
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL DIA 21 DE 
JUNY DE 2016 PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT 

D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 17:30 hores del dia 21 de juny de 2016, es reuneixen en 
primera convocatòria, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i per la 
celebració de sessió extraordinària i urgent a la que fa referència l’article 113 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores: 
 
President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez (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.  M.  Guadalupe  Marcos  Giménez,  regidora  delegada  d’Hisenda, 

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

Comunicació (PSC) 

Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau

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

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

(PSC)

Excusen  l’assistència:  la  Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de 
Promoció  Econòmica,  Comerç  i  Turisme  (CiU)  i  la  Sra.  Maria  José  Orobitg  Della, 
regidora delegada d’Ensenyament, Acció Cultural i Patrimoni Cultural (ERC).

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

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Aprovació de la urgència

1.2 Expedient núm.: G013/2016/10   
Acta de la Junta de Govern Local 07.06.16

2 CONTRACTES 

2.1 Expedient núm.: G333/2016/21
Declarar deserta la licitació del procediment negociat i adjudicació del contracte menor de 
serveis de Tallers Joves. 

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.:  E013/2016/001
Autorització excepcional per a executar l’arranjament perimetral i puntual de la coberta per 
resoldre  les  filtracions  d’aigua  a  l’immoble  ubicat  a  l’Av.  Generalitat,  36,  a  instància 
d’Estilayter, SA, amb NIF A58574419. 

3.2 Expedient núm.:  E013/2016/008
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar l’enderroc de dues edificacions, adequació 
de paviment exterior, i gunitat d’un talús, a la parcel·la ubicada a l’Av. Energia, 10-12, a 
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instància de Transportes Solazo, SA, amb CIF A08133928.
3.3 Expedient núm.:  E013/2016/017

Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  al  condicionament  d'una  plaça  d'aparcament 
(plataforma i mur contenció) a la parcel·la ubicada al C/ Aragó, 10-12 (CV2.224-225), a 
instància de J.F.B., amb NIF 37016673J.

3.4 Expedient núm.:  E013/2016/020
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a la parcel·la ubicada al C/ 
Penedès, 10 (LC.837), a instància de S.C.V., amb NIF 46763770D.

3.5 Expedient núm.:   E014/2016/027
Llicència d'obres menors i  instal·lacions per a executar  la instal·lació interior de gas a 
l'immoble  ubicat  al C/  Baix  Llobregat,  52  (CV1.106),  a  instància  d’A.F.M.,  amb 
NIF 37716357Z. 

3.6 Expedient núm.: E017/2016/010
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al C/ Baix Llobregat, 
52 (CV1.106), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb CNIF A63485890.

3.7 Expedients núms.: E015/2016/05/maig i els referenciats
Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors i de tala d'arbres 
presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de maig de  2016. 

3.8 Expedient núm.:  E013/2015/254 
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar l’enderroc parcial d'una nau industrial per a 
futura  implantació de local  de restauració  a  la  parcel·la  ubicada a l’Av.  Ca n'Amat,  6 
(referència  cadastral  8259105),  a  instància  d’Establiments  Viena,  SA,  amb  NIF 
A08874489. 

3.9 Expedient núm.: E007/2016/010
Assumpte: Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0577 de 15.06.2016, pel qual 
s’aprova  inicialment  el  projecte  ordinari  d'obres  municipal  anomenat  “Projecte  bàsic  i 
executiu de reforma integral de l’Ajuntament vell”

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

---

5 SUBVENCIONS

5.1
Expedient: G404/2015/07
Acceptació de la subvenció pel finançament de l’Escola Bressol Municipal Món Petit per al 
curs 2014-15, 2a edició, atorgada per la Diputació de Barcelona.  

6 CONVENIS

---

7 PERSONAL

7.1
Expedient núm.: G221/2016/06
Assabentat  d’hores  extraordinàries  no  compensables  realitzades  pel  personal  de 
l’Ajuntament d’Abrera.

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: G401/063MO/2016/01
Rectificació d’error aritmètic a l’acord núm. 9.1 de data 03/05/2016.

8.2
Expedient núm: G307/2015/01
Rectificació  d’errada  aritmètica  de  l’acord  núm.  9.2  de  la  Junta  de  Govern  Local  de 
17.05.2016. 

9 SOBREVINGUTS
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1.1- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient: G011/2016/11
Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent

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

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

ACORD                            

Primer. Aprovació  de  la  urgència,  de  la  convocatòria  de  la  sessió  que  ha  estat 
convocada, per al dia d’avui, a les 17:30  hores.

