm.: G333/2016/08
Adjudicació del contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a la realització 
de l’avantprojecte d’urbanització dels carrers Major, Nou i Sant Pere.

2.2 Expedient núm.: G333/2015/46
Aprovació de l’acta de recepció de les obres anomenades substitució de canonada 
d’aigua potable al  carrer Rosers (tram situat  entre l’Av.  Lluís Companys i  la Rbla. 
Torrentet).

2.3 Expedient núm.: G330/2016/08
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i  convocatòria de licitació del 
contracte  de serveis  de control  de plagues de la vegetació  dels  parcs,  jardins i 
zones verdes municipals.

2.4 Expedient núm.: G328/2011/11
Incautació  parcial  de  la  garantia  definitiva  del  contracte  d’obres  “Nova  Escola 
Bressol Municipal 2a fase”.

2.5 Expedient núm.: G330/2014/16
Pròrroga conjuntural del contracte de serveis d’atenció domiciliària (SAD) al municipi.

2.6 Expedient: G330/2014/08
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Finalització del contracte de serveis de Taller de Llengua catalana i Espai Vine a 
Jugar, per a persones immigrades i els seus fills i filles menors de 3 anys, i Cafè de 
Famílies al Centre Obert d’Abrera.

2.7 Expedient núm.: G330/2016/04
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm. 2016-0219 de data 18/03/2016,  d’inici 
d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del 
contracte de serveis de Casal d’estiu municipal.

2.8 Expedient núm.: E007/2015/010
Aprovació de la memòria valorada corresponent a les obres de senyalització del carril 
bici al c/ Barcelona (tram Polígon Industrial Barcelonès 1a fase)

2.9 Expedient núm.: E007/2016/001
Aprovació  memòria  valorada  corresponents  a  l’obres  de  reforma  de  la  sala  de 
filtració i tractament a les piscines municipals d’estiu.

2.10 Expedient núm.: E007/2015/012
Aprovació del projecte ordinari d’obres anomenat “Renovació de la pavimentació a 
diferents carrers”. 

2.11 Expedient núm.: G330/2014/07
Pròrroga conjuntural del contracte de serveis d'explotació i manteniment de l’Estació 
depuradora d’aigües residuals del barri de Ca n’Amat.

2.12 Expedient núm.: G330/2013/16
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0228  de  data  23/03/2016,  de 
Pròrroga del contracte de serveis de Transport adaptat adreçat als usuaris d’Abrera 
al Taller ocupacional de Can Comelles.

2.13 Expedient núm.: G333/2015/42
Aprovació de l’acta de recepció de les obres anomenades millora de l’evacuació contra 
incendis del Pavelló Esportiu Municipal.

2.14 Expedient núm.: G330/2015/08
Adjudicació  del  contracte  de  serveis  de  control  de  la  qualitat  de  les  aigües  de 
consum humà d’Abrera.

2.15 Expedient núm.: E007/2016/002
Aprovació  inicial  del  projecte  d’obres  anomenat  “Perllongament  del  col·lector  de 
clavegueram del carrer Pintor Ribera i nova escomesa a l’escola Bressol”

2.16 Expedient: E007/2014/019
Aprovació  de  la  memòria  valorada-bases  tècniques  de  les  obres  de  reforma  al 
Cementiri de Santa Maria de Vilalba (versió 22.09.2015)

2.17 Expedient: E359/058LI/2015/04 
Assumpte: Renúncia dels magatzems M17 i M18 del Mercat Municipal d’Abrera per 
part de l’adjudicatària Cárnicas Masó, S.A.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.:  E013/2013/298 (1999/447)
Legalització d’obres majors executades sense llicència durant la construcció d’un 
habitatge  unifamiliar  aïllat  a  la  parcel·la  ubicada  al  c/  Galícia,  15-17 
(CV2.151-152-Ref.  cadastral  0581019),  a  instància  de  D.  M.  K.,  amb  NIF 
47832218S. 

3.2 Expedient núm.:  E013/2015/140
Legalització  d'obres  i  instal·lacions  consistents  en  la construcció  d’un  "hall"  al 
menjador a la parcel·la ubicada al  C/  Sant  Esteve Sesrovires,  4,  a  instància de 
SEAT SA, amb NIF A28049161. 

3.3 Expedient núm.:  E013/2015/168 
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  la  demolició  d’una  edificació  aïllada  i  la 
legalització de dos mòduls prefabricats per a magatzem i vestuaris amb connexió a la 
xarxa general de clavegueram, a la parcel·la ubicada a l’avinguda Ca n’Amat, núm. 
14-16,  a  instància  de  la  raó  social  Red  Eléctrica  de  España,  SAU,  amb  CIF 
A85309219. 

3.4 Expedient núm.:  E013/2015/350 
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  executar la  reparació  del  col·lector  d’aigües 
pluvials del carrer Barcelona i del seu talús al Torrent Gran, a instància de la raó 
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social Fomento Agrícola y Ganadero, SL, amb NIF B08138869. 
3.5 Expedient núm.:  E013/2016/004 

Llicència d'obres i instal·lacions per a executar  una piscina a la parcel·la ubicada al 
C/ Malgrat, 6, a instància de MA. C. F., amb NIF 40360335G. 

3.6 Expedient núm.:  E013/2016/005
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar  una piscina a l’immoble ubicat al C/ 
Migdia,  1  (referència  cadastral  8565101),  a  instància  de  JM.  R.  D.,  amb  NIF 
45474359R. 

3.7 Expedient núm.:  E013/2016/006
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  executar una  rehabilitació d'habitatge a  la 
parcel·la ubicada al C/ Sant Miquel, 22 (referència cadastral 9785422), a instància 
de J. L. R., amb NIF 45487964J.

3.8 Expedient núm.:   E014/2016/006 
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a  l'immoble ubicat  al C/ 
Candelera, 10 (LC.338A) (referència cadastral  0851218),  a instància de S. P. F., 
amb NIF 46138711K. 

3.9 Expedient núm.:   E014/2016/014
Llicència d'obres menors i per a executar la instal·lació de gas a l'immoble ubicat 
al Cm.  Santa  Maria  de  Vilalba,  19  (LC.501),  a  instància  d’ A.G.M.,  amb 
NIF 38428811C. 

3.10 Expedient núm.: E017/2015/296
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al Cm. Santa 
Maria de Vilalba, 19 (LC.501), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, 
amb NIF A63485890.

3.11 Expedient núm.:   E014/2016/015 
Llicència d'obres menors per a executar la instal·lació de gas natural a l'immoble 
ubicat  al Cm.  de  Santa  Maria  de  Vilalba,  21,  a  instància  de JP.Q.G.,  amb 
NIF 38140161C

3.12 Expedient núm.: E017/2015/303
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al Cm. Santa 
Maria de Vilalba, 21 (LC.516), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, 
amb NIF A63485890

3.13 Expedient núm.:   E014/2016/016 
Llicència d'obres menors per a executar la instal·lació de gas a l'immoble ubicat al 
C/ Balaguer, 10A, a instància de J.S.P., amb NIF 39346207S. 

3.14 Expedient núm.: E017/2015/297
Llicència  d'obres  per  a  la  instal·lació  de  gas  natural  a  l'immoble  ubicat  al  C/ 
Balaguer,  10A,  a  instància  de  Gas  Natural  Distribución  SDG,  SA,  amb  NIF 
A63485890

3.15 Expedient núm.: E016/2015/034
Llicència de parcel·lació urbanística al c/ Suro, núm. 8-13 (del barri de Santa Maria 
de Vilalba) (referència cadastral 0961706-0961408), sol·licitada per la Sra. A.B.M., 
amb NIF 24018141T

3.16 Expedients núms.:  E017/2011/356 i E017/2016/006 
Declaració  de  caducitat  de  llicència  d’obres,  i  denegació  de  llicència  d'obres 
sol·licitada per Endesa Distribució Elèctrica, SLU per no estar d'acord amb la normativa 
vigent.

3.17 Expedient núm.: E016/2015/101
Llicència de parcel·lació urbanística al C/ Canàries, núm. 17,  a instància de la raó 
social Can Villalba, SL., amb CIF B08529323.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2015/33
Comunicació d’activitat de venda de roba al carrer de l’Hostal del Pi, 4-6, local 36B.

4.2 Expedient núm.: E053/2007/61
Comunicació de transmissió d’activitat de magatzem de mercaderies al carrer de 
Francesc Layret, 12-14, nau 8.

4.3 Expedient núm.:  E094/2016/02
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Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0201  de  data  10.03.2016,  de 
racionalització dels horaris dels Cementiris d’Abrera.

5 SUBVENCIONS

5.1 EXPEDIENT: G402/2016/01
ASSUMPTE: Adhesió al protocol general de col·laboració amb els ens locals de la província 
de Barcelona per establir  les línies generals  i  les  obligacions que regularan el  servei  de 
préstec, de material esportiu i recreatiu d’esports de la Diputació de Barcelona.

6 CONVENIS 

6.1 Expedient núm. G401/2016/04
Conveni de col·laboració entre Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Abrera en 
matèria de seguretat viària i redacció d’un Pla local de seguretat viària

6.2 Expedient núm.: G401/2015/06
Conveni  de  cooperació  i  col·laboració  entre  la  Diputació  de  Barcelona,  els 
Ajuntaments  d’Abrera,  Castellbisbal,  Rubí  i  Ullastrell  i  l’Associació de propietaris 
agroforestals de Castellbisbal, Rubí, Abrera i Ullastrell, per a l’execució del Projecte 
de restauració i millora forestal dels terrenys afectats per incendis.

7 PERSONAL

7.1
Expedient núm. G221/2016/02
Assabentat  d’hores  extraordinàries no compensables  realitzades pel  personal  de 
l’Ajuntament d’Abrera

7.2
Expedient núm. G221/2016/03
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de 
l’Ajuntament d’Abrera

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: E236/2016/02
Assumpte: Convocatòria Concurs de cartells de Festa Major 2016

9 SOBREVINGUTS

---

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2016/05
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 15.03.16

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.

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.
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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 15 de març 
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.: G333/2016/08
Assumpte: Adjudicació del contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a la realització 
de l’avantprojecte d’urbanització dels carrers Major, Nou i Sant Pere.

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  d’assistència  tècnica  per  a  la 
realització de l’avantprojecte d’urbanització dels carrers Major, Nou i Sant Pere.

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, 
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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, per correu electrònic 
de 22.02.2016, a les empreses/professionals BSB Estructures d’Edificació i Ports SL, 
Pi Enginyeria Civil i Urbanisme SL, PROiDO Consultors SL i en el termini atorgat han 
presentat ofertes les empreses següents: 

1) PROiDO Consultors SL RE 1643: 6.400 € IVA exclòs.
2) BSB Estructures d’Edificació i Ponts SL RE 1644: 7.200 € IVA exclòs.
3) Pi Consultora d’Enginyeria Civil i Urbanisme SL RE 1647: 5.800 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0043 en data 02.03.2016, relatiu a la valoració de 
les ofertes presentades.

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.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  d’assistència  tècnica  per  a  la 
realització  de l’avantprojecte  d’urbanització  dels  carrers  Major,  Nou  i  Sant  Pere,  a 
l’empresa Pi Consultora d’Enginyeria Civil i Urbanisme SL,  amb NIF B66315763, per 
un import de 5.800 €, sense IVA, 7.018 € amb el 21% d’IVA inclòs.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  7.018  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 920/22706 del pressupost municipal vigent.

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 al Sr. Antoni Muñoz 

Franch. 
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  prescripcions 
tècniques i amb l’oferta presentada.

6) L’avantprojecte d’urbanització dels carrers Major, Nou i Sant Pere s’haurà 
d’entregar abans del 30 d’abril de 2016.
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Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Pi Consultora d’Enginyeria Civil i Urbanisme 
SL i a la resta d’oferents de manera telemàtica.

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.

2.2 Expedient núm.: G333/2015/46
Assumpte:  Aprovació de l’acta de recepció de les obres anomenades substitució de 
canonada d’aigua potable al carrer Rosers (tram situat entre l’Av. Lluís Companys i la 
Rbla. Torrentet).

Per decret d’Alcaldia núm. 2015-1103 de data 11 de desembre de 2015 es va adjudicar 
el  contracte  menor  d’obres  de  substitució  de  canonada  d’aigua  potable  al  carrer 
Rosers (tram situat entre l’avinguda Lluís Companys i el carrer Rosers), a l’empresa 
Grup Puig Pocurull,  SLU, amb CIF B65672271, per un import de 20.458,68 € (IVA 
inclòs).

En data 19 de febrer de 2016 s’ha formalitzat l’acte de recepció de l’obra per part dels 
agents que intervenen en el contracte.

De  conformitat  amb  la  documentació  que  obra  en  l'expedient,  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin confirmar la recepció de les obres.

Aquesta  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 proposa a la Junta de govern local 
l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Rebre les obres objecte del contracte de substitució de la canonada d’aigua 
potable al carrer Rosers (tram situat a l’Av. Lluís Companys i la Rb. Torrentet).

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària Grup Puig Pocurull, SLU.

Tercer. 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.

2.3 Expedient núm.: G330/2016/08
Assumpte: Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis de control de plagues de la vegetació dels parcs, jardins i zones verdes 
municipals.
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Per a la contractació dels serveis de control de plagues de la vegetació dels parcs, 
jardins i zones verdes municipals  d’Abrera es preveu la formalització d’un contracte 
administratiu de tres anys de durada prorrogables, anualment, per tres anys més.

Per providència de l’Alcaldia, de data 29/02/2016, s’ha iniciat l’expedient contractual.

S’ha emès informe tècnic justificatiu de la contractació, núm. 013AD 2016-0019 de 
data 11/03/2016, subscrit pel tècnic de Medi Ambient.

El valor estimat del contracte, entenent-se com a tal el que serveix de base per a la 
licitació, és de 54.000 €, 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 65.340 €.

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 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  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. 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 control  de plagues de la vegetació dels parcs, jardins i 
zones verdes municipals 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  15  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 la despesa de 10.890 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
171/21000  del  pressupost  municipal  vigent  i  dels  pressupostos  de 2017  a  2021,  i 
condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aprovació  d’aquests 
pressupostos.

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

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.

8



2.4 Expedient núm.: G328/2011/11
Assumpte: Incautació  parcial  de  la  garantia  definitiva  del  contracte  d’obres  “Nova  Escola 
Bressol Municipal 2a fase”.

Per acord núm. 342, adoptat per la Junta de Govern Local en data 21/03/2012, es va 
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars del contracte d’obres Nova Escola 
Bressol  Municipal  2a fase,  pel  procediment obert,  amb un pressupost  de licitació de 
481.356,09 € (18% IVA inclòs).

Per acord núm. 921, adoptat per la Junta de Govern Local de data 06/03/2013, es va 
adjudicar  el  contracte  d’obres  Nova  Escola  Bressol  Municipal  2a  fase  a  l’empresa 
Decoblock, SL,  per un import total de 410.760,10 € (21% IVA inclòs), amb formalització 
de data 18/03/2013.

En data 18/06/2014 es va aprovar, per acord núm. 2.5 adoptat per la Junta de Govern 
Local,  incoar  expedient  de  resolució  per  incompliment  culpable  del  contractista 
Decoblock, SL, amb CIF B25492646, en l’execució del contracte d’obres Nova Escola 
Bressol Municipal 2a fase, d’acord amb l'article 223 c) 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:

1) Clàusula II. Prestacions a càrrec del contractista  per la no col·locació del cartell 
d’anunci de l’obra.