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

 
1.2 Expedient núm.: G013/2016/10
Acta de la Junta de Govern Local 07.06.16

L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local disposa que de cada 
sessió  s'estendrà  acta  pel  secretari  de  la  corporació  o,  si  s'escau,  de  l'òrgan 
corresponent, fent constar com a mínim, la data i hora del començament i fi; els noms 
del president i altres assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els 
acords adoptats. A les sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions 
emeses.

L’article  109  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix 
que, de cada sessió d’òrgan col·legiat, el/la  secretari/a estendrà acta.

L’acta  és  un  document  públic,  solemne  i  autèntic  redactat  pel/la  Secretari/a  de  la 
Corporació, on es recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el 
resultat de les votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.

Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada 
per l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures 
de l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.

L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren 
aquest òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes. 

Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i es 
per això que aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, proposo a la Junta de 
Govern local l’adopció del següent
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ACORD 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 7 de juny de 
2016, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.

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

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

2.- CONTRACTES  
 

2.1 Expedient núm.: G333/2016/21
Declarar  deserta  la  licitació del  procediment  negociat  i  adjudicació  del  contracte  menor  de 
serveis de Tallers Joves

Per Acord de la Junta de Govern Local núm. 9.4 de data 3 de maig de 2016, es van 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
del contracte administratiu de servei Tallers Joves, amb un pressupost de licitació del 
contracte de 93.394,69 € IVA inclòs, pel període d’execució de 2 anys, prorrogable per 
2 anys més, i es va convocar licitació pel procediment negociat amb publicitat en el 
Perfil  del  contractant en data 10/05/2016 i  en el  Tauler Municipal  d’Anuncis,  i  amb 
invitació a les empreses i professionals següents:

1) 7 i Tria SA - Registre núm. 2016-S-RC-1507 de data 05/05/16.
2) Educació i Temps Lliure Ziga Zaga SL- Registre núm. 2016-S-RC-1508 de data 

05/05/16
3) Eines Serveis Socioeducatius SCCL - Registre núm. 2016-S-RC-1509 de data 

05/05/16.
4) Fundació  Catalana  de  l’Esplai  -  Registre  núm.  2016-S-RC-1510  de  data 

05/05/16.
5) Fundació Pere Tarrés - Registre núm. 2016-S-RC-1511 de data 05/05/16.
6) L’Eina SCCL - Registre núm. 2016-S-RC-1512 de data 05/05/16.
7) La Fera Ferotge SCCL - Registre núm. 2016-S-RC-1513 de data 05/05/16.

Durant el termini de presentació d'ofertes no s'ha presentat cap proposició.

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 
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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 Tallers Joves.

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

Per a la realització del servei indicat s’han efectuat 4 invitacions, per correu electrònic 
de  31.05.2016,  a  les  empreses/professionals  Fundació  Pere  Tarrés,  Eines  Serveis 
Socioeducatius SCCL, 7 i Tria SA, Fundació Catalana de l’Esplai i en el termini atorgat 
han presentat ofertes les empreses següents: 

1) Eines Serveis Socioeducatius SCCL RE 4981: 11.228,80 € IVA exempt.
2) Fundació Pere Tarrés RE 5019: 10.615,00 € IVA exempt.

S’ha emès  informe tècnic  en data  09.06.2016,  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 de Joventut, Cultura i Comunicació, en 
ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia número 2015-0596 del dia 3 de 
juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar deserta la licitació del contracte administratiu de serveis Tallers Joves, 
 convocada per Acord de la Junta de Govern Local núm. 9.4 de data 3 de maig de 2016, 
per no presentar-se cap proposició dins del termini establert. 

Segon. Adjudicar el contracte menor de serveis Tallers Joves, a  l’empresa Fundació 
Pere Tarrés,  amb NIF R5800395E, per un import de 10.615 €, exempt d’IVA.

Tercer. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  10.615  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 337/22699 del pressupost municipal vigent.

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

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

2) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
3) Nomenar  tècnica  municipal  responsable  d’aquest  contracte  a  la  Sra.  Sonia 

Gonález Calderón. 
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 dades tècniques 
annexes a la invitació i amb l’oferta presentada.

6)  El servei s’efectuarà durant els mesos de juliol a desembre de 2016.

Cinquè. Notificar aquest acord a l’empresa Fundació Pere Tarrés i a la resta d’oferents 
de manera telemàtica.

Sisè. Donar compte a la Intervenció municipal, i a la Regidoria de Joventut, Cultura i 
Comunicació.

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.:  E013/2016/001
Autorització excepcional per a executar l’arranjament perimetral i puntual de la coberta per resoldre 
les filtracions d’aigua a l’immoble ubicat a l’Av. Generalitat, 36, a instància d’Estilayter, SA, amb NIF 
A58574419. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 19 de gener de 2016, a les 13:18 
hores (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-404), petició de llicència urbanística subscrita 
per R.M.L., en nom i representació de la raó social Estilayter, SA, amb CIF A58574419, 
per  a  executar  un  arranjament  perimetral  i  puntual  de  la  coberta  per  resoldre  les 
filtracions  d’aigua  a  l’immoble  ubicat  a  l’Av.  Generalitat,  36  (referència  cadastral 
8075201), així com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 29 
de març de 2016 (registre d'entrades 2516), com a resposta al requeriment d'esmena de 
data 4 de febrer de 2016 (registre de sortides 354 de data 4 de febrer de 2016).
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 8 d’abril de 2016 (núm. 2016-0157) emès per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 6 de juny de 2016 (núm. 2016-0107).
  
A l’informe tècnic abans ressenyat (núm. 2016-0157), entre altres, es diu:
“SITUACIÓ I CLAU URBANÍSTICA.  El terreny on es projecta l'obra està classificat com a  sòl urbà NO     
consolidat, qualificat en part com a "Industria, Clau 8" i en part com a “Sistema Viari, Clau V”, d'acord al  
d'acord al Pla General d'ordenació del municipi d’Abrera sector el Rebato.
La parcel·la no ha assolit la condició de solar perquè té una part qualificada com a sistema pendent de cessió,  
raó pel qual és tracta d’un sòl urbà no consolidat, d’acord a l’article 31 del TRLUC.
Pels mateix motiu les  edificacions existents es troben en situació de fora d’ordenació amb les limitacions 
establertes per l’article 108 del DL 1/2010 consolidat per la Llei 3/2012, on només es poden autoritzar obres  
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de reparació que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de dites  
construccions i instal·lacions.
Les  obres  de  construcció  i  d’edificació  de  nova  planta,  i  les  ampliacions,  reformes,  rehabilitació  o  
modificacions d’edificacions i d’instal·lacions, així com les demolicions totals o parcials, estan subjectes a  
llicència, segons l’article 187, Capítol I, Títol sisè .2a.”

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 en fora d’ordenació les construccions existents a  l’Av. Generalitat, 36 
(referència cadastral 8075201).

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

Tercer. Autoritzar  EXCEPCIONALMENT  les  reparacions  que  exigeixen  la  salubritat 
pública, la seguretat de les persones i/o la bona conservació (en immobles en situació de 
fora  d’ordenació)  recaigudes  a  l’expedient  núm.  E013/2016/001,  sol·licitades  per 
 Estilayter, SA, amb CIF A58574419, consistents en l’arranjament perimetral i puntual de 
la coberta de l’edifici  de l’Av.  Generalitat,  36 (referència cadastral  8075201)  d'aquest 
terme municipal, per resoldre les filtracions d’aigua, 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 dates 19 de gener i 
29 de març de 2016.
- En cap cas les obres que s'autoritzen no comportaran augment del valor ni en el cas 
d'expropiació ni en el cas de reparcel·lació.
-  Al  tractar-se  d’una  edificació  en  situació  de  FORA  D’ORDENACIÓ  les  obres 
autoritzades només ser  de reparació que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de 
les persones o la bona conservació de dites construccions i instal·lacions, d’acord a les 
limitacions fixades per l’article 108 del DL 1/2010 consolidat per la Llei 3/2012

Quart. Informar a Estilayter, 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 143,29 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 26,23 € 
TOTAL €  169,52 € 
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Cinquè. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.
 
Sisè. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.
 
Setè. Notificar aquest acord a Estilayter, 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),  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.:  E013/2016/008
Assumpte:  Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  executar l’enderroc  de  dues  edificacions, 
adequació de paviment exterior, i gunitat d’un talús, a la parcel·la ubicada a l’Av. Energia, 10-12, a 
instància de Transportes Solazo, SA, amb CIF A08133928. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 22 de febrer de 2016, a les 10:57 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-1430),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  A.Y.C.,  amb DNI  39165143F,  en  nom i  representació  de  la  raó  social 
Transportes  Solazo,  SA,  amb  CIF  A08133928,  per  a  executar  l’enderroc  de  dues 
edificacions, adequació de paviment exterior i gunitat d’un talús, a  l’Av. Energia, 10-12 
(referència cadastral 0863107), així com diversa documentació tècnica complementària 
aportada  en  data  22  d’abril  de  2016  (registre  d'entrades  3333),  com a  resposta  al 
requeriment d'esmena de data 30 de març de 2016 (registre de sortides 907 de data 30 
de març de 2016).
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe tècnic  de data 27 d’abril  de 2016 (núm.  2016-0192)  emès per  l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 6 de juny de 2016 (núm. 2016-0106).
  