2) Article 60 del Plec de clàusules produint una demora en la presentació del pla de 
seguretat i salut  en  més de 37 dies.

3) Article  60  del  Plec  de  clàusules  produint  una  demora  en  la  presentació  del 
programa de treballs en 319 dies.

4) Article 60 del Plec de clàusules produint una demora en l’atorgament de l’acta de 
comprovació de replanteig en 180 dies. 

5) Article  212  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 la demora en 
més de 13 mesos en l’execució del contracte. L’obra havia d’estar finalitzada i 
recepcionada el desembre de 2013. 

Es va citar a Decoblock, SL per a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres 
realitzades d'acord amb el projecte, als efectes de fixar els saldos pertinents a favor o 
en contra del contractista i se li va donar audiència respecte a l’incompliment culpable, 
la determinació dels danys i perjudicis i la incautació la garantia definitiva dipositada a 
l’efecte. 

En data 11/07/2014 el contractista presenta escrit d’al·legacions (RE núm. 5543) dins del 
període d’audiència. 

S’ha emès informe jurídic núm. 180/2014 de data 23/07/2014 i informe d’Intervenció 
núm. 140923-05 de data 23/09/2015.

La Comissió Jurídica Assessora  de la Generalitat  de Catalunya ha emès dictamen 
núm. 3/2015 de data 8/01/2015, favorable a la resolució del contracte administratiu 
d’obres.

Per acord núm.  2.6, adoptat per la Junta de Govern Local en data 4/02/2015,  es van 
desestimar les al·legacions formulades per Decoblock, SL dins del període d’audiència 
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i  es va resoldre definitivament l’expedient de resolució contractual per incompliment 
culpable del contractista.

Decoblock,  SL va  interposar  recurs  de  reposició  de  data  11/03/2015  (RE 1844  de 
13/03/2015) contra l’acord de resolució definitiva del contracte.

S’ha  emès  informe  tècnic  núm.  2016-0020,  de  data  12/02/2016,  subscrit  per 
l’arquitecte  cap  del  Departament  d’Urbanisme  i  Territori,  de  valoració  dels  danys  i 
perjudicis causats.

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. Determinar  els  danys  i  perjudicis  causats  a  l’Ajuntament  d’Abrera  per 
Decoblock, SL,  per  la  no  execució  de l’obra  en el  termini  d’execució  previst  en  el 
contracte i per la seva resolució, en un import de 8.864,40 €.

Segon. Incautar 8.864,40 € de la garantia definitiva del contracte, d’import 16.973,56 €, 
dipositada en forma assegurança de caució.

Tercer.  Donar audiència a  Decoblock, SL, en el termini màxim de 10 dies hàbils, als 
efectes d’efectuar al·legacions o les consideracions que estimi oportunes respecte a 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.

Quart. Notificar aquest acord a  Decoblock, SL, acompanyat de l’informe tècnic que el 
motiva.

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.

2.5 Expedient núm.: G330/2014/16
Assumpte: Pròrroga conjuntural del contracte de serveis d’atenció domiciliària (SAD) al municipi.

Per acord núm. 10.2 adoptat per la Junta de Govern local del dia 4 de març de 2014 es 
va  adjudicar  el  contracte  administratiu  de  serveis  d’atenció  domiciliària  al  municipi 
d’Abrera (SAD) a l’empresa Serveis d’educació no formal, SL, amb CIF B62752324, 
per un preu de 63.602,24 €, 4% d’IVA inclòs, una durada de contracte d’un any, no 
prorrogable, formalitzat l’11/03/2015.
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La clàusula 2a. del contracte, regula:  “El  termini d'execució del contracte serà d’un  
any. El servei s’iniciarà concretament el dia 23/03/2015”.

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  23/02/2016,  subscrit  per  la  tècnica  de  serveis 
d'autonomia i de Gent Gran del Departament de Serveis Socials, segons el qual  és 
necessària una pròrroga conjuntural del contracte fins a l’adjudicació resultant d’una nova 
licitació.

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. Prorrogar extraordinàriament l’actual contracte de serveis d’atenció domiciliària 
al  municipi  d’Abrera,  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, 
adoptant així, les mesures necessàries i indispensables per evitar un greu trastorn al 
servei públic, establint la retribució del contractista Serveis d’educació no formal, SL, 
en els termes del contracte signat en data 11/03/2015.

Segon. Incoar l’expedient de contractació dels serveis d’atenció domiciliària al municipi 
d’Abrera, pel procediment contractual corresponent.

Tercer. Autoritzar i  disposar la despesa de 47.701,68 € (termini  d’execució d’abril  a 
desembre)  a  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  núm.  231/22611  del  pressupost 
municipal vigent.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Serveis d’educació no formal, SL.

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

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

2.6 Expedient: G330/2014/08
Assumpte: Finalització del contracte de serveis de Taller de Llengua catalana i Espai Vine a  
Jugar, per a persones immigrades i els seus fills i filles menors de 3 anys, i Cafè de Famílies al 
Centre Obert d’Abrera.

Per acord núm. 2.2, adoptat per la Junta de Govern Local de data 03/09/2014, es va 
adjudicar el contracte administratiu de serveis de Taller de Llengua catalana i Espai 
Vine a Jugar, per a persones immigrades i els seus fills i filles menors de 3 anys, i Cafè 
de Famílies al Centre Obert a l’empresa Educació i Temps Lliure Ziga Zaga, SL, amb 
CIF B61195764, formalitzat el contracte el dia 05/09/2014, amb un termini d’execució 
de dos anys, que finalitzarà el proper dia 31/05/2016.

S’ha emès informe tècnic de data  4/03/2016,  subscrit  per la tècnica  de Diversitat  i 
Igualtat del Departament de Serveis Socials,  en el  que es proposa no prorrogar el 
contracte indicat per quant, properament, es vol aprovar la licitació d’un únic contracte 
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unificant tots els serveis que es presten al Centre Obert: Taller de Llengua, Espai Vine 
a Jugar, Espais de Conversa, Cafè de Famílies i monitoratge de colònies per millorar la 
gestió dels programes de Diversitat i suport al Centre Obert d’Abrera.

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, així com els informes pertinents, aquesta Regidoria 
d’Hisenda,  Serveis Socials,  Dones i  Igualtat i  Millora, 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. No  prorrogar  el  contracte  administratiu  de  serveis  de  Taller  de  Llengua 
catalana i Espai Vine a Jugar, per a persones immigrades i els seus fills i filles menors 
de 3 anys,  i  Cafè de Famílies al Centre Obert  d’Abrera i  declarar l’extinció pel seu 
compliment a la finalització del seu termini d’execució.

Segon. Incoar expedient per a la contractació dels serveis de Taller de Llengua, Espai 
Vine a Jugar, Espais de Conversa, Cafè de Famílies i monitoratge de les colònies del 
Centre Obert d’Abrera, pel procediment contractual corresponent.

Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Educació i Temps Lliure Ziga Zaga, SL.

Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Departaments de Serveis Socials.

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

2.7 Expedient núm.: G330/2016/04
Assumpte: Donar compte  del  Decret d’Alcaldia núm. 2016-0219 de data 18/03/2016, d’inici 
d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del  contracte  de 
serveis de Casal d’estiu municipal.

L’Alcaldia de l’Ajuntament  d’Abrera  ha adoptat  el  Decret  núm.  2016-0219,  de data 
18/03/2016, amb el contingut literal següent:

“Per a la contractació dels serveis de Casal d’estiu del municipi d’Abrera es preveu la 
formalització d’un contracte administratiu de 2 anys de durada, prorrogable per 2 anys 
més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 10/03/2016, s’ha iniciat l’expedient contractual.

S’ha emès informe tècnic justificatiu de la contractació, de data 10/03/2016, subscrit 
per la Tècnica de Diversitat i Igualtat del Departament de Serveis socials.

El valor estimat del contracte, entenent-se com a tal el que serveix de base per a la 
licitació,  és  de  232.640  €,  IVA  no  inclòs,  incloses  les  eventuals  prorrogues  del 
contracte. Al preu indicat se li afegirà un 10% d’IVA el que comporta una suma total de 
255.904 €.
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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 de Casal d’estiu municipal.

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 (15) 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 la despesa de 63.976 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
231/22612 del  pressupost  municipal  vigent  i  dels  pressupostos  de  2017  a  2019,  i 
condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aprovació  d’aquests 
pressupostos.

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  de  resolució  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  núm.  2016-0219,  adoptat  en  data 
18/03/2016.

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

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

2.8 Expedient núm.: E007/2015/010
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Assumpte:  Aprovació  de  la  memòria  valorada  corresponent  a  les  obres  de 
senyalització del carril bici al c/ Barcelona (tram Polígon Industrial Barcelonès 1a fase)

Els serveis tècnics municipals han redactat un document tècnic, el qual es qualifica com a 
memòria  valorada  -  bases  tècniques,  per  a  l’execució  de  les  obres  anomenades 
“Senyalització del  carril  bici  al  c/  Barcelona (tram Polígon Industrial  Barcelonès 1a 
fase)”, amb un valor estimat de contracte de 18.718,70 € (amb IVA).

Per part de l’arquitecte cap del Departament d’Urbanisme  i Territori, Sr. Antoni Muñoz 
Franch, s'ha emès informe favorable núm. 2015-0019 de data 23.12.2015, de supervisió i 
examen del projecte.

Aquesta  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 proposa a la Junta de govern local 
l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar  la  memòria  valorada-bases  tècniques  per  les  obres  anomenades 
“Senyalització del  carril  bici  al  c/  Barcelona (tram Polígon Industrial  Barcelonès 1a 
fase)”, amb un pressupost per contracte estimat de 18.718,70 € (IVA inclòs).

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  18.718,70 €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 150/619,02 del pressupost municipal vigent.

Tercer. 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.

S’incorpora  a  la  sessió  el  Sr.  José  Luís  Hita  Bullón  regidor  delegat  de  Seguretat 
Ciutadana,  (PSC)

2.9 Expedient núm.: E007/2016/001
Assumpte: Aprovació memòria valorada corresponents a l’obres de reforma de la sala 
de filtració i tractament a les piscines municipals d’estiu.

Els serveis tècnics municipals han redactat un document tècnic, el qual es qualifica com a 
memòria  valorada  -  bases  tècniques,  per  a  l’execució  de  les  obres  anomenades 
“Reforma de la sala de filtració i tractament a les piscines municipals d’estiu”, amb un 
valor estimat de contracte de 194.565,00 € sense IVA (amb IVA, 235.423,65 €).

Per part de l’arquitecte cap del Departament d’Urbanisme  i Territori, Sr. Antoni Muñoz 
Franch, s'ha emès informe favorable, de núm. 2016-0018 i data 10.02.16, de supervisió i 
examen del projecte.

Aquesta  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 
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Decret núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015 proposa a la Junta de govern local 
l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar  la  memòria  valorada-bases  tècniques  per  les  obres  anomenades 
“Reforma de la sala de filtració i tractament a les piscines municipals d’estiu”, amb un 
pressupost per contracte estimat de 194.565,00 € sense IVA, 235.423,65 € IVA inclòs.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  235.423,65  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 342/632,03 del pressupost municipal vigent.

Tercer. 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.

2.10 Expedient núm.: E007/2015/012.
Assumpte: Aprovació  del  projecte  ordinari  d’obres  anomenat  “Renovació  de  la 
pavimentació a diferents carrers”. 
 
Per  part  del  Serveis  tècnics  municipals  s’ha  redactat  el  document  tècnic  anomenat 
“Projecte  de  renovació  de  la  pavimentació  a  diferents  carrers  del  municipi”,  que es 
qualifica com a projecte ordinari d’obres.

Davant la documentació ressenyada procedeix atorgar l'acte aprovatori corresponent i, si 
s'escau, l'acte d'aprovació de despesa.

El  document  tècnic  referenciat  (amb  el  grau  suficient  per  a  la  seva  execució  per 
contracte) de conformitat amb el  Reglament d'obres, activitats i serveis (ROAS) i Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic  (LCSP) es qualifica com a 
obres de reforma (de pressupost superior a 120.202,42 €), i en conseqüència es tramita 
d'acord amb l'article 37.1 del ROAS.

Per  part  del  Cap  de  Departament,  arquitecte,  Sr.  Antoni  Muñoz Franch,  s'ha  emès 
informe favorable núm. 2015-0023 de data 24.12.15 de supervisió i examen del projecte i 
justificatiu de la urgència de la tramitació (tram de paviment en mal estat la qual cosa fa 
que hi hagi un perill per la seguretat viària).

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  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. Aprovar, de conformitat amb l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo  Común,  la  tramitació  d’urgència  de l’expedient  per  a  l’aprovació  del 
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projecte  tècnic  anomenat  “Renovació  de  la  pavimentació  a  diferents  carrers  del 
municipi”, reduint els terminis a la meitat.

Segon. Aprovar inicialment el projecte ordinari d'obres municipal anomenat “Renovació 
de la pavimentació a diferents carrers del municipi”, que defineix els treballs necessaris 
per  la  reparació  de  diversos  trams  de  carrer,  amb  un  pressupost  d’execució  per 
contracte  estimat  de  124.983,32  €  (IVA inclòs),  i  autoritzar  la  despesa  a  càrrec  de 
l’aplicació pressupostària 150/61901 del pressupost de l’exercici de 2016.

Tercer. Obrir període d’informació pública, mitjançant la inserció d’anunci als taulers 
d’edictes  de  l’Ajuntament  i  al  BOP  per  termini  de  quinze  dies  hàbils  (tramitació 
d’urgència), als efectes de l’examen de l’expedient pels interessats, i per la presentació 
de suggeriments i reclamacions, si s’escauen.

Quart. Aprovar definitivament el projecte d’obres municipal anomenat “Renovació de la 
pavimentació  a  diferents  carrers  del  municipi”,  en  el  supòsit  de  no  presentar-se 
reclamacions, sense necessitat de posterior acord ratificatori.

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.

S’incorpora  a  la  sessió  la  Sra.  Maria  José  Orobitg  Della,  regidora  delegada 
d’Ensenyament, Acció Cultural i Patrimoni Cultural (ERC).

2.11 Expedient núm.: G330/2014/07.
Assumpte: Pròrroga conjuntural del contracte de serveis d'explotació i manteniment de l’Estació 
depuradora d’aigües residuals del barri de Ca n’Amat.

Per acord núm. 2.6 de la Junta de Govern Local, adoptat en data  30/07/2014,  es va 
adjudicar el contracte administratiu de serveis d'explotació i manteniment de l’Estació 
depuradora  d’aigües  residuals  (EDAR)  del  barri  de  Ca  n’Amat a  l’empresa  Hera 
Tratesa,  SAU,  amb  NIF  A08753105,  per  un  import  de  10.533,60  € (IVA  inclòs), 
formalitzat el dia 4/08/2014.