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 
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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 
E013/2016/008,  sol·licitada  per  Transportes  Solazo,  SA,  amb CIF A08133928,  per  a 
executar l’enderroc de dues edificacions, l’adequació de paviment exterior i gunitat d’un 
talús, a l’Av. Energia, 10-12 (referència cadastral  0863107) 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 a la documentació presentada pel promotor en data 22 de febrer de 
2016, i al projecte tècnic visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona amb el núm. AUQ891, però amb les següents correccions, 
modificacions i excepcions: 

 Hi ha un error en la qualificació urbanística indicada al projecte on erròniament 
qualifica l’àmbit d’actuació com a Zona Industrial Jardí, zona 2b quan es tracta 
d’una Zona industrial clau 9b.

- En tot cas l'executivitat de la llicència resta condicionada a l’aportació del nomenament 
de l’empresa constructora.
- La llicència s’atorga sense perjudicis a tercers i salvant el dret de propietat.
 
Segon. Informar a Transportes Solazo, 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 502,06 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 91,91 € 
TOTAL €  593,97 € 
 
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 1.771,00 
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 Transportes Solazo, 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),  al d'Urbanisme i Territori (Cap de 
Departament, arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals).

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

 
3.3  Expedient núm.:  E013/2016/017
Assumpte:  Llicència  d'obres  i  instal·lacions per  al  condicionament  d'una plaça d'aparcament 
(plataforma i mur contenció) a la parcel·la ubicada al C/ Aragó, 10-12 (CV2.224-225), a instància 
de J.F.B., amb NIF 37016673J.

  
S'ha presentat al registre general municipal en data 25 de abril de 2016, a les 12:01 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-3364),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  J.F.B.,  amb  NIF  37016673J,  per  al  condicionament  d'una  plaça 
d'aparcament (plataforma i mur contenció), al  C/ Aragó, 10-12 (CV2.224-225) (referència 
cadastral 0180230).
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe tècnic  de data 28 d’abril  de 2016 (núm.  2016-0193)  emès per  l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 6 de juny de 2016 (núm. 2016-0108).
  
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 
E013/2016/017, sol·licitada per  J.F.B., amb NIF 37016673J, per al condicionament d'una 
plaça  d'aparcament  (plataforma  i  mur  contenció)  al C/  Aragó,  10-12  (CV2.224-225 - 
referència cadastral 0180230) 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.  AUR299,  presentat  pel 
promotor en data 25 d’abril de 2016.
- S’ha de preveure una xarxa de drenatge i/o punt de desguàs suficients i adequats 
perquè es garanteixi  que les aigües pluvials resultants de la  nova plataforma siguin 
recollides i conduïdes a la xarxa de sanejament de la vivenda.

Segon.  Informar  a  J.F.B.,  amb  NIF  37016673J  que  tal  i  com  s'estableix  en  les 
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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 146,40 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 26,80 € 
TOTAL €  173,20 € 
 
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.F.B,  amb  NIF  37016673J,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme i Territori (Cap 
de Departament, arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals).
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.4  Expedient núm.:  E013/2016/020
Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a la parcel·la ubicada al C/ 
Penedès, 10 (LC.837), a instància de S.C.V., amb NIF 46763770D.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 3 de maig de 2016, a les 10:43 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-3657), petició de llicència urbanística subscrita per 
S.C.V., amb NIF 46763770D, per a executar una piscina, al  C/ Penedès, 10 (LC.837) 
(referència cadastral 0555517).
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 5 de maig de 2016 (núm. 2016-0209) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 6 de juny de 2016 (núm. 2016-0110).
  
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 
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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 
E013/2016/020, sol·licitada per  S.C.V., amb NIF  46763770D, per executar una piscina 
al C/  Penedès,  10 (LC.837) (referència cadastral  0555517) 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 tècnica presentada pel promotor en data 3 de 
maig de 2016.
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar 
el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
-   L’executivitat  de  la  llicència  resta  condicionada  a  l’aportació  de  la  documentació 
acreditativa del constructor.
 
Segon.  Informar  a  S.C.V.,  amb  NIF  46763770D  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 375,51 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 68,74 € 
TOTAL €  444,25 € 

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  S.C.V.,  amb  NIF  46763770D,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i al d'Urbanisme i Territori.

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

3.5 Expedient núm.:   E014/2016/027  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació interior de gas a 
l'immoble ubicat al C/ Baix Llobregat, 52 (CV1.106), a instància d’A.F.M., amb NIF 37716357Z. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 21 d’abril de 2016, a les 11:40 hores  
 (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-3292),  petició  de  llicència  urbanística  per  a 
executar instal·lació interior de gas subscrita per A.F.M., amb NIF 37716357Z,  al  C/ Baix 
Llobregat, 52 (CV1.106 - referència cadastral  0374069).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 25 d’abril de 2016 (núm. 2016-0063) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 06.06.2016 (núm. 2016-0105) de la Secretaria municipal.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança 
fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  en 
concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/027, sol·licitada per A.F.M., amb NIF 37716357Z,  per a executar les obres 
consistents  en la  instal·lació  interior  de  gas  al   C/  Baix  Llobregat,  52  (CV1.106  - 
Referència cadastral 0374069), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de 
les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 21 d’abril de 
2016, a les 11:40 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 31,00 €
TOTAL €  31,00 €

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

Quart. Notificar  aquest  acord  a  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.

 
3.6 Expedient núm.: E017/2016/010 
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al C/ Baix 
Llobregat, 52 (CV1.106), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb CNIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 18 de març de 2016, a les 11:04 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-2299),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per Gas Natural Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890, per a executar 
obres per a l'ampliació de la xarxa de subministrament al C/ Baix Llobregat, 52 (CV1.106) 
(referència cadastral 0374069). 

Ha estat complimentat el requeriment d'esmena de data 7 d’abril de 2016 (registre de 
sortides núm. 1056) segons es constata a l'informe tècnic núm. 2016-0065 de data 26 
d’abril de 2016 subscrit per l'arquitecte tècnic municipal.

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 26 d’abril de 2016 (núm. 2016-0065) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 06.06.2016 (núm. 2016-0104).
 
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
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Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2016/010, 
sol·licitada per Gas Natural Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació 
de la  xarxa de subministrament  per a la  instal·lació de gas al C/  Baix  Llobregat,  52 
(CV1.106  -  referència  cadastral  0374069),  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 18 de març de 
2016, a les 11:04 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 37,55 €
TOTAL €  37,55 €
 
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.
 

3.7  Expedients núms.: E015/2016/05/maig i els referenciats
Assumpte:  Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors i de tala 
d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de maig de  2016. 
 
S'han presentat durant el mes de maig de 2016 al registre general municipal diverses 
comunicacions prèvies d'obres i de tala d'arbres per part dels peticionaris-beneficiaris que 
en cada cas s'indiquen.

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

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

ACORD

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

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/047
- INTERESSAT: B.V.N.
- NIF: 38450327P
- OBRES  COMUNICADES:  reforma  de  cuina  i/o  bany,  canvi  de  paviment  interior, 
instal·lació de fals sostre, substitució de portes i finestres, i instal·lacions d'electricitat i 
aigua
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Antonio Machado, 64 (referència cadastral 8476501 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/048
- INTERESSAT: E.C.C.
- NIF: 47615180M
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i jardins
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Cm.  Castell  de  Voltrera,  28  (CV2.444)  (referència 
cadastral 0780722 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21).