La clàusula 2a. del contracte, regula: “El  termini d'execució del contracte serà d’un any,  
comptat des del dia hàbil següent a la formalització del contracte.
No obstant, es preveu la possibilitat de  prorrogar per mutu acord de las parts, i,  de  
forma  expressa  abans   de  la  seva  finalització,  sempre  que  la  duració  total  del  
contracte, inclosa  la pròrroga, no excedeixi de dos anys.
En cas de no prorrogar mútuament per qualsevol de les parts s’haurà de comunicar,  
expressament per escrit, amb una antelació mínima  de 3 mesos abans de finalitzar el  
període.”

S’ha emès informe tècnic núm. 013AD 2016-0026 de data  22/03/2016, subscrit  pel 
tècnic  de Medi  Ambient,  segons el  qual  és necessària una pròrroga conjuntural  del 
contracte fins a l’adjudicació resultant d’una nova licitació.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria de Medi Ambient i Sanitat, en ús de les 
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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. Prorrogar  extraordinàriament  l’actual  contracte  de  serveis  d'explotació  i 
manteniment  de  l’Estació  depuradora  d’aigües  residuals  (EDAR)  del  barri  de  Ca 
n’Amat, 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,  adoptant  així,  les 
mesures  necessàries  i  indispensables  per  evitar  un  greu  trastorn  al  servei  públic, 
establint la retribució del contractista Hera Tratesa, SAU, en els termes del contracte 
signat en data 4/08/2014.

Segon. Incoar l’expedient de contractació  dels serveis d'explotació i manteniment de 
l’Estació  depuradora  d’aigües  residuals  (EDAR)  del  barri  de  Ca  n’Amat,  pel 
procediment contractual corresponent.

Tercer. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  10.533,60  €  a  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària núm. 1721/21200 del pressupost municipal vigent.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Hera Tratesa, SAU.

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.

2.12 Expedient núm.: G330/2013/16
Assumpte:Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0228  de  data  23/03/2016,  de 
Pròrroga  del contracte  de  serveis de Transport adaptat adreçat als usuaris d’Abrera al Taller 
ocupacional de Can Comelles.

L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat el Decret núm. núm. 2016-0228 de data 
23/03/2016, amb el contingut literal següent:

“Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.4, adoptat en data  2/04/2014, es va adjudicar el 
contracte administratiu de  serveis de Transport adaptat adreçat als usuaris d’Abrera al Taller 
ocupacional de Can Comelles a Cruz Roja Española, amb NIF Q2866001G, per un import màxim 
de 15.433,60 € IVA exempt, formalitzat el 4/04/2014, amb una durada de dos anys, prorrogables 
per dos anys més.

La clàusula segona del contracte, regula: “El  termini d'execució del contracte serà de dos anys  
... No obstant, es preveu la possibilitat de prorrogar per mutu acord de las parts, i, de forma  
expressa,  abans de la seva finalització, sempre que la duració total del contracte, incloses  les  
pròrrogues, no excedeixi de quatre anys.”

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 14/03/2016 (Registre 
2016-E-RC-2172 de 15/03/2016).

S’ha emès informe tècnic de data 17/03/2016, subscrit per la tècnica de serveis d’autonomia i 
Gent  Gran,  segons  el  qual  no  s'aprecien  circumstàncies  que  desaconsellin  la  pròrroga  del 
contracte.

17



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. Prorrogar el contracte de serveis de Transport adaptat adreçat als usuaris d’Abrera al 
Taller ocupacional de Can Comelles, adjudicat a Cruz Roja Española, per a l’anualitat compresa 
entre l’1/04/2016 i el 31/03/2017.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa d’11.575,20 € a càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
231/22612 del pressupost municipal  vigent i de 3.858,40 €  a càrrec de la mateixa aplicació 
pressupostària del pressupost de 2017 i condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a 
l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquesta resolució a Cruz Roja Española.

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

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 
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 núm. 2016-0228, adoptat en data 23/03/2016.

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

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

2.13 Expedient núm.: G333/2015/42
Assumpte:  Aprovació  de  l’acta  de  recepció  de  les  obres  anomenades  millora  de 
l’evacuació contra incendis del Pavelló Esportiu Municipal.

Per acord núm. 2.14 de la Junta de Govern Local de data de data 1 de desembre de 
2015 es va adjudicar  el contracte menor d’obres  puntuals de millora de l’evacuació 
contra incendis del Pavelló Esportiu Municipal, a  l’empresa Grup Puig Pocurull SLU, 
amb NIF B65672271, per un import de 6.589,00 €, sense IVA (7.972,69 € amb el 21% 
d’IVA inclòs).

En data 21 de desembre de 2015 s’ha formalitzat l’acte de recepció de l’obra per part 
dels agents que intervenen en el contracte.

De  conformitat  amb  la  documentació  que  obra  en  l'expedient,  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin confirmar la recepció de les obres.
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Aquesta  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 proposa a la Junta de govern local 
l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Rebre les obres objecte del contracte  menor d’obres  puntuals de millora de 
l’evacuació contra incendis del Pavelló Esportiu Municipal, adjudicat a  l’empresa Grup 
Puig Pocurull SLU,  amb NIF B65672271.

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària Grup Puig Pocurull, SLU.

Tercer. 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.

2.14 Expedient núm.: G330/2015/08
Adjudicació del contracte de serveis de control de la qualitat de les aigües de consum humà 
d’Abrera.

Per acord núm. 2.5 adoptat per la Junta de Govern Local en data 1/09/2015, es van 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
del contracte administratiu de serveis de control de la qualitat de les aigües de consum 
humà d’Abrera, amb un  pressupost  de  licitació  d’111.830,85  € IVA inclòs,  i  es  va 
convocar licitació pel procediment obert, amb publicació al BOPB de data 09/12/2015.

A la Mesa de Contractació de 12/01/2016 es va obrir el sobre núm. 1, es van admetre 
els licitadors presentats, es va obrir el sobre núm. 2 i es va sol·licitar informe tècnic de 
valoració.

S’ha emès informe núm. 101AL 2016-0005, de data 29/01/2016, subscrit per la tècnica 
de Salut i Consum.

A la Mesa de Contractació de 2/02/2016 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de 
les proposicions relatives a l’oferta econòmica i es va sol·licitar informe tècnic de valoració 
de l’oferta econòmica i de les millores incloses en el preu. 

La  tècnica  de  Salut  i  Consum ha  emès  informe  núm.  101AL 2016-0006,  de  data 
08/02/2016.

A la Mesa de Contractació de 9/02/2016 es va donar compte de l’informe tècnic i es va 
efectuar la  proposta  d’adjudicació  del  contracte de conformitat  amb la classificació 
següent:

Licitador Oferta Punts 
oferta

Punts 
millores 

Total 
punts 

Classificació

Labaqua, SA 45.953,19 30 70 100 1r
General de anàlisis 54.106,66 24 60 84 2n
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materiales y servicios, SL 
Investigación y proyectos 
medio ambiente, SL

49.792,32 18,8 65 83,8 3r

El  09/02/2016 es  va  realitzar  el  requeriment  de  documentació  corresponent  a 
l’esmentat contracte al licitador Labaqua, SA classificat en primer lloc, qui va presentar 
escrit  de  data  12/02/2016  (Registre  2016-E-RC-1140  de  15/03/2016)  en  el  que 
concreta que la seva oferta és per a un termini d’execució de tres anys, el que obliga a 
refer la qualificació tècnica de les ofertes.

La Mesa de Contractació d’1/03/2016, de conformitat amb la clàusula 18a. del Plec de 
clàusules administratives particulars, va acordar excloure la proposició presentada pel 
licitador Labaqua SA, per tenir contradiccions que porten a error en la interpretació de 
la  seva oferta  econòmica que havia de presentar-se  per sis anys,  i  va efectuar la 
proposta d’adjudicació del contracte de conformitat amb la classificació següent:

Licitador Oferta Punts
oferta

Punts
millores

Total 
punts 

Classificació

Investigación y proyectos 
medio ambiente, SL

49.792,32 70 18,8 88,8 1r

General de anàlisis 
materiales y servicios, SL

54.106,66 63 24 87 2n

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  de  serveis  de  control  de  la  qualitat  de  les  aigües  de  consum humà 
d’Abrera a la proposta més avantatjosa, d’acord amb les dades següents:

ADJUDICATARI: Investigación y proyectos medio ambiente, SL (IPROMA)  
NIF: B12227492                                        
PREU: 24.896,16 €,  21% IVA: 5.228,19 €, total: 30.124,35 €
DURADA CTE.:  3 anys   PRÒRROGA: 3 anys.
MILLORES: 
- Realització d’una auditoria del sistema d’Autocontrol i gestió, als tres mesos de 

l’inici del termini d’execució del contracte.
- Realització  d’una  segona  auditoria  a  mitjans  del  termini  d’execució  del 

contracte.
- Realització d’un curs especialitzat en gestió de xarxes d’aigua i gestió de la 

qualitat de 10 hores, en dues jornades, per a 10 tècnics.
- Realització d’un curs bàsic en gestió de xarxes d’aigua i gestió de la qualitat 

d’una durada de 4 hores per a 15 persones. 
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- Realització de 4 anàlisis extres anuals de Crom VI i Crom total.
- Realització de 4 anàlisis extres anuals de trihalometans.

Segon. Disposar la despesa de 7.531,09 € (d’abril a desembre) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària  núm.161/21901  del  pressupost  municipal  vigent,  la  despesa  de 
10.041,45 € a càrrec de la mateixa aplicació pressupostària del pressupost municipal 
de 2017 a 2018, la despesa de 2.510,36 € a càrrec del pressupost municipal de 2019 i  
condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aprovació  d’aquests 
pressupostos.

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. 

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.

2.15 Expedient núm.: E007/2016/002
Assumpte:  Aprovació  inicial  del  projecte  d’obres  anomenat  “Perllongament  del 
col·lector de clavegueram del carrer Pintor Ribera i nova escomesa a l’escola Bressol”. 
 
Per  part  del  Serveis  tècnics  municipals  s’ha  redactat  el  document  tècnic  anomenat 
“Pellorgament del col·lector de clavegueram del carrer Pintor Ribera i nova escomesa 
a l’escola Bressol” que es qualifica com a projecte ordinari d’obres.

Davant la documentació ressenyada procedeix atorgar l'acte aprovatori corresponent i, si 
s'escau, l'acte d'aprovació de despesa.

El  document  tècnic  referenciat  (amb  el  grau  suficient  per  a  la  seva  execució  per 
contracte) de conformitat amb el  Reglament d'obres, activitats i serveis (ROAS) i Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic  (LCSP) es qualifica com a 
obres de primer establiment (de pressupost inferior a 30.050,61 €), i en conseqüència es 
tramita d'acord amb l'article 37.1 del ROAS.

Per part del Cap de Departament, arquitecte, A.M.F., s'ha emès informe favorable núm. 
2016-0042 de data 1 de març de 2016 de supervisió i examen del projecte.

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  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
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Primer.  Aprovar inicialment el  projecte d'obres municipal anomenat  “Pellorgament del 
col·lector de clavegueram del carrer Pintor Ribera i nova escomesa a l’escola Bressol”, 
amb  un  pressupost  d’execució  per  contracte  estimat  de  29.343,53  €  (IVA inclòs),  i 
autoritzar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 161/63902 del pressupost de 
l’exercici de 2016.

Segon. Obrir període d’informació pública, mitjançant la inserció d’anunci als taulers 
d’edictes de l’Ajuntament i  al BOP per termini  de trenta dies hàbils,  als efectes de 
l’examen  de  l’expedient  pels  interessats,  i  per  la  presentació  de  suggeriments  i 
reclamacions, si s’escauen.

Tercer. Aprovar definitivament el projecte d’obres municipal anomenat  “Pellorgament 
del  col·lector  de clavegueram del  carrer  Pintor  Ribera  i  nova  escomesa  a  l’escola 
Bressol”,  en el supòsit de no presentar-se reclamacions, sense necessitat de posterior 
acord ratificatori.

Quart. 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.

2.16 Expedient: E007/2014/019
Assumpte: Aprovació de la memòria valorada-bases tècniques de les obres de reforma 
al Cementiri de Santa Maria de Vilalba (versió 22.09.2015)

Per part del Serveis tècnics municipals s’ha redactat el document tècnic que es qualifica 
com a memòria valorada-bases tècniques.

Davant la documentació ressenyada procedeix atorgar l'acte aprovatori corresponent i, si 
s'escau, l'acte d'aprovació de despesa.

El  document  tècnic  referenciat  (amb  el  grau  suficient  per  a  la  seva  execució  per 
contracte) de conformitat amb el  Reglament d'obres, activitats i serveis (ROAS) i  Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic  (LCSP) es qualifica com a 
obres de reforma (de pressupost inferior a 120.202'42 €) i, en conseqüència, es tramita 
d'acord amb l'article 37.6 del ROAS. 

Per  part  del  Cap  de  Departament,  arquitecte,  Sr.  Antoni  Muñoz Franch,  s'ha  emès 
informe  favorable  núm.  150923-01  de  data  23.09.2015  de  supervisió  i  examen  del 
projecte, en què,  entre d’altres es fa constar que la tramitació es considera URGENT per 
quant la finalitat de les obres és millorar l’estat d’aquest equipament municipal d’un gran 
component emotiu per als vilatans.

Aquesta  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 proposa a la Junta de govern local 
l’adopció del següent

ACORD
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Primer. Aprovar la memòria valorada-bases tècniques anomenada “Obres de reforma al 
Cementiri de Santa Maria de Vilalba” (versió 19.11.14), amb un pressupost d’execució per 
contracte estimat de 9.990,70 € (IVA inclòs), i autoritzar la despesa a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 164/62200 del pressupost de l’exercici de 2016. 

Segon. Comunicar  aquest  acord  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.

2.17 Expedient: E359/058LI/2015/04 
Assumpte:  Renúncia dels magatzems M17 i M18 del Mercat Municipal d’Abrera per 
part de l’adjudicatària Cárnicas Masó, S.A.

Al plenari  núm. 2052 de data 26 de setembre de 2008 es va acordar l’adjudicació 
definitiva del contracte administratiu de la concessió de llocs o punts de venda de 
l’exercici 2008, adjudicant definitivament: 

CÀNON ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT: 6.9 2008/01 T:04 V:00 S:06 
ADJUDICATARI: CÁRNICAS MASÓ, S.A. NIF: A08919334 
MAGATZEM: M/17 I M/18 IMPORT: 100€/M2 
IMPORT TOTAL MAGATZEM AMB IVA: 1508€ (IVA 16% + (100€ X 13 M2) 
IMPORT TOTAL MAGATZEM AMB IVA: 1508€ (IVA 16% + (100€ X 13 M2)

En data 28 de juliol de 2008 es va formalitzar el contracte de concessió administrativa 
de les parades 22 i 23 del Mercat Municipal entre l’Ajuntament d’Abrera i Sr. Jesús 
Miranda Calvo en representació de la mercantil Càrnicas Masó, S.A., previ pagament 
de la garantia definitiva per un import de 6.000 €.