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/049
- INTERESSAT: D.R.D.
- NIF: 46679806H
- OBRES  COMUNICADES:  reforma  de  cuina  i/o  bany,  canvi  de  paviment  interior, 
substitució  de  portes  i  finestres,  paviment  de  patis  i/o  jardins,  formació  d'escales,  i 
instal·lacions d'electricitat, calefacció i aigua
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Montseny, 34 (CA.062) (referència cadastral 6565525)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/050
- INTERESSAT: P.V.M.
- NIF: 38415505P
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Olesa, 13 (referència cadastral 8775807 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/051
- INTERESSAT: L.F.G.
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- NIF: 76550511W
- OBRES COMUNICADES: arranjament de patis i jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Vilalba, 39 (CV1.B22) (referència cadastral 0875706 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/052
- INTERESSAT: MV.R.M.
- NIF: 35110804Q
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Om, 4 (referència cadastral 9076801)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/053
- INTERESSAT: JM.R.D.
- NIF: 18203688Q
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Federico García Lorca, 3 (referència cadastral 8174809 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/054
- INTERESSAT: Construcciones Mogar, SL.
- NIF: B58460668
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany, i substitució de portes i finestres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pl. de la Creu, 1, 2n 1a (referència cadastral 8567215 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/055
- INTERESSAT: JL.G.A.
- NIF: X1029615C
- OBRES COMUNICADES: reforma del bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Rebato, 4, Entl. (referència cadastral 7975740 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/056
- INTERESSAT: L.N.C.
- NIF: 47785622V
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Tarragona, 14 (referència cadastral 9175001)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/057
- INTERESSAT: F.S.R.
- NIF: 35012807E
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Generalitat, 23 (referència cadastral 8371004 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques).
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/058
- INTERESSAT: JL.G.M.
- NIF: 37276313Y
- OBRES COMUNICADES: tala d'un pi
-  UBICACIÓ DE LES OBRES:  Cm. Santa  Maria  de Vilalba,  37 (LC.296)  (referència 
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cadastral 0653405 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 11,12 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/059
- INTERESSAT: S.S.B.
- NIF: 44180503X
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis/jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Moreneta, 31 (LC.681) (referència cadastral 0656017 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/060
- INTERESSAT: JJ.M.F.
- NIF: 74709406R
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Múrcia, 5 (CV2.414) (referència cadastral 0680304 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
  
Segon.  Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i 
Finances, al d'Urbanisme i Territori  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.

3.8  Expedient núm.:  E013/2015/254 
Assumpte:  Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  executar l’enderroc  parcial  d'una  nau 
industrial  per  a futura  implantació de local  de restauració a la parcel·la  ubicada a l’Av.  Ca 
n'Amat,  6  (referència  cadastral  8259105),  a  instància  d’Establiments  Viena,  SA,  amb  NIF 
A08874489. 
  
S'ha presentat al registre general municipal en data 18 de setembre de 2015, a les 
13:13  hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-6448),  petició  de  llicència 
urbanística subscrita per Establiments Viena, SA., amb NIF A08874489, per a executar 
l’enderroc parcial d'una nau industrial per a futura implantació de local de restauració, 
a l’Av. Ca n'Amat, 6 (referència cadastral 8259105), així com diversa documentació 
tècnica complementària aportada en data 16.02.16 (registre d'entrades 1203), com a 
resposta al requeriment d'esmena de data 11.12.15 (registre de sortides 3788).
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 22.02.16 (núm. 2016-0027) emès per arquitecta municipal.
- Informe jurídic de data 11.03.16 (núm. 2016-0059)

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

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2015/254, sol·licitada per Establiments Viena, SA, amb CIF A08874489, per a 
enderroc parcial d'una nau industrial per a futura implantació de local de restauració a 
l’Av.  Ca  n'Amat,  6  (referència  cadastral  8259105)  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 aportat pel promotor en data 18.09.2015, i en 
el  projecte  visat  pel  Col·legi  d’Arquitectes  de Catalunya amb el  núm.  2016000133 
aportat  el  dia  16.02.2016,  que  es  consideren  adequats  en  opinió  de  l'arquitecta 
municipal.
-    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).
- La llicència s’atorga sense perjudicis a tercers i salvant el dret de la propietat.
 
Segon.  Informar  a  Establiments  Viena,  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 3.830,38 € 
Taxa llicència(>90.150'01€<120.200€) 1,36 % Del pressupost 1.423,31 € 
TOTAL €  5.253,69 € 

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 
3.000  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  Establiments  Viena,  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), 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.

3.9 Expedient núm.: E007/2016/010
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0577  de  15.06.2016,  pel  qual  s’aprova 
inicialment el projecte ordinari d'obres municipal anomenat “Projecte bàsic i executiu de reforma 
integral de l’Ajuntament vell”

L’Alcaldia  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  resolució  mitjançant  Decret  núm. 
2016-0577 del dia 15 de juny de 2016, amb el contingut literal següent:

“Expedient: E007/2016/010 
Assumpte:  Aprovació  del  projecte  ordinari  d’obres anomenat  “Projecte  bàsic  i  executiu  de  
reforma integral de l’Ajuntament vell”. 
 
Per part del Serveis tècnics municipals s’ha redactat el document tècnic anomenat “Projecte bàsic 
i executiu de reforma integral de l’Ajuntament vell”.

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 reforma.

Per  part  del  Cap  de  Departament,  arquitecte,  Sr.  Antoni  Muñoz  Franch,  s'ha  emès  informe  
favorable de data 07.04.2016 de supervisió i examen del projecte, i justificatiu de la urgència de la  
tramitació (aquest projecte disposa d’una subvenció de la Diputació de Barcelona i s’ha d’aprovar  
en uns terminis ja previstos).

La proposta de resolució ha estat formulada pel Departament de Territori i Urbanisme, Unitat de  
Suport Administratiu al Territori,   en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el  
relacionat anteriorment l’alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la Llei.

RESOL

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 projecte tècnic anomenat “Projecte 
bàsic i executiu de reforma integral de l’Ajuntament vell”, reduint els terminis a la meitat.

Segon.  Aprovar  inicialment  el  projecte  ordinari  d'obres municipal  anomenat  “Projecte  bàsic  i  
executiu de reforma integral de l’Ajuntament vell”, amb un pressupost d’execució per contracte  
estimat de 751.032,92 € (IVA inclòs), i autoritzar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària  
231/63200 del pressupost de l’exercici de 2016 per un import de 550.000 €. L’existència de crèdit  
adequat i suficient per import de 201.032,92 € resta condicionada a l’aprovació de la modificació  
pressupostària d’incorporació de romanents de l’exercici anterior.

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 “Projecte bàsic i executiu  
de reforma integral de l’Ajuntament vell”,  en el supòsit de no presentar-se reclamacions, sense  
necessitat de posterior acord ratificatori.
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Cinquè. Donar compte a la Junta de Govern Local a la propera sessió que se celebri, i a la  
Intervenció municipal  i al Departament d’Urbanisme i Territori.”

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

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. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0577, adoptat en data 15 de 
juny de 2016.

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
 
---
 
5. SUBVENCIONS

5.1 Expedient: G404/2015/07
Acceptació de la subvenció pel finançament de l’Escola Bressol Municipal Món Petit per al curs  
2014-15, 2a edició, atorgada per la Diputació de Barcelona 

En data 15 de maig de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar la petició de la 
subvenció a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”,  del  Programa  complementari  de  finançament  de  les  llars  d’infants  de 
titularitat municipal per al curs 2014-15.

En data 27 de juliol de 2015, l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona va 
comunicar  a  l’Ajuntament  d’Abrera  l’atorgament  de  la  subvenció  per  un  import  de 
60.499,87 € (registre entrada 2015-E-RC-5432). 

En data 30 d’octubre de 2015, l’Ajuntament d’Abrera va presentar a la Gerència de 
Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona la justificació de les despeses per 
l’import obtingut.

En data 15 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar l’acceptació de 
la  subvenció  pel  finançament  de  l’Escola  Bressol  Municipal  Món Petit  per  al  curs 
2014-15, atorgada per la Diputació de Barcelona.

En data  4 d’abril  de  2016,  l’Àrea de Presidència  de la  Diputació de Barcelona va 
comunicar  a  l’Ajuntament  d’Abrera  l’aprovació  del  Programa  complementari  de 
finançament de les llars d’infants per al curs 2014-15, 2a edició, pel qual s’atorga un 
ajut  a  l’Ajuntament  d’Abrera  per  un  import  de  46.600,13  €  (registre  entrada 
2016-E-RC-2723). 
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Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit d’Ensenyament, en el marc de la 
normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment  aquesta  regidoria 
delegada d’Ensenyament en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 
2015/0596 del dia 3 de juliol de 2015 proposa a la Junta de govern local l’adopció del 
següent

ACORD:

Primer. Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona de 46.600,13 €, destinada 
al  finançament de l’Escola Bressol  Municipal  Món Petit,  per al  curs 2014-2015 (2ª 
edició).

Segon.  Aprovar  el  compromís  d’ingrés  per  import  de  46.600,13  €  amb  càrrec  a 
l’aplicació pressupostària d’ingressos 46100.

Tercer. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i comunicar al Departament 
d’Intervenció General i Tresoreria, al Departament de Secretaria General i Coordinació 
Administrativa i a la Regidoria d’Ensenyament.

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

6.- CONVENIS
---

7.- PERSONAL 

7.1 Expedient núm.: G221/2016/06
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 d’abril i maig de 2016, essent  31,50 normals,   40,50 festives o nocturnes i  
1,00 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.: G401/063MO/2016/01
Rectificació d’error aritmètic a l’acord núm. 9.1 de data 03/05/2016.
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Per acord núm.  9.1  de la Junta de Govern Local de data 03/05/2016 es va ratificar el 
decret  d’alcaldia  núm.  2016-0411  adoptat  en  data  2  de  maig  de  2016,  pel  qual 
s’aprovava  el  Conveni  annexat  “Promoure  l’Ocupació  a  la  Indústria  Local  del  Baix 
Llobregat” amb el Consell  Comarcal del Baix Llobregat i  es facultava a l’Alcalde i la 
Secretaria de l’Ajuntament d’Abrera per a la seva signatura.