El Ple Municipal de l’ajuntament d’Abrera de data 06 de novembre de 2008 adoptà la 
resolució  núm.  2062PLE110708,  de  complementació  dels  acords  d’adjudicació 
definitiva, on es determina que el contracte de Cárnicas Masó S, A, tindrà el següent 
coeficient de participació:

EXPEDIENT: 6.9 2008/08 T:17 I 18 V:00 S:01 CARNISSERIA I XARXUTERIA
ADJUDICATARI: CÁRNICAS MASÓ, S.A. NIF: A08919334
PARADA: P/22 SUPERFÍCIE: 54 M2 COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: 1,7286
PARADA: P/23 SUPERFICIE: 54M2 COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: 1,7286
MAGATZEM: 17 SUPERFICIE: 13M2 COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: 0,4162
MAGATZEM: 18 SUPERFICIE: 13M2 COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: 0,4162
TOTAL COEFICIENT PARTICIPACIÓ: 4,2896

L’Acord 2268 del Ple Municipal de l’Ajuntament d’Abrera de data 30 de desembre de 
2010 va prorrogar a 25 anys la concessió.

En data 28/08/2015, registre d’entrades 2015-E-RC-5985 la Sra. Núria Masó Miranda, 
amb DNI  77312981E,  exposa  que vol  renunciar  als  magatzems núm.  17  i  18  del 
Mercat Municipal degut a que no els hi dóna cap servei i demana la baixa a data 1 de 
setembre de 2015.
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En data  10/02/2016  el  senyor  Jesús  Miranda  Masó  amb DNI  77312961W,  com a 
apoderat de la mercantil CARNICAS MASÓ, S.A. amb CIF A08919334, presenta escrit 
a l’Ajuntament d’Abrera amb registre núm 2016-E-RC-1009 pel qual ratifica l’escrit que 
va presentar la senyora Núria Masó Miranda en data 28/08/2015 i sol·licita que es porti 
a teme la seva petició.

En  data  24  de  febrer  de  2016,  l’Organisme  de  Gestió  Tributària  fa  constar  que 
CARNICAS  MASÓ,  S.A.  amb  CIF  A08919334  no  té  cap  deute  en  els  padrons 
tributaris. 

D’acord amb allò establert en el Plec de clàusules reguladores de de la concessió de 
parades,  locals  i  magatzems  al  Mercat  Municipal  d’Abrera,  aprovat  per  decret 
d’alcaldia  de  data  10.07.08  amb  número  de  registre  10653DEC100708,  els 
adjudicataris  han  de  cogestionar  l'activitat  del  conjunt  del  mercat,  en  la  part 
proporcional que els correspongui, i gestionar pel seu compte, íntegrament, els llocs 
de venda corresponents que formen part del mercat, sempre d'acord amb allò disposat 
en aquest plec de clàusules, així com, que els adjudicataris assumiran les despeses 
proporcionals  que  ocasionin  els  serveis  comuns,  aparcament  inclòs,  que  es  faran 
efectius  normalment  mitjançant  quotes  ordinàries  o  especials  a  la  Comunitat  de 
Concessionaris.

D’acord amb l’article 12 del Reglament general del Mercat Municipal d’Abrera provat 
definitivament per Decret de l'Alcaldia núm. 9301 de data 14.02.07, publicat al BOPB 
núm. 49 de 26.02.2007, en cas de renúncia voluntària del concessionari, l’Ajuntament 
s’ha  de  fer  càrrec  de  l’espai  i  procedir  a  llur  adjudicació  mitjançant  concurs.  Els 
concessionaris  limítrofs  podran  optar  a  la  concessió  sempre  que  no  suposi  una 
situació de concentració.

L’informe  tècnic  PE  09/2016  emès  en  data  19  de  febrer  de  2016  es  considera 
favorable a la renúncia dels magatzems 17 i 18 per part de Núria Masó Miranda amb 
DNI 77312981E (Cárnicas Masó, S.A. NIF A08919334), amb efectes 1 de setembre de 
2015.

L’acceptació de la renúncia implica la devolució de part de la garantia definitiva atès 
que els magatzems M17 i M18 deixarien de ser concessió de la interessada, amb un 
import  resultant  a favor de Núria Masó Miranda,  d’acord amb el  càlcul:  6.000€ de 
garantia per una participació de 4,2896% - per tant per una participació del 0,8324% 
(que correspon als dos magatzems), de 1.164€. 

La devolució de part de la garantia definitiva es portarà a terme previ informe tècnic de 
comprovació de l’estat dels magatzems M17 i M18 per part  del Cap d’Urbanisme i 
Territori i prèvia acta d’entrega per part de la Policia Local.

D’acord amb tot el relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció 
Econòmica, 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.- Acceptar la renúncia de Núria Masó Miranda amb DNI 77312981E (Cárnicas 
Masó, S.A. NIF A08919334) sobre els magatzems 17 i 18 que li foren adjudicats per 
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contracte de concessió administrativa en Acord núm. 2052 del Plenari Municipal de 
data 26.09.08, amb efectes d’1 de setembre de 2015.

Segon.- Aprovar  la  devolució  de  1.164€  en  concepte  de  la  garantia  definitiva 
corresponent als magatzems 17 i 18 del Mercat Municipal d’Abrera.

Tercer.- Donar compte a l’ORGT als efectes de procedir a donar de baixa la el cànon 
anual dels magatzems 17 i 18 amb efectes d’1 de setembre de 2015.

Quart.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària i comunicar-lo a Intervenció, a l’OAC, a 
Urbanisme, a la Policia i a la Gerència del Mercat 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.:  E013/2013/298 (1999/447) 
Assumpte:  Legalització  d’obres  majors  executades  sense  llicència  durant  la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la ubicada al c/ Galícia, 15-17 
(CV2.151-152-Ref. cadastral 0581019), a instància de D. M. K., amb NIF 47832218S. 
 
En data 10.01.2000 s’adoptà per Comissió de Govern la resolució núm. 6927 en la 
qual  s’atorgava llicència d’obres a D.  M. K,  NIF 47832218S, per a l’execució d’un 
habitatge  unifamiliar  i  tanques al  C/  Galícia,  15-17  (CV2.151-152  -  Ref.  Cadastral 
0581019), i es fixava la seva vigència fins el dia 10.02.2003.

En  data  08.08.02  s’adoptà  per  decret  d’Alcaldia  núm.  6330,  el  requeriment-ordre 
d’execució relatiu  a obres  de reforçament  de mur  i  prohibició expressa  d’ocupació 
d’habitatge.

Per  decret  de la  regidoria  delegada de Territori  i  Medi  Ambient  núm.  231 de data 
03.03.14,  es  van  iniciar  actuacions  de  protecció  de  la  legalitat  urbanística  i  de 
restauració de la legalitat física alterada per obres no autoritzades (obres legalitzables: 
murs  i  plataformes  d’anivellament,  ampliacions  annexes  i  piscina;  obres  no 
legalitzables: porxo); així mateix es van iniciar actuacions relatives a ordre d’execució 
de reforç i estabilització del mur de la planta soterrània (o aportació de la certificació de 
solidesa corresponent).  

En  data  04.04.14,  durant  el  termini  d’audiència  als  interessats,  D.  M.  K,  DNI 
47832218S, presenta a l’Ajuntament instància on formula al·legacions al decret núm. 
231  de  03.03.14  i  sol·licita  una  moratòria  (registre  d’entrada  núm.  2855)  per 
regularitzar  la  situació  de  l’immoble  del  C/  Galícia,  15-17  (CV2.151-152  -  Ref. 
Cadastral 0581019) i restituir la legalitat urbanística.

En  data  03.09.14  s’adoptà  per  decret  de  la  regidoria  delegada  de  Territori  i  Medi 
ambient núm. 837, resolució d’al·legacions i continuació d’actuacions de protecció de 
la legalitat urbanística per execució d’obres sense llicència.

Els  dies  19.12.14  (registre  d’entrades 9527),  31.03.15  (registres  d’entrades 2229 i 
2230), 23.10.15 (registre d’entrades 7358), i 16.02.16 (registre d'entrades núm. 1217), 
s'han presentats al registre general municipal, instàncies subscrites per D. M. K., amb 
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NIF 47832218S, o pels seus representants, acompanyades de documentació gràfica i 
administrativa  preceptiva  per  a  la  legalització  de  les  obres  executades C/  Galícia, 
15-17.
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 29.02.16 (núm. 2016-0035) emès per l'arquitecta municipal.
- Informe jurídic de data 11.03.16 (núm. 2016-0061)

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. Legalitzar les obres majors amb núm. d'expedient E013/2013/298, executades 
i  sol·licitades  per  D.  M.  K.,  amb  DNI  47832218S,  al  C/  Galícia,  15-17 
(CV2.151-152-Ref.  cadastral  0581019)  d'aquest  terme municipal,  que es detallen a 
continuació:

- Legalització de l’execució del 20% de les obres de construcció de l’habitatge.
- Legalització de murs de soterrani i de contenció de terres.
- Legalització de construccions auxiliars  consistents  en porxo d’entrada,  porxos 

posteriors i sala de caldera.
Aquesta  legalització  resta  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.  2015001795,  de  data  17.03.15  que  es  considera 
adequat en opinió de l'arquitecta municipal. 

- La llicència s’atorga sense perjudicis a tercers i salvant el dret de la propietat.

Segon.  Informar  a  D.  M.  K.,  DNI  47832218S,  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 1.438,60 €  
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 263,35 € 
TOTAL €  1.701,95 € 

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  
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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  D.  M.  K.,  DNI  47832218S  i  comunicar-lo  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 (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.

3.2  Expedient núm.:  E013/2015/140 
Assumpte:  Legalització  d'obres  i  instal·lacions  consistents  en  la construcció  d’un 
"hall" al menjador a la parcel·la ubicada al C/ Sant Esteve Sesrovires, 4, a instància de 
SEAT SA, amb NIF A28049161. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 22.05.15 (registre d'entrades núm. 
3727), petició de legalització urbanística subscrita per JC.C.S., en nom i representació 
de  la  raó  social  SEAT  SA,  amb  CIF  A28049161,  per  a  l’execució  d’un  "hall"  al 
menjador,  al C/ Sant Esteve Sesrovires, 4 (referència cadastral  8256501), així com 
diversa  documentació  tècnica  complementària  aportada  en  data  03.02.16  (registre 
d'entrades 801).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe  tècnic  de  data  15.02.16  (núm.  2016-0070)  emès  per  l'arquitecta  tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 11.03.16 (núm. 2016-0056).
 
En relació amb la petición de legalització instada, es fan les següents consideracions:
- Les obres s’han executat sense la preceptiva llicència municipal, però s’ajusten a la 
normativa urbanística.
- Ha quedat constatat a l’expedient que les obres s’han executat fa menys de sis anys 
i,  per  tant,  procedeix  l’inici  d’actuacions disciplinàries  per  considerar  que el  temps 
transcorregut  ho permet.

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
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Primer. Atorgar  la  legalització  de  les  obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2015/140,  executades per  SEAT SA,  amb CIF A28049161,  consistents  en la 
construcció d’un "hall" al menjador a l’edifici ubicat al C/ Sant Esteve Sesrovires, 4 
(referència cadastral 8256501) 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’Enginyers Industrials 
de Catalunya amb el núm. 517288 de data 05.05.15 i núm. 522760 de data 
18.01.16, i la documentació complementària presentada pel promotor en data 
03.02.16. 

- La llicència s’atorga sense perjudicis a tercers i salvant el dret de a propietat.

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 1.056,69 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 193,44 € 
TOTAL €  1.250,13 € 

Tercer. Incoar  expedient  sancionador  per  ser  l’actuació  susceptible  d’una  infracció 
urbanística lleu segons article 215 h)  del  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme,  essent  susceptible  de  sanció 
pecuniària de fins a 3.000 € a les següents persones presumptament  responsables:
- SEAT, SA, com a promotor de les obres
- G.C.B, com a tècnic, director facultatiu

Quart.  Notificar  aquest  acord  a  SEAT  SA,  a  G.C.B.,  i  a  l’Organisme  de  Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona; i comunicar-lo al   Departament d'Intervenció 
general,  Tresoreria  i  Finances (Cap de Departament,  Tresorera  i  a  l'Administrativa 
Polivalent de Comptabilitat  i Suport),  i al d'Urbanisme i Territori (Cap de Departament, 
arquitecta, arquitecta tècnica 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.:  E013/2015/168 
Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per a la demolició d’una edificació aïllada i 
la legalització de dos mòduls prefabricats per a magatzem i vestuaris amb connexió a la 
xarxa general de clavegueram, a la parcel·la ubicada a l’avinguda Ca n’Amat, núm. 
14-16,  a  instància  de  la  raó  social  Red  Eléctrica  de  España,  SAU,  amb  CIF 
A85309219. 
 
En data 11.06.2015 (registre d’entrades 4187) es va presentar escrit subscrit per  Red 
Eléctrica  de  España,  SAU,  amb  CIF  A85309219,  en  què  demanen  llicència  per 
l’execució de connexió a la xarxa de clavegueram a l’Av. Ca n’Amat, 16. 
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En data 16.07.2015 (registre d’entrades 5188),  Red Eléctrica de España, SAU, amb 
CIF  A85309219,  presenta  escrit  mitjançant  el  qual  demana,  entre  altres,  la 
corresponent llicència per l’execució de dos mòduls prefabricats a l’Av. Ca n’Amat, 16. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 26 de gener de 2016 (registre 
d'entrades núm. 594), petició de llicència urbanística subscrita per V.D.B.,  amb NIF 
73915441L, en nom i representació de la raó social  Red Eléctrica de España, SAU, 
amb  CIF  A85309219,  per  a  l’enderroc  de  caseta  i  legalització  de  dos  mòduls 
prefabricats a l’avinguda Ca n’Amat, núm. 14-16 (referència cadastral 7761506-07), 
així com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 28 de gener 
de 2016 (registre d'entrades núm. 651), com a resposta al requeriment d'esmena de 
data 27 d’octubre de 2015 (registre de sortides 3239 de data 27.10.2015).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 29 de gener de 2016 (núm. 2016-0047) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 11.03.16 (núm. 2016-0055).
 
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. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2015/168, sol·licitada per Red Eléctrica de España, SAU, amb CIF A85309219, 
per a la demolició d’una edificació aïllada i legalització de dos mòduls prefabricats per a 
magatzem i vestuaris amb connexió a la xarxa general de clavegueram a l’avinguda Ca 
n’Amat,  núm.  14-16  (referència  cadastral  7761506-07)  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  els  projectes  tècnics  visats  pel  Col·legi  d’Arquitectes  de 

Catalunya  amb  el  núm.  2016000252  i  2015010662,  però  amb  les  següents 
correccions, modificacions i excepcions: 
- El projecte presentat en data 26.01.2016 substitueix la memòria i la documentació gràfica del 

document tècnic aportat en data 16.07.2015.
- Es considera vàlid el  Pla de gestió de residus aprovat per l’Autoritat de Treball amb els 

corresponents  certificats  es  troben  dintre  de  la  documentació  tècnica  presentada  el 
16.07.2015 perquè segueix sent la mateixa empresa especialitzada, és a dir, la mateixa que 
va elaborar el Pla i obtenir l’Autorització Laboral.

- Revisats  i  conformes  els  documents  presentats  el  28.01.2016  amb  núm.  registre 
2016-E-RC-651 (Certificat de solidesa inclòs al Projecte de legalització i full d’assumeix dels 
treballs d’enderroc adjunts a la instància) que substitueixen els homòlegs anteriors. 

- La llicència s’atorga sense perjudicis a tercers i salvant el dret de la propietat.
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Segon.  Informar a  Red Eléctrica de España, SAU 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  1.649,71 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % del pressupost   302,00 €
TOTAL €  1.951,71 €

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.
 
Cinquè. Notificar aquest  acord a  Red Eléctrica de España,  SAU,  i  comunicar-lo 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 (Cap de Departament, arquitecta tècnica municipal).

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

3.4 Expedient núm.:  E013/2015/350 
Assumpte:  Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  executar la  reparació  del  col·lector 
d’aigües pluvials del carrer Barcelona i del seu talús al Torrent Gran, a instància de la raó 
social Fomento Agrícola y Ganadero, SL, amb NIF B08138869. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 1 de juliol de 2015, a les 10:07 hores 
(registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-4554),  instància  subscrita  per  A.J.,  amb  NIF 
44005917V, en nom i representació de la raó social Fomento Agrícola y Ganadero, SL, 
amb CIF B08138869, en relació amb l’execució de la reparació del col·lector d’aigües 
pluvials  del  carrer  Barcelona  i  del  seu  talús  al  Torrent  Gran,  així  com  diversa 
documentació tècnica complementària aportada en dates 13 de juliol i 28 de setembre de 
2015 (registres d'entrades núms. 2015-E-RC-5091 i 2015-E-RC-6631, respectivament), i 
24 de març de 2016 (registre d’entrades núm. 2456) .
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S'han emès en relació a la petició presentada els informes i/o resolucions preceptius 
següents: 

- La Resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 07.10.2015, comunicada 
mitjançant  ofici  subscrit  per  la  lletrada de les  Demarcacions Territorials  de la 
Tordera-Besòs i del Llobregat-Foix (registre d’entrades núm. 2015-E-RC-7143 de 
16.10.15).

- Informes tècnics de dates 30.11.15 (núm. 019SV-2015-0074), 15.02.2016 (núm. 
019SV-2016-0025),  17.03.2016  (núm.  019SV-2016-0040)  i  30.03.2016  (núm. 
019SV-2016-0042) subscrits per l’arquitecta municipal.

- Informe jurídic de data 15.02.2016 (núm. 2016-0037).

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. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2015/350, sol·licitada per la raó social Fomento Agrícola y Ganadero, SL, amb CIF 
B08138869, per a la reparació del col·lector d’aigües pluvials del carrer Barcelona i del 
seu talús al Torrent Gran d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les 
consideracions i condicions generals d'obres majors i les que es detallen a continuació:

- Les ressenyades en el projecte tècnic presentat pel promotor en data 01.07.15 i la documentació 
tècnica complementària  presentada el  28.09.15,  que es consideren  adequades en opinió  de 
l'arquitecta municipal, però amb les següents correccions: el plànol número 4, full 2 de 3, que 
figura en el projecte tècnic presentat l’01.07.15 ha estat anul·lat i substituït pel mateix plànol de 
data setembre de 2015 i aportat en data 28.09.15.

- Atesa l’afectació en el  carrer Barcelona i  en el  Torrent Gran que comporta l’actuació, s’han de 
realitzar inspeccions periòdiques per part dels Serveis Tècnics Municipals al llarg de l’execució de les 
obres. A aquest efecte, cal comunicar la data d’inici de les obres i establir la periodicitat de les 
inspeccions amb els Serveis Tècnics Municipals.

- Cal que el promotor instal·li la senyalització informativa necessària en el camí públic del Torrent 
Gran, en relació amb les afectacions sobre el seu ús durant l’execució de l’obra, les mesures de 
seguretat que s’escaiguin, i informant sobre els recorreguts alternatius. 

- Condicions  particulars:  Aquelles  condicions  imposades  en  la  resolució  emesa  per  l’Agència 
Catalana de l’Aigua el 7 d’octubre de 2015 (referida a la part expositiva d’aquest acord i de la 
qual s’adjuntarà còpia amb la notificació d’aquest acord).

- La llicència s’atorga sense perjudicis a tercers i salvant el dret de propietat.

Segon.  Informar a Fomento Agrícola y Ganadero, SL 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  8.850,90 €
Taxa llicència (> 120.200'00 €) 2,03 % del pressupost  4.909,10 €
TOTAL €   13.760,00 €
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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 12.091,39 
euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les 
obligacions de la llicència.

Concepte Tipus Import
Fiança (màx. 30.000 € / mín. 6.000 €) 5 % del pressupost  12.091,39 €
 
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 Fomento Agrícola y Ganadero, SL, a l’Agència Catalana 
de l’Aigua; i  comunicar-lo 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 (Cap de Departament, arquitecta, arquitecte/a tècnic/a 
municipals, i al tècnic de 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 núm.:  E013/2016/004 
Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per a executar  una piscina a la parcel·la 
ubicada al C/ Malgrat, 6, a instància de MA. C. F., amb NIF 40360335G. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 5 de febrer de 2016, a les 09:17 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-886),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per A.C.F., amb NIF 40360335G, per a executar una piscina al C/ Malgrat, 6 
(referència cadastral 8974403).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe  tècnic  de  data  15.02.16  (núm.  2016-0073)  emès  per  l'arquitecta  tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 11.03.16 (núm. 2016-0054).

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. 
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2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció del 
següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2016/004,  sol·licitada  per  A.C.F.,  amb NIF  40360335G,  per  a  executar   una 
piscina  al  C/  Malgrat,  6  (referència  cadastral  8974403)  d'aquest  terme  municipal, 
condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres 
majors,  a  les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a  l'informe  tècnic  i  les  que  es 
detallen a continuació:

- Les  ressenyades  en  el  projecte  tècnic  visat  pel  Col·legi  d’Aparelladors, 
arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona amb el núm. AUE304.

- 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).

- En cas que es pavimenti la zona de platja de la piscina, s’hauran de preveure 
punts de recollida de les aigües pluvials suficients i adequats per evitar que 
aquestes siguin abocades a finques veïnes.

- L'executivitat de la llicència resta condicionada a l’aportació del nomenament 
del contractista.

Segon. Informar a A.C.F. 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 308,45 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 56,47 € 
TOTAL €  364,92 € 

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.
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Cinquè. Notificar aquest acord a l’interessat/da i a l'Organisme de Gestió Tributària de 
la  Diputació  de  Barcelona,  i  comunicar-lo  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  (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.

3.6  Expedient núm.:  E013/2016/005 
Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per a executar  una piscina a l’immoble 
ubicat al C/ Migdia, 1 (referència cadastral 8565101), a instància de JM. R. D., amb 
NIF 45474359R. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 12 de febrer de 2016, a les 10:59 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-1101),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JM. R. D., amb NIF 45474359R, per a executar una piscina, al C/ Migdia, 
1 (referència cadastral 8565101).
  
S'han emès, en relació a la petició presentada, els informes preceptius següents: 
-  Informe  tècnic  de  data  25.02.16  (núm.  2016-0089)  emès  per  l'arquitecta  tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 11.03.16 (núm. 2016-0060)

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. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2016/005,  sol·licitada per  JM.  R.  D.,  amb NIF  45474359R,  per  construir  una 
piscina  al  C/  Migdia,  1  (referència  cadastral  8565101)  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 
12.02.16.

- 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).

- Qualsevol canvi en l’emplaçament i/o de les característiques de la piscina i/o de 
l’equip de depuració,  han de ser  comunicades i  aprovades prèviament  pels 
Serveis Tècnics municipals.
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Segon.  Informar a JM. R. D. amb DNI 45474359R 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 509,05 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 93,19 € 
TOTAL €  602,24 € 

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 
864,82  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  Juan  Manuel  Revelles  Duran,  i  comunicar-lo  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 (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.:  E013/2016/006
Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una rehabilitació d'habitatge 
a la parcel·la ubicada al C/ Sant Miquel, 22 (referència cadastral 9785422), a instància de 
J. L. R., amb NIF 45487964J. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 17 de febrer de 2016, a les 12:47 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-1275),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per J. L. R., amb NIF 45487964J, per a executar una rehabilitació d'habitatge, 
al  C/ Sant Miquel, 22 (referència cadastral 9785422). 

L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016 diu, entre d'altres:
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per  
concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que ho justifiquin,  
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podran gaudir d'una bonificació del 95 per cent en la quota de l'impost en els termes que a continuació  
s'indiquen:
a) Rehabilitació de façanes, balcons i terrats d'edificis plurifamiliars i unifamiliars.
b) Rehabilitació de l'habitatge en ús per tal d'assolir el nivell mínim d'habitabilitat objectiva, sempre i quan no  
tinguin la finalitat de crear nous habitatges.
c) Reparació de patologies estructurals dels edificis i habitatges, habitats total o parcialment.
d) Instal·lació de plaques solars, fotovoltaiques i receptors d'energies eòliques i, en general, qualsevol altra  
instal·lació d'aquest tipus captadora d'energies alternatives sempre que no sigui en compliment de la legislació  
aplicable.
La declaració d'especial interès o utilitat municipal dels apartats anteriors correspondrà al Ple de la Corporació  
i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions, instal·lacions o  
obres fossin susceptibles de ser incloses en més d'un supòsit i l'interessat no hagués manifestat cap opció per  
un o un altre, s'aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació d'import superior.
  
L'article setè, Codi 2.2 de l'Ordenança Fiscal 8 de l'any 2016 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 2.6, o que gaudeixin de bonificació d'aquest impost. 
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe  tècnic  de  data  02.03.16  (núm.  2016-0096)  emès  per  l'arquitecta  tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 11.03.16 (núm. 2016-0068)
 
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. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2016/006,  sol·licitada per  J.  L.  R.,  amb NIF  45487964J,  per  una  rehabilitació 
d'habitatge (reparació de danys ocasionats pel trencament d’una canonada d’aigua) al C/ 
Sant Miquel, 22 (referència cadastral 9785422), 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 presentat pel promotor en data 17.02.16.
- L’autorització resta condicionada a l’aportació de la documentació del constructor 

que executarà l’obra.
 
Segon.  Informar  a  J.  L.  R.,  amb NIF  45487964J,  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 437,32 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 80,05 € 
TOTAL €  517,37 € 
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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.
 
Quant. 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  J.  L.  R.,  amb  NIF  45487964J,  i  comunicar-lo  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 (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.

3.8 Expedient núm.:   E014/2016/006  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat 
al C/ Candelera, 10 (LC.338A) (referència cadastral  0851218),  a instància de S. P. F., 
amb NIF 46138711K. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 9 de febrer de 2016, a les 09:03 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-939),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per S. P. F., amb NIF 46138711K, per a executar tanques  al  C/ Candelera, 10 
(LC.338A) (referència cadastral  0851218).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe tècnic  de data  24.02.16  (núm.  2016-0086)  subscrit  per  l'arquitecta  tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 11.03.16 (núm. 2016-0058) 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
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ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/006, sol·licitada per S. P. F., amb NIF 46138711K,  per a executar les obres 
consistents en tanques al C/ Candelera, 10 (LC.338A) (Referència cadastral 0851218), 
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 9 de febrer 
de 2016, a les 09:03 hores.

- En cap cas, l’alçada total de la tanca no pot superar l’1,60 m.
 
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 74,48 €
TOTAL €  74,48 €

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  (Cap  de  Departament,  Tresorera  i  a 
l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat  i Suport),  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.:   E014/2016/014  
Assumpte: Llicència d'obres menors i per a executar la instal·lació de gas a l'immoble 
ubicat  al Cm.  Santa  Maria  de  Vilalba,  19  (LC.501),  a  instància  d’ A.G.M.,  amb 
NIF 38428811C. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 7 de març de 2016, a les 13:16 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-1917),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per A.G.M., amb NIF 38428811C, per a executar la instal·lació de gas  al  Cm. 
Santa Maria de Vilalba, 19 (LC.501) (referència cadastral  0649802).
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S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 9 de març de 2016 (núm. 2016-0030) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 11.03.16 (núm. 2016-0062)
 
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 
E014/2016/014, sol·licitada per A.G.M, amb NIF 38428811C,  per a executar les obres 
consistents  en  la instal·lació  de  gas  al   Cm.  Santa  Maria  de  Vilalba,  19  (LC.501) 
(referència cadastral 0649802), 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 7 de març de 
2016, a les 13:16 hores.
 
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 18,30 €
TOTAL €  18,30 €

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  (Cap  de  Departament,  Tresorera  i  a 
l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat  i Suport),  i al d'Urbanisme i Territori (Cap de 
Departament, arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals).
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.10 Expedient núm.: E017/2015/296
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al Cm. 
Santa Maria de Vilalba, 19 (LC.501), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, 
amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 28 de octubre de 2015, a les 12:27 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-7475),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per G.R.R., amb NIF 46654052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural  Distribución  SDG,  SA,  amb  CIF  A63485890,  per  a  executar  obres  per  a 
l'ampliació de la xarxa de subministrament al Cm. Santa Maria de Vilalba, 19 (LC.501) 
(referència cadastral 0649802). 
 
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 9 de març de 2016 (núm. 2016-0029) subscrit per l’arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 11.03.16 (núm. 2016-0063)
 
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  E017/2015/296, 
sol·licitada per G.R.R. amb NIF 46654052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament  al Cm.  Santa  Maria  de  Vilalba,  19  (LC.501)  (referència  cadastral 
0649802), 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 28 de octubre 
de 2015, a les 12:27 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
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 13,17  €
TOTAL €  13,17  €
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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  (Cap  de  Departament, 
Tresorera i a l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat  i Suport),  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.

3.11 Expedient núm.:   E014/2016/015  
Assumpte: Llicència  d'obres  menors  per  a executar  la  instal·lació  de gas natural  a 
l'immoble ubicat  al Cm.  de Santa Maria de Vilalba,  21,  a instància de JP.Q.G.,  amb 
NIF 38140161C. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 7 de març de 2016, a les 13:19 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-1918),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JP.Q.G., amb NIF 38140161C, per a executar la instal·lació de gas natural 
 al  Cm. de Santa Maria de Vilalba, 21 (referència cadastral  0649801).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 9 de març de 2016 (núm. 2016-0031) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 11.03.16 (núm. 2016-0066)
 
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 
E014/2016/015, sol·licitada per JP.Q.G., amb NIF 38140161C,  per a executar les obres 
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consistents  en la  instal·lació  de  gas  natural  al   Cm.  de  Santa  Maria  de  Vilalba,  21 
(referència cadastral 0649801), 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 7 de març de 
2016, a les 13:19 hores.
 
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 18,30 €
TOTAL €  18,30 €

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  (Cap  de  Departament,  Tresorera  i  a 
l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat  i Suport),  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.

3.12 Expedient núm.: E017/2015/303
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al Cm. 
Santa Maria de Vilalba, 21 (LC.516), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, 
amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 6 de novembre de 2015, a les 12:06 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-7751),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per G.R.R., amb NIF 46654052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural  Distribución  SDG,  SA,  amb  CIF  A63485890,  per  a  executar  obres  per  a 
l'ampliació de la xarxa de subministrament al Cm. Santa Maria de Vilalba, 21 (LC.516) 
(referència cadastral 0649801). 
 