En el conveni que va enviar signat després el Consell Comarcal del Baix Llobregat s’ha 
detectat un error aritmètic, segons informe tècnic de data 24/05/16 subscrit per MTM.

El Consell  Comarcal del Baix Llobregat aclara que la errada es troba en el  conveni 
annexat que es va aprovar per acord 9.1 de JGL de data 03/05/16 i que l’original enviat 
signat és el correcte.

D’acord amb l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les Administracions 
públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, 
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

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. Rectificar l’error aritmètic de la clàusula novena del conveni annexat de l’acord 
núm. 9.1 adoptat per la Junta de Govern Local en data 03/05/16, en el sentit següent:

On diu 

DESPESES IMPORT
Personal tècnic a contractar pel projecte 57.821,58
Locomoció i desplaçaments 3.500,00
Formació ocupacional i competencial 83.400,00
Assegurances 600,00
Materials 4.000,00
Beques persones aturades 36.000,00
Incentius per a les empreses 64.800,00
Personal tècnic ajuntaments 120.973,86
Indirectes 10.000,00
TOTAL 381.095,44

Ha de dir 

DESPESES IMPORT
Personal tècnic a contractar pel projecte 56.491,20
Locomoció i desplaçaments 4.830,38
Formació ocupacional i competencial 85.133.46
Assegurances 600,00
Materials 3.000,00
Beques persones aturades 36.000,00
Incentius per a les empreses 64.800,00
Personal tècnic ajuntaments 120.973,86
Indirectes 10.000,00
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TOTAL 381.828,90

Segon.  Notificar  aquest  acord  al  Consell  Comarcal  del  Baix  i  comunicar-lo  als 
departaments de Secretaria, Intervenció i Promoció Econòmica.

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

8.2 Expedient núm.: G307/2015/01
Rectificació d’errada aritmètica de l’acord núm. 9.2 de la Junta de Govern Local de 17.05.2016.

Atès  que  amb  posterioritat  a  l’acord  núm.  9.2  de  la  Junta  de  Govern  Local  de 
17.05.2016  s’ha  detectat  una  errada  aritmètica  en  l’apartat  primer  de  la  part 
dispositiva.

Atès l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,  de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, on s’estableix:

“Artículo 105 Revocación de actos y rectificación de errores 

2.  Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 
de  oficio  o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores  materiales,  de  hecho  o 
aritméticos existentes en sus actos.”

D’acord amb l’exposa’t  anteriorment,  la Regidora d’Hisenda en virtut  del  Decret  de 
l’Alcaldia núm. 0596 de 3 de juliol de 2015 i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona el dia 20 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
del següent

ACORD

Primer. Rectificar l’error aritmètic de l’acord núm. 9.2 de la Junta de Govern Local de 
data 17.05.2016 en els següents aspectes:

On diu: 
“ 
Primer. ... 

MUNICIPI

CODI 
CONCEPTE 

  
CARREC 

WTP CONCEPTE
INICI 

VOLUNTÀRIA
FINAL 

VOLUNTÀRIA

DATA LÍMIT 
CÀRREGA 

FITXER 
CÀRREGA 

DOMICILIATS

… … … … … … … …

1 O1 1011998
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. 
TAULES I CADIRES- DESEMBRE 27/01/2017 30/03/2017 19/12/2016 01/01/2017

...”

Ha de dir:
“ 
Primer. ...
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MUNICIPI

CODI 
CONCEPTE 

  
CARREC 

WTP CONCEPTE
INICI 

VOLUNTÀRIA
FINAL 

VOLUNTÀRIA

DATA LÍMIT 
CÀRREGA 

FITXER 
CÀRREGA 

DOMICILIATS

… … … … … … … ..

1 O1 1011998
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. 
TAULES I CADIRES- DESEMBRE 27/01/2017 30/03/2017 19/01/2017 01/02/2017

...”

Segon.-  Trametre  tota  aquesta  documentació  en  suport  informàtic  per  correu 
electrònic, a l'adreça de l’oficina de la unitat de recaptació: lluis.basora@diba.cat

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 18.00 hores. 

  Vist i plau
La Secretària acctal,    L’Alcalde,

Anna M. Parera Plaza                            Jesús Naharro Rodríguez 
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