S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
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- Informe tècnic de data 9 de març de 2016 (núm. 2016-0032) subscrit per l’arquitecte 
tècnic municpal.
- Informe jurídic de data 11.03.16 (núm. 2016-0067)
 
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  E017/2015/303, 
sol·licitada per G.R.R. amb NIF 46654052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament  al Cm.  Santa  Maria  de  Vilalba,  21  (LC.516)  (referència  cadastral 
0649801), 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 6 de novembre 
de 2015, a les 12:06 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
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 13,18 €
TOTAL €  13,18 €
 
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  (Cap  de  Departament, 
Tresorera i a l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat  i Suport),  i  al d'Urbanisme i 
Territori (Cap de Departament, arquitecta i arquitecte/a tècnic/a municipals).
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.13 Expedient núm.:   E014/2016/016  
Assumpte: Llicència d'obres menors per a executar la instal·lació de gas a l'immoble 
ubicat al C/ Balaguer, 10A, a instància de J.S.P., amb NIF 39346207S. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 7 de març de 2016, a les 13:21 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-1920),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  J.S.P.,  amb NIF  39346207S,  per  a  executar instal·lació  de  gas  al   C/ 
Balaguer, 10A (referència cadastral  8974504).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 9 de març de 2016 (núm. 2016-0033) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 11.03.16 (núm. 2016-0064)
 
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 
E014/2016/016, sol·licitada per J.S.P., amb NIF 39346207S,  per a executar les obres 
consistents en la instal·lació de gas al  C/ Balaguer, 10A (referència cadastral 8974504), 
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 7 de març de 
2016, a les 13:21 hores.
 
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 32,02 €
TOTAL €  32,02 €

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  
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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  (Cap  de  Departament,  Tresorera  i  a 
l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat  i Suport),  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.

 
3.14 Expedient núm.: E017/2015/297
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al C/ 
Balaguer, 10A, a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 28 de octubre de 2015, a les 12:33 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-7476),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per G.R.R., amb NIF 46654052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural  Distribución  SDG,  SA,  amb  CIF  A63485890,  per  a  executar  obres  per  a 
l'ampliació  de la  xarxa de subministrament  al  C/  Balaguer,  10A (referència  cadastral 
8974504).
 
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 9 de març de 2016 (núm. 2016-0034) subscrit per l’arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 11.03.16 (núm. 2016-0065)
 
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  E017/2015/297, 
sol·licitada per G.R.R. amb NIF 46654052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament  al C/  Balaguer,  10A (referència  cadastral  8974504),  d'aquest  terme 
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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 28 de octubre 
de 2015, a les 12:33 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
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 13,18 €
TOTAL €  13,18 €
 

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  (Cap  de  Departament, 
Tresorera i a l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat  i Suport),  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.

3.15 Expedient núm.: E016/2015/034.
Assumpte: Llicència de parcel·lació urbanística al c/ Suro, núm. 8-13 (del barri de Santa 
Maria de Vilalba) (referència cadastral 0961706-0961408), sol·licitada per la Sra. A.B.M., 
amb NIF 24018141T, 

S'ha presentat al registre general municipal en data 3 de febrer de 2015, a les 13:57 
hores (registre d'entrades núm. 791) per part d’A.B.M., amb NIF 24018141T, petició de 
llicència de parcel·lació d’un finca registral única i discontinua, travessada per un carrer a 
c/  Suro,  8-13  (del  barri  de  Santa  Maria  de  Vilalba)  (referència  cadastral 
0961706-0961408).

S’ha incorporat  a l’expedient  referenciat  Nota simple  del  Registre  de la  propietat  de 
Martorell de data 02.06.15 de la finca objecte de parcel·lació (dades registrals: Tom: 373; 
llibre: 14 d’Abrera; foli :17; finca: 600; Idufir: 08149000003375).
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S'han emès, en relació amb la petició presentada, els informes tècnics de dates 16.06.15 
(núm. 150616-01) i 22.01.16 (núm. 2016-0007) subscrit per l’arquitecta municipal que, 
entre d’altres, diu:

- La parcel·lació proposada compleix els requisits establerts en l’article 17 sobre divisió de terrenys 
en sòl urbà, del Decret 34/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció  
de  la  legalitat  urbanística,  ja  que  ambdues  parcel·les  compleixen  els  requisits  per  tenir  la  
condició de solar (17.1), i les parcel·les edificades compleixen les condicions d’edificabilitat de  
parcel·la establertes pel planejament urbanístic, i concretades en l’índex d’edificabilitat d’1,80 m2 

de sostre per m2 de sòl de parcel·la (17.2).
- Del sòl de la parcel·la del carrer del Suro 8, és edificable només la porció de 122 m2 de sòl que 

es  troba  en  sòl  urbà,  d’acord  amb  els  paràmetres  i  condicions  establerts  pel  planejament  
urbanístic.

- No és possible cedir a l’Ajuntament d’Abrera el sòl del vial corresponent al carrer del Suro entre  
les dues parcel·les resultants, tal i com es contempla en el projecte de parcel·lació aportat, doncs  
a través de la nota registral de la finca, emesa en data 2 de juny de 2015, s’ha pogut constatar  
que aquest sòl no pertany a la finca registral.

- Cal declarar en situació de volum disconforme amb el planejament la construcció existent en 
la parcel·la resultant amb front al carrer Suro número 8 i destinada a cobert auxiliar, per raó de  
superar  la  profunditat  edificable màxima establerta  en 14 metres per  aquest  front  edificable,  
d’acord amb el plànol número 5 del vigent Pla General d’Ordenació. Es dóna compliment a la  
resta de paràmetres urbanístics de la zona, inclòs l’índex l’edificabilitat neta de la parcel·la. La  
parcel·lació proposada no augmenta la disconformitat existent amb el planejament.

- L’edificació en situació de  volum disconforme amb el planejament resta subjecta al  règim 
establert  en  l’article  108.4  del  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme  i  en  l’article  119.2  del  seu  
reglament.

La normativa aplicable al procediment de declaració de volum disconforme és la següent:
- Articles 108, 207, 227 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme (TRLUC) 
- Article 119 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
- Article 236.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, així com els preceptes concordants del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en especial els seus articles 2.3 i 3.2.

En relació amb la edificació existent en la part de la parcel·la amb front al carrer del 
Suro número 8, s’ha comprovat que té una antiguitat superior als sis anys, i per tant ha 
prescrit l’acció de restauració, d’acord amb l’article 207 del TRLU (Text refós de la Llei 
d’urbanisme,  aprovat  pel  Decret  Legislatiu  1/2010,  de 3  d’agost),  i  no  és  possible 
aplicar les mesures de restauració regulades pel capítol II del títol setè del TRLU. 

La  infracció  urbanística,  malgrat  no  ser  legalitzable,  no  representa  desajustos 
considerables  a  la  normativa  urbanística  i  l'enderrocament  constituiria  una  mesura 
desproporcionada, en relació a l'entitat de la infracció urbanística comesa. 

L'Administració Pública està subjecta de conformitat amb l'art. 3 i 96  de la Llei 30/1992 
de  26  de  Novembre  de  "Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo común" als principis de proporcionalitat i congruència en 
l'exercici de les seves competències i atribucions.

S'ha emès també en relació amb la petició presentada l’informe preceptiu jurídic de data 
11 de març de 2016 (núm. 2016-0052).

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 
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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 en situació de volum disconforme l’edificació situada amb front del c/ del 
Suro, núm. 8, per superar la profunditat màxima edificable establerta en aquesta zona en 
14 metres, respecte la qual només s'admetran a partir d'ara operacions de consolidació i 
de rehabilitació en aplicació de l’article 108 del decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme (TRLUC); i manifestar expressament 
que  aquest  acte,  declaració  de  volum  disconforme,  no  té  el  caràcter  de  llicència, 
legalització o autorització, i comporta exclusivament una mera tolerància d’ús o utilització 
a precari de les obres declarades com a volum disconforme, en tant que això no produeix 
un perjudici substancial per a l’interès públic. 

Segon. Informar  als  interessats  que  s’haurà  d’acreditar  davant  l’Ajuntament  la 
constància de la inscripció al Registre de la Propietat de la condició consistent en el fet 
que s’atribueix la qualificació de volum disconforme a aquelles obres que es descriuen 
en l’anterior apartat (dispositiu primer).

Tercer. Aprovar la llicència de parcel·lació, expedient núm. E016/2015/034, sol·licitada 
per la  Sra.  A.B.M.,  amb  NIF  24018141T,  d'acord  amb  el  projecte  adjuntat  en  data 
03.02.15, signat per l'arquitecta col·legiada núm. 64918-1 i visat pel Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya amb el número 2015000438, les dades de la qual són les següents:  
-  FINCA MATRIU:  de superfície  260 m2,  ubicada  al  c/  del  Suro,  núm.  8  i  13  amb 
referències  cadastrals  0961408DF1906S0001WX  i  0961706DF1906S0001LX, 
respectivament.

Les parcel·les resultants de la parcel·lació són les següents:
- Parcel·la Resultant RA (segons el document tècnic presentat Parcel·la 1),  situada al 
carrer  del  Suro  número  13,  de  77,50  m2 de  sòl.  Es  correspon  amb  la  referència 
cadastral 0961408DF1906S0001WX. Conté una edificació existent, de planta baixa i 
una planta pis, destinada a habitatge unifamiliar entre mitgeres. 

- Parcel·la Resultant RB (segons el document tècnic presentat Parcel·la 2),  situada al 
carrer del Suro número 8, de 161,80 m2 de sòl. Es correspon amb la referència cadastral 
0961706DF1906S0001LX. Conté dos règims urbanístics de sòl. La porció de la parcel·la 
de 122,10 m2 de superfície i amb front al carrer del Suro, és sòl urbà qualificat de Casc 
Antic  (clau 1),  amb una edificació existent  destinada a magatzem,  i  una construcció 
auxiliar  annexa  a  la  seva  façana sud i  destinada a cobert  auxiliar  que es  troba en 
situació  de  volum  disconforme  amb  el  planejament,  per  raó  de  sobrepassar  la 
profunditat màxima edificable, establerta en aquesta zona en 14 metres. La porció del 
fons  de  parcel·la  de  39,70  m2,  és  sòl  no  urbanitzable  qualificat  de  sòl  rústic  lliure 
permanent (clau 43), es troba lliure d’edificacions i es destina a hort.

Quart. 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:

- 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, al tenir ambdues un front de façana a carrer 
indivisible.  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 
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d’aquestes finques, d’acord amb l’article 196.2 del DL 1/2010 i amb la resta de la legislació 
vigent.

- Cal que s’inscrigui en el Registre de la Propietat que l’edificació situada en el front al carrer 
Suro número 8 es troba en situació de volum disconforme amb el planejament, restant 
subjecta al règim establert en l’article 108.4 del Text  refós de la Llei d’urbanisme i en 
l’article 119.2 del seu reglament.

- 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).

Cinquè. Informar a la Sra. A.B.M., 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.

Sisè. Requerir a la interessada, 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.

Setè.  Notificar el present acord a la Sra. A.B.M., 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. 

Vuitè. Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d'Urbanisme  i  Territori  (arquitecta  i 
arquitecta tècnica).

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

3.16  Expedients núms.:  E017/2011/356 i E017/2016/006 
Assumpte:  Declaració  de  caducitat  de  llicència  d’obres,  i  denegació  de  llicència 
d'obres sol·licitada per  Endesa Distribució Elèctrica, SLU per  no estar d'acord amb la 
normativa vigent.

Per l’acord núm. 304 de la Junta de Govern Local de data 07.03.2012 es va atorgar 
llicència d’obres a Endesa Distribució Elèctrica, SLU per a l’ampliació de la xarxa de 
subministrament, en concret per a executar 120 m i 26 m de canalització soterrada de 
baixa tensió i nou centre de transformació (CT 67876), a la Trav. de Can Morral, 10-12-14 
i al c/ Esparreguera, s/n, amb una vigència fins el dia 07.04.2013.

A l’acord abans ressenyat (núm. 304), s’imposava com a condició especial la següent: 
“A.13 Sempre que sigui possible, el traçat de la canalització soterrada projectada en la Trav. de Can Morral  
haurà de ser per vorera, d’acord al que estableix el Pla General d’ordenació d’Abrera. En cas contrari, haurà  
d’estar degudament justificat.”

S’ha presentat  al  registre  general  municipal  en data  10  de febrer  de 2016  (registre 
d’entrades núm. 1037) petició de nova llicència urbanística per caducitat de l’anterior, 
subscrita  per  J.P.A.,  amb NIF  39879088D,  en  nom i  representació  de  la  raó  social 
Endesa Distribución Eléctrica, SLU, amb CIF B-82846817, per executar obres d’ampliació 
de la xarxa de serveis, a la travessera de Can Morral, 10-12-14 i carrer Esparreguera, 
s/n.
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En relació amb la petició objecte d’aquesta tramitació, s’ha emès l’informe tècnic núm. 
2016-0020 de data 19 de febrer de 2016 subscrit per l’arquitecte tècnic municipal, que, 
en la seva part principal, diu, literalment: 
“.../...  Cal tenir en compte també els següents antecedents pel que fa a l'immoble on es projecta l'obra  
indicada:
a) Expedient administratiu 2011/356 pel que es concedeix llicència de 120 m i 26 m de canalització soterrada  

de baixa tensió i alta tensió, respectivament, i nou centre de transformació.  
D'acord amb el relacionat anteriorment s'emet el següent INFORME:  
1. .../... 2. .../... 3. .../...
4. Avaluació i qualificació dels documents presentats:

Examinada la documentació que s'acompanya a la petició de llicència de data 10 de febrer de 2016, a les  
12:48 hores, es considera que és insuficient pels següents motius:
- A l’informe tècnic  de 24/02/2012,  que s’inclou  com a condició  especial  de la  llicència actualment  

caducada, s’indica que, sempre que sigui possible, el traçat de canalització projectat a la Travessera de  
Can Morral haurà d’anar per vorera i que en cas contrari s’haurà de justificar. El projecte presentat  
projecta aquest traçat per calçada i no justifica la impossibilitat d’anar per vorera. D’altra banda, al  
plànol 2/6 falta la secció D-D que detalla aquest traçat concret. 

Conclusions: A la vista de les consideracions anteriors s'informa desfavorablement la llicència sol·licitada.”

També s’ha emès, en relació amb la petició objecte d’aquesta tramitació, l’informe jurídic 
de data 11.03.16 (núm. 2016-0057).

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 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 la caducitat de la llicència d’obres per  a l’ampliació de la xarxa de 
subministrament, en concret per a executar 120 m i 26 m de canalització soterrada de 
baixa tensió i nou centre de transformació (CT 67876), a la Trav. de Can Morral, 10-12-14 
i  al  c/  Esparreguera,  s/n,  expedient  núm.  E017/2011/356,  sol·licitada  per  Endesa 
Distribució Elèctrica, SLU.

Segon. Donar audiència a la societat interessada,  Endesa Distribució Elèctrica, SLU, 
per un termini de 10 dies als efectes d’al·legar i presentar els documents i justificacions 
que estimin pertinents. 

Tercer. Informar a la raó social interessada que transcorregut aquest termini  sense 
presentar  les  al·legacions  o  documents  que  s’estimin  convenients  es  procedirà  a 
arxivar l’expedient d’obres núm. E017/2011/356.

Quart. Denegar la petició de llicència referenciada a la part expositiva pels motius que 
s’indiquen a l’informe tècnic transcrit.
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Cinquè. Informar que l'interessat en qualsevol moment pot plantejar novament la seva 
petició modificant la documentació tornada i incorporant les directrius assenyalades en 
l'informe tècnic transcrit.

Sisè. Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho al departament d’Urbanisme 
(arquitecte tècnic 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.

3.17  Expedient núm.: E016/2015/101
Assumpte: Llicència de parcel·lació urbanística al C/ Canàries, núm. 17,  a instància de 
la raó social Can Villalba, SL., amb CIF B08529323.

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  16  d’abril  de  2015  (registre 
d'entrades núm. 2609) per part de R.J.G., amb NIF 36529429R, en nom i representació 
de la raó social Can Villalba, SL, amb CIF B08529323, petició de llicència de parcel·lació 
urbanística per tal de segregar de la parcel·la matriu el solar ubicat al C/ Canàries, 17 
(CV2.311)  (referència  cadastral  0282506),  així  com  les  documentacions  tècniques 
complementàries presentades en el registre general municipal en dates 21 de maig de 
2015 (registre d’entrades 3706), 3 de desembre de 2015 (registre d’entrades 8646) i 14 
de gener de 2016 (registre d’entrades 284).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 01.02.16 (núm. 2016-0017) de l’arquitecta municipal.
- Informe jurídic de data 17.03.16 (núm. 2016-0051).

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

ACORD

Primer. Aprovar la llicència de parcel·lació, expedient núm. E016/2015/101, sol·licitada 
per la raó social Can Villalba, SL, amb CIF B08529323, d'acord amb el plànol presentat el 
dia 03.12.15 i el projecte presentat en data 14.01.16, signats ambdós documents per 
l'arquitecte J. C. V., les dades de la qual són les següents:  
-  FINCA MATRIU: terreny heretat  Villalba,  zona muntanyosa i  cultiu,  ubicada al  terme d’Abrera.  Té una 
superfície de cent cinquanta-dues hectàrees, cinquanta-sis àrees, trenta centiàrees i noranta-cinc decímetres 
quadrats. Actualment, la seva superfície segons Registre desprès de múltiples segregacions és de 454.094,46 
m2. És de figura molt irregular i llinda a l’Oest, com Marcelino Sastre, porció C, propietat de Don Juan Ramón 
Sala Tusquets, porció B, propietat de Sociedad Anònima Taber, porció A, propietat de Butsems, SA i carretera 
d’Olesa a Martorell; al Sud, Torrente Grau, Torrente de la Rota del Molí, barrancs i ribes; a l’Est, riera Marcet o 
de Sant Jaume, o del Morral del Molí; i al Nord, Marcelino Sastre, Juan Bonvehí; Consuelo Puigjaner, Pedro 
Güell, Montserrat Llach, Clemente Casas, Luís Almasqué, Sebastián Prats, Vicente Bou i Torrente Cot. 
Inscrita al registre de la Propietat de Martorell, al tom 722, llibre 21 d’Abrera, foli 239, finca 358.
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-  FINCA RESULTANT: Urbana: Parcel·la de terreny, de forma sensiblement rectangular, corresponent al c/ 
Canàries, núm. 17, que correspon a la parcel·la 311 de la urbanització “Can Villalba” del terme municipal  
d’Abrera. Té una superfície de 427,30 m2. Llinda: al front, amb el carrer Canàries, núm. 17 per on té l’accés en 
línia de 13,01 m.; a la dreta, amb la parcel·la 310 del c/ Canàries núm. 19, en línia de 31,20 m.; a l’esquerra,  
amb parcel·la 312 del c/ Canàries núm. 15 en línia de 34,90 m.; i al fons, amb finca de la qual se segrega.

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 documentació aportada juntament amb la sol·licitud, així com aquella aportada 
en dates 21.05.2015 i 03.12.2015 no és vigent. La documentació tècnica vigent 
està composta pel plànol de la parcel·la sobre base cartogràfica aportat en data 
03.12.2015  i  per  la  totalitat  de  la  documentació  tècnica  aportada  en  data 
14.01.2016.

- La parcel·la obtinguda del Carrer Canàries 17 esdevé  indivisible  d’acord amb 
l’article 196.1 b) del DL 1/2010, al tenir un front de façana a carrer indivisible. 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’aquesta finca, d’acord amb l’article 196.2 del DL 1/2010 i amb la resta de la 
legislació vigent.

- 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).

Tercer. Informar als interessats  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 als interessats, 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 amb la notificació.

Cinquè. Notificar el present acord a la raó social Can Villalba, SL, 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  (arquitecta  i 
arquitecta tècnica).
 
Sotmesa la proposta  a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2015/33
Assumpte: Comunicació d’activitat de venda de roba al carrer de l’Hostal del Pi, 4-6, local 36B.

52



Fashion Big Team SL, NIF B66563719, ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància 
entrada  en  data  12.11.2015  (núm.  de  registre  7974)  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. 2015-0083 
de data 07.12.2015, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

En data 10.12.2015 s’ha requerit al sol·licitant la documentació que mancava per poder 
resoldre  el  procediment,  documentació  que  ha estat  aportada  en  data  16.02.2016 
(núm. de registre 1212).

S’ha emès l’acta de comprovació de data 08.03.2016, 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 09.03.2016, 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. 2015/0596 del dia 3 de juliol del 2015, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
Titular: Fashion Big Team SL, NIF B66563719
Rètol de l’establiment: SLAAP

Activitat: venda de roba
Emplaçament: C. Hostal del Pi, 4-6, local 36B
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 12.11.2015 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 
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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. Es compliran les condicions imposades amb caràcter  general  al  conjunt  del 
centre comercial.

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

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

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. 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.

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

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

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

16. L’incompliment  de  les  condicions  imposades serà  causa  de  pèrdua  de  la 
legitimació per exercir l’activitat i pot comportar, en conseqüència, la revocació 
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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 6 348,69 € 0% 0% 348,69 €

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, Territori i Medi Ambient, Promoció 
Econòmica i Policia Local.

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

4.2 Expedient núm.: E053/2007/61
Assumpte: Comunicació de transmissió d’activitat de magatzem de mercaderies al carrer de 
Francesc Layret, 12-14, nau 8.

Per acord  núm. 2844 adoptat per la Junta de Govern Local en data 03.10.2007, es va 
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a Transportes Igoa y 
Patxi SA, NIF A31192545, per a l’activitat dita, essent aquest l’últim transmitent autoritzat.

Tranebeco SL, NIF B66477845, i  Transportes Igoa y Patxi SA, NIF A31192545, han 
comunicat  la  transmissió  de l’activitat  dita  mitjançant  instància conjunta entrada en 
data 26.02.2016 (núm. de registre 1637) i la documentació annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria. Cal atendre especialment el punt 3 de la Disposició transitòria 
quarta d’aquesta Llei, on s’estableix que les activitats classificades en els annexos III i  
IV  de la  Llei  3/1998,  del  27 de febrer,  de la  intervenció  integral  de l’administració 
ambiental,  que a  l’entrada  en  vigor  de  la  20/2009 disposin  de llicència  d’activitats 
resten convalidades d’haver de disposar de la llicència ambiental o d’haver de realitzar 
la comunicació ambiental i resten excloses de l’obligació de dur a terme els controls 
periòdics.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 09.03.2016, corresponent a aquesta activitat, 
amb dictamen positiu.
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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. 2015/0596 del dia 3 de juliol del 2015, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
Titular: Tranebeco SL, NIF B66477845
Rètol de l’establiment: TRANEBECO

Activitat: magatzem de mercaderies
Emplaçament: C. Francesc Layret, 12-14, nau 8
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. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i 
mesures correctores en el seu funcionament establertes en l’acord núm. 2844 adoptat 
per la Junta de Govern Local en data 03.10.2007, en tot allò que no contradigui les 
condicions  que s’exposen  a  continuació  i  la  normativa  vigent.  L’incompliment  serà 
causa de revocament de la legalització ambiental, prèvia audiència de l’interessat.

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

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

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

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

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

5. En compliment de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora  de  la  venta,  el  suministro,  el  consumo  y  la  publicidad  de  los 
productos del tabaco, no es permet fumar en tot el local d’activitat, 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.

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 17 34,87 € 0% 0% 34,87 €

El pagament d’aquest  import es comunica a l’obligat mitjançant carta de pagament 
tramesa per l’Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
amb indicació dels terminis i les formes de pagament.
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Cinquè. Notificar aquest acord al sol·licitant, tot indicant-li que l’Ajuntament d’Abrera 
farà  públiques  o  cedirà  a  tercers  (sempre  a  títol  gratuït)  les  dades  bàsiques  que 
resulten  d’aquest  expedient  (nom  de  l’establiment,  activitat,  localització,  telèfon  i 
adreça electrònica o pàgina web). Tanmateix, el titular de l’activitat pot comunicar de 
forma fefaent la seva oposició total o parcial a la difusió d’aquestes dades.

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

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

4.3 Expedient núm.:  E094/2016/02
Assumpte: Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0201  de  data  10.03.2016,  de 
racionalització dels horaris dels Cementiris d’Abrera.

L’Alcaldia ha adoptat el decret núm. 2016-0201 en data 10.03.16 de racionalització 
dels horaris dels Cementiris d’Abrera, amb el contingut literal següent:

“Existeixen tres cementeris al terme municipal d’Abrera; el Cementiri Nou, el Cementiri Vell i el  
Cementiri del barri de Santa Maria de Vilalba.

El reglament del  cementiri  municipal  i  de policia mortuòria aprovat definitivament mitjançant  
resolució de l’Alcaldia en data 21 de gener de 1992, estableix a l’article 5 que el Cementiri  
Municipal s’obrirà al públic diàriament segons l’horari que per a cada època de l’any i dia de la 
setmana determini l’Alcaldia. 

Actualment no hi ha uns horaris establers als Cementiris Nou i Vell i al cementiri del barri de  
Santa Maria de Vilalba, aquest sempre està tancat essent el dipositari de la clau la persona que 
regenta el Casal social del barri. Qualsevol persona que hi vol accedir ha de personar-se al 
Casal i demanar la clau.

Per tal de racionalitzar els horaris dels cementiris del municipi i tenint sempre en compte quins 
són els horaris a que els veïns estan acostumats, la tècnica de Salut i Consum de l’ajuntament  
d’Abrera, ha emès informe núm. 101AL-2016-0013 de data 07.03.16, que diu en la seva part 
essencial:
.../...
- Aprovar per decret d’alcaldia el següent horari per als cementiris municipals:
Cementiri nou i Cementiri vell:

Hivern (d’octubre a maig): de 8 a 18 h
Estiu (de juny a setembre): de 8 a 21 h

Cementiri Santa Maria de Vilalba
Dimecres, caps de setmana i festius
Hivern (d’octubre a maig): de 8 a 18 h
Estiu (de juny a setembre): de 8 a 21 h
Fora d’aquest horari, es pot demanar la clau al Casal de Santa Maria de Villalba, al  
carrer Major, número 14.

- Donar compte a la Junta de govern dels nous horaris dels cementiris municipals. 
- Fer difusió mitjançant: 

- la col·locació de cartells amb els nous horaris.
- difusió dels nous horaris via web, butlletí i radio. 

- Comunicar el nou horari a la Policia Local
- Comunicar el nou horari a l’OAC.
.../...
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La proposta de resolució 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 l’alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la Llei.

RESOLC

Primer. Establir els horaris següents pels cementiris del municipi:

1. Cementiri Nou
            Hivern (1 d’octubre a 31 de maig): de 8 a 18 h
            Estiu (1 de juny a 30 de setembre): de 8 a 21 h

2. Cementiri Vell:
            Hivern (1 d’octubre a 31 de maig): de 8 a 18 h
            Estiu (1 de juny a 30 de setembre): de 8 a 21 h

3. Cementiri Santa Maria de Vilalba
            Dimecres, caps de setmana i festius
            Hivern (1 d’octubre a 31 de maig): de 8 a 18 h
            Estiu (1 de juny a 30 de setembre): de 8 a 21 h
            Fora d’aquest horari, es pot demanar la clau al Casal de Santa Maria de            Vilalba,  

al carrer Major, número 14.

Segon.  Encarregar la confecció d’un cartells informatius i la posterior col·locació amb els nous 
horaris i la seva difusió a l’espai Web institucional, al Butlletí “Abrerainfo” i a l’emissora de radio 
local..

Tercer. Comunicar la present resolució a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i a la Policia Local.

Quart. Ratificar la present resolució a la propera Junta de Govern Local que es celebri.”

La part  resolutiva  quarta  del  Decret  estableix  donar  compte a  la  Junta de Govern 
Local.

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  per  la  Regidoria  de  Medi  Ambient  i 
Sanitat, 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  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-0201,  adoptat  en  data 
10.03.16.

Segon. Comunicar 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.- SUBVENCIONS

5.1 EXPEDIENT: G402/2016/01
ASSUMPTE: Adhesió al protocol general de col·laboració amb els ens locals de la província de 
Barcelona per establir les línies generals i les obligacions que regularan el servei de préstec, de 
material esportiu i recreatiu d’esports de la Diputació de Barcelona.
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El Ple de la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de data 26.11.15, va aprovar el 
Pla  “Xarxa  de  Governs  Locals  2016-2019”  i  el  seu  protocol  general  pel  qual 
s'estableixen els principis que regiran el Pla esmentat.

Aquest protocol configura, entre d’altres, el catàleg de serveis (catàleg) com una de les 
eines de concertació i  d’accés als àmbits  de cooperació, per satisfer  i  garantir  les 
necessitats dels governs locals, a través d’una relació completa de recursos.
la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 17 de desembre de 2015, va aprovar 
el Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i el 
seu règim de concertació.

El règim específic del Catàleg 2016, inclou l’oferta unitària i integral de programes, tant 
de suport econòmic, com a tècnic i  material que es posen a l’abast de les entitats 
locals de la província, per a la prestació de serveis i la realització d’activitats durant 
l’any 2016.

Donat  que  la  Diputació  de  Barcelona  sol·licita  als  ajuntaments  la  seva  adhesió  al 
protocol general de col·laboració amb els ens locals de la província de Barcelona per 
establir  les línies generals i  les obligacions que regularan el  servei  de préstec,  de 
material esportiu i recreatiu d’esports de la Diputació de Barcelona, per tal de poder 
sol·licitar el préstec de material esportiu per esdeveniments esportius.

Tenint en compte que aquest material per la seva utilització al llarg de l’any, el seu 
volum, i  el  cost  elevat  que pot tenir,  es creu la necessitat  d’adherir-se i  així  poder 
comptar amb un material que la Diputació de Barcelona (Esports) ens cedeix en forma 
de préstec i que no suposa cap cost per l’Ajuntament d’Abrera, a part del transport de 
recollir-lo i retornar-ho al lloc on la Diputació ens comuniqui. 

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 13691 de 23 de 
juny de 2011 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 11 de juliol de 
2011, proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent:

ACORD:

Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament d’Abrera al protocol general de col·laboració amb 
els  ens  locals  de  la  província  de  Barcelona  per  establir  les  línies  generals  i  les 
obligacions  que  regularan  el  servei  de  préstec,  de  material  esportiu  i  recreatiu 
d’esports de la Diputació de Barcelona. I  facultar a l’Alcalde per a la seva signatura, 
del protocol que s’annexa a aquest acord.

Segon. Obligacions de l’Ajuntament d’Abrera 
 Efectuar la reserva del material per tal de garantir la seva disponibilitat.

 Recollir el material cedit en préstec del magatzem on es trobi dipositat, l’adreça 
del  qual  li  serà  facilitada  per  Esports  de  la  Diputació  de  Barcelona, 
transportar-lo  al  lloc  designat  per  a  la  seva  ubicació  i  retornar-lo,  un  cop 
finalitzada l’activitat,  en  les  mateixes  condicions  en les  què es  va  cedir.  El 
transport i els operaris necessaris per a la recollida, instal·lació, retirada i retorn 
del material aniran a càrrec de l’Ajuntament d’Abrera.
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 Designar un/a tècnic/a que faci d’interlocutor/a amb la Diputació per a qualsevol 
qüestió que es pugui plantejar en relació al material prestat. 

 Complir els protocols d’actuació que s’estableixin per la Diputació en aplicació 
de  la  normativa  vigent  o  com  a  conseqüència  dels  sistemes  informàtics 
utilitzats. 

 Assumir, en la seva condició de sol·licitant, la responsabilitat civil derivada tant 
de l’ús, com del transport del material cedit en préstec, ja sigui per les activitats 
organitzades  per  ell,  com per  les  que  organitzin  les  entitats  del  seu  àmbit 
territorial, sense perjudici de que exigeixin a aquestes que assumeixin aquesta 
responsabilitat  mitjançant  la  contractació d’una pòlissa d’assegurances quan 
siguin les beneficiàries finals del préstec de material.

 Tenir  cura  del  material  cedit,  així  com  de  la  seva  reparació,  cas  que  es 
produeixi un deteriorament greu del mateix, assumint les despeses que se’n 
puguin derivar. 

 Assumir el cost real o de reposició del material cedit, cas de que es produís la 
pèrdua  o  el  robatori  del  mateix  durant  el  període  de  préstec,  prèvia 
comunicació a Esports de la Diputació de Barcelona, que podrà facilitar-li els 
possibles proveïdors en funció de les característiques concretes del material de 
què es tracti o procedir a l’adquisició de nou material, tot repercutint el seu cost 
a l’Ajuntament d’Abrera.

 Comunicar a Esports de la Diputació de Barcelona qualsevol incidència que 
s’hagi produït en el període de cessió del material de préstec.

 Facilitar  a  Esports  de  la  Diputació  de  Barcelona  la  informació  que  li  sigui 
sol·licitada amb l’objectiu d’avaluar el servei de préstec de material. 

 Instal·lar el material en l’àmbit territorial de l’Ajuntament d’Abrera. 

  Donar compliment a la normativa següent:

- Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la 
Llei de l’esport.

- Decret  56/2003,  de  4  de  febrer,  pel  qual  es  regulen  les  activitats 
fisicoesportives en el medi natural, quan es tracti de material cedit, amb el 
qual es practiqui alguna de les activitats previstes a l'annex I de l'esmentat 
Decret.

- Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya

- Decret  55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 
4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

- Real  Decreto  849/1993,  de  4  de  junio,  por  el  que  se  determinan  las 
prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo.
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- Decret  112/2010,  de  31  d'agost,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament 
d'espectacles públics i activitats recreatives.

- Decret  82/2010,  de 29 de juny,  pel  qual s’aprova el  catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i  es fixa el  contingut 
d’aquestes mesures.

- Complir amb la normativa vigent en funció del lloc on s’instal·li el material 
cedit. 

Tercer. El tècnic que es designarà com a interlocutor/a amb la Diputació de Barcelona 
per a qualsevol qüestió que es pugui plantejar en relació al material prestat serà el Sr. 
Francesc Delgado Ortega amb DNI 39337575P.

Quart.- El servei de préstec té caràcter gratuït. No obstant això, totes les despeses de 
transport  i  personal  necessari  per  a  la  recollida,  instal·lació,  retirada  i  retorn  del 
material,  aniran  a  càrrec  del  Ajuntament  d’Abrera  com  a  beneficiari,  el  seu  cost 
s’estima  en  510,00  €  anuals  i  es  realitzarà  o  bé  mitjançant  el  desplaçament  del 
personal  del  Departament  d’Esports  al  lloc  de recollida  indicat,  o  bé mitjançant  la 
contractació d’una empresa de missatgeria quan aquest no fos possible.

Tanmateix,  s’han d’assumir  les despeses derivades de la reparació o reposició del 
material robat, extraviat o greument malmès. 

Cinquè.- Notificar aquest acord a Esports de la Diputació de Barcelona.

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 núm.: G401/2016/04
Assumpte:  Aprovació conveni  marc  de  col·laboració  entre  el  Servei  Català  de  Trànsit  i 
l’Ajuntament d’Abrera en matèria de seguretat viària i el seu annex 1 per a la redacció d’un Pla 
local de seguretat viària.

D’acord  amb  el  que  disposen  la  Llei  orgànica  6/1997,  de  15  de  desembre,  de 
transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles 
de motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de 
març, sobre traspàs de serveis i funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat 
de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor; el Reial decret 
575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 404/2000, de 24 de març, sobre l’ampliació de 
mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya 
pel Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de 
creació  del  Servei  Català  de  Trànsit,  i  el  Decret  102/1998,  de  15  d'abril,  de 
desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
trànsit,  circulació  de  vehicles  i  seguretat  viària,  el  Departament  d’Interior  és  el 
responsable de l'execució de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles i seguretat viària, que han de ser exercides mitjançant el Servei 
Català de Trànsit i els òrgans del Departament que es determinin per reglament.
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D’acord amb l’article 7 del  Reial  decret  legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre,  pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària,  s’atribueix  als  municipis  competències  en  matèria  de  regulació,  ordenació, 
gestió, vigilància i disciplina, per mitjà d’agents propis, del trànsit en les vies urbanes 
de  la  seva  titularitat,  així  com  la  denúncia  de  les  infraccions  que  es  cometin  en 
aquestes  vies  i  la  sanció  de  les  mateixes  quan  no  estigui  atribuïda  a  una  altra 
Administració.

El Servei Català de Trànsit ha ofert a l’Ajuntament d’Abrera col·laboració en matèria de 
seguretat  viària  i  l’elaboració  i  redacció  d’un  Pla  local  de  seguretat  viària  (  d’ara 
endavant PLSV) per tal de reduir la sinistralitat a la xarxa viària urbana d’Abrera.

L’informe tècnic del cap de la Policia Local de data 18.02.16 informa favorablement a la 
col·laboració en matèria de seguretat viària mitjançant conveni marc amb el Servei Català 
de Transit i a  l’elaboració del PLSV.

Aquest conveni  marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament 
d’Abrera en matèria de seguretat viària i el seu annex 1 per a la redacció d’un Pla local 
de  seguretat  viària entraran  en  vigor  en  el  moment  de  les  seves  signatures  i  es 
prorrogaran anualment de manera automàtica, llevat que es resolguin per alguna de les 
parts.

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

ACORD

Primer. Aprovar  el  conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament d’Abrera en matèria de seguretat viària i el seu annex 1 al conveni marc 
referit  a  la  col·laboració  per  a  la  redacció  d’un  Pla  local  de  seguretat  viària que 
s’adjunten a aquest acord i facultar a l’alcalde per a la seva signatura.

Segon. Per tal de facilitar la col·laboració i la coordinació de les actuacions realitzades 
per la Policia Local, l’Ajuntament es compromet a comunicar les dades d’accidentalitat 
de trànsit  amb víctimes al  Servei  Català de Trànsit  de forma telemàtica al  sistema 
integral de recollida de dades d’accidents de trànsit (SIDAT). 

Tercer.  Les parts  han de constituir  una comissió  mixta  de seguiment  i  control  del 
conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Abrera 
en matèria de seguretat viària, que serà l’encarregada de portar a terme els convenis 
específics. Es designa com a representants de l’Ajuntament al regidor de Seguretat 
Ciutadana, José Luís Hita Bullón i al cap de la Policia Local, Antonio Villalba Sánchez.

Quart. Les obligacions de l’ajuntament en relació al Pla local de seguretat 
viària son:

a) Crear un grup de seguiment del desenvolupament del PLSV format pel regidor de 
Seguretat Ciutadana, José Luís Hita Bullón, el cap de la Policia Local, Sr. Antonio 
Villalba Sánchez.
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b) Definir els objectius i les àrees d’actuació del PLSV d’acord amb els criteris propis i 
en funció dels problemes detectats en el diagnòstic de l’accidentalitat a l’àrea local. 

c) Recollir  i  lliurar  la  informació  sol•licitada pel  Servei  Català de Trànsit  per  a  tal 
finalitat.

d) Aprovar i dur a terme el Pla d’actuació, recollint les actuacions prioritàries i definint 
un pla temporal per a l’execució de cadascuna.

e) Dur a terme el seguiment i avaluació del PLSV. 
f) Lliurar al Servei Català de Trànsit biennalment les dades de seguiment.

Cinquè. No hi ha cap tipus d’obligació econòmica per part de l’Ajuntament 
d’Abrera.

Sisè. Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit i comunicar a la Regidoria de 
Seguretat Ciutadana i al Departament de Policia Local.

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

6.2 Expedient núm.: G401/2015/06
Assumpte:  Conveni  de  cooperació  i  col·laboració  entre  la  Diputació  de  Barcelona,  els 
Ajuntaments d’Abrera, Castellbisbal, Rubí i Ullastrell i l’Associació de propietaris agroforestals 
de Castellbisbal, Rubí, Abrera i Ullastrell, per a l’execució del Projecte de restauració i millora 
forestal dels terrenys afectats per incendis.

Els incendis forestals dels anys 1994 i 2005 van afectar una zona àmplia que comprèn, 
entre altres, l’est del terme municipal d’Abrera, a l’esquerra de la Riera del Morral del 
Molí. En aquests terrenys, el bosc s’ha anat regenerant de manera natural, de manera 
que actualment  hi  ha una densitat  excessiva  d’arbres  que tindrà  efectes ecològics 
negatius.

L’Ajuntament d’Abrera ha negociat amb la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de 
Castellbisbal,  Rubí  i  Ullastrell  i  els propietaris agroforestals  de la zona, la creació 
d’una l’Associació de propietaris agroforestals de Castellbisbal, Rubí, Abrera i Ullastrell 
(APAF), a l’efecte d’executar el Projecte de restauració i millora forestal dels terrenys 
afectats per incendis que ha elaborat la Diputació.

S’ha emès l’informe tècnic núm. 2016-0030 de data 30.03.2016,  amb dictamen positiu, 
que té les següents “(...) Conclusions: 

Es proposa a la Junta de Govern Local d’Abrera aprovar la proposta de Conveni que s’adjunta  
a aquest informe (Annex 1), donat que les feines de manteniment dels boscos que el Conveni  
proposa son necessàries des del punt de vista de la prevenció d’incendis i pel que fa a la  
millora de l’estat de salut i ecològic dels boscos.

Aquest  Conveni  no suposa  cap  aportació  econòmica directa  per  part  de l’Ajuntament.  Pot  
comportar la cessió d’espais de reunió per a la comissió de seguiment del Conveni, o per a la  
associació de propietaris forestals,  o aportacions similars.  També, la signatura del  Conveni  
suposarà la dedicació d’una sèrie d’hores anuals que difícilment podran superar les 100hm,  
que, aproximadament, es correspon amb 1.600€ de despesa anual per part de l’Ajuntament en  
forma de sou del tècnic.  També es poden derivar despeses de desplaçament per visites o  
inspeccions tècniques que, difícilment, superaran els 200€ anuals, en forma de despesa de  
quilometratge.”
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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. 2015/0596 del dia 3 de juliol del 2015, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Aprovar  el  Conveni  de  cooperació  i  col·laboració  entre  la  Diputació  de 
Barcelona, els Ajuntaments d’Abrera, Castellbisbal, Rubí i Ullastrell i l’Associació de 
propietaris  agroforestals  de  Castellbisbal,  Rubí,  Abrera  i  Ullastrell  (APAF),  per  a 
l’execució  del  Projecte  de  restauració  i  millora  forestal  dels  terrenys  afectats  per 
incendis, que s’annexa a aquest acord.

Segon. Recordar  que,  segons  el  Conveni,  l’Ajuntament  d’Abrera  assumeix  els 
següents  compromisos  en  la  mesura  de  les  seves  possibilitats  tècniques  i 
econòmiques:

- Facilitar a l’APAF tota la informació sobre el planejament municipal que 
incideixi en la superfície forestal del municipi.
- Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i 
activitats que es convoquin.
- Participar en l'elaboració dels programes d'actuacions, que es definiran i 
es proposaran en el si de la comissió de seguiment, prevista al pacte novè.
- Agilitzar  i  simplificar  tots  els  tràmits  de  competència  municipal 
relacionats amb l'execució dels treballs inclosos en els projecte.
- Divulgar  el  projecte  de l'associació  entre  els  propietaris  forestals  del 
municipi.
- Atendre qualsevol petició i/o reclamació des de la propietat privada o 
altres Ens aliens al conveni.

Per tant, l’Ajuntament d’Abrera no haurà de fer aportacions econòmiques.

Tercer. Notificar aquest acord a les parts signants del Conveni i donar-ne compte als 
Departaments d’Intervenció i de Territori i Medi Ambient.

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

7.- PERSONAL 

7.1 Expedient núm.: G221/2016/02
Assumpte: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
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Primer. Restar assabentat de les hores extraordinàries no compensables realitzades 
als mesos de desembre de 2015 i gener 2016, essent  39,50 normals,   33,75 festives 
o nocturnes i 5,00 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.

7.2 Expedient núm.: G221/2016/03
Assumpte: 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 gener i febrer 2016, essent  30,25 normals,   23,75 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

8.1 Expedient núm.: E236/2016/02
Assumpte: Convocatòria Concurs de cartells de Festa Major 2016

La Llei Reguladora de Bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril) estableix al seu 
art. 25 LRBRL que els municipis podran promoure activitats destinades a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, establint com a competència pròpia 
dels municipis, entre d’altres, la promoció de la cultura.

Ha estat sempre voluntat de la Regidoria de Cultura potenciar les festes tradicionals i 
participatives del municipi.  Aquesta voluntat es manifesta de manera ben clara en la 
celebració de la Festa Major,  la Festa per excel·lència, manifestació popular cívica i 
festiva carregada de simbolisme i d’exhibició dels veïns i veïnes que cal preservar i 
vetllar, per la qual cosa es considera favorable la seva realització.

La  realització  del  Concurs  de  Cartells  de  Festa  Major  està   avalada  per  la  bona 
acollida i l’elevat grau de participació en edicions anteriors, i té com a objectiu, doncs, 
afavorir  àmpliament la participació de tota la ciutadania en la realització d’activitats 
culturals i festives, alhora que es fomenta el coneixement de les tradicions populars de 
la vila. 

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit de Cultura, en el marc de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria 
Joventut,  Cultura  i  Comunicació,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret 
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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. Convocar el  Concurs de Cartells de Festa Major 2016 i aprovar les bases 
específiques que seran d’aplicació, de conformitat amb el text que s’annexa a aquest 
acord.

Segon.  Comunicar  aquest  acord al  Departament  de  Cultura  i  al  Departament  de 
Comunicació, per  donar  difusió  del  concurs  al  web  municipal 
(www.ajuntamentabrera.org) i a l’agenda cultural.

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

9.- SOBREVINGUTS

---

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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