
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 3 DE MAIG DE  2016 PER 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:30 hores del dia 3 de maig 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)
- 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)

Excusa  l’assistència  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: 

ORDRE DEL DIA
 

1 APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2016/07
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 19.04.16

2 CONTRACTES 

2.1 Expedient: G337/2013/22
Adhesió a la tercera pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català 
pel Desenvolupament Local a Endesa Energia SAU.

2.2 Expedient núm.: G333/2015/50
Aprovació  de  l’acta  de  recepció  de  les  obres  anomenades  “Obra  de 
connexions de clavegueram per a la nova escola d’Abrera”

2.3 Expedient núm.: G333/2015/51
Aprovació  de  l’acta  de  recepció  de  les  obres  anomenades  “Reforma  i 
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ampliació dels vestidors de la brigada municipal”
2.4 Expedient núm.: G328/2013/10-11-13

Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres de reparació de les 
vies públiques del municipi  

2.5 Expedient núm.: G333/2016/02
Adjudicació del contracte menor de serveis de millora de les instal•lacions 
d’alarma dels edificis municipals

2.6 Expedient núm.: E007/2016/001
Deixar sense efecte l’acord d’aprovació de la memòria valorada per a les 
obres de “Reforma de la sala de filtració i tractament a les piscines municipals 
d’estiu”.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.: E017/2015/312
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al C/  
Sant Joaquim, 63 (CV1.208), a instància de Gas Natural Distribución SDG, 
SA, amb NIF A63485890.

3.2 Expedient núm.:  E014/2016/017
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació de gas 
a l'immoble ubicat al C/ Sant Joaquim, 63 (CV1.208), a instància de I.L., amb 
NIE Y0085721Z. 

3.3 Expedient núm.: E017/2016/004
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ 
Miraflors, 10,  a instància de Gas Natural  Distribución SDG, SA, amb NIF 
A63485890

3.4 Expedient núm.:   E014/2016/020 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació interior 
de gas a  l'immoble ubicat  al C/  Miraflors,  10,  a  instància  de J.G.S.,  amb 
DNI 35027596E

3.5 Expedient núm.:   E014/2016/010
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  executar  la  substitució  del 
paviment de les escales exteriors d’accés a l’edifici ubicat al C/ Rosers, 36, a 
instància de la Comunitat de Propietaris "Rosers, 36", amb CIF H59431486

3.6 Expedient núm.: E017/2016/007
Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de  la  xarxa  de  subministrament 
d'enllumenat elèctric a l'immoble ubicat al C/ Sant Joaquim, 14 (CV1.219 - 
referència  cadastral  0473745),  a  instància  d'Endesa  Distribució  Elèctrica 
SLU. 

3.7 Expedient núm.: E017/2016/008
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de telefonia a l'immoble ubicat al 
C/ Bosc, entre el 25-27 i entre el 29-31, a instància de Telefónica de España,  
S.A., amb CIF núm.  A82018474. 

3.8 Expedient núm.:   E014/2016/013
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar una reforma interior 
de  la  nau  industrial  ubicada  al C/  Progrés,  18-20  (PISE  -  ref.  cadastral 
7673702),  a  instància  de Faurecia  Interior  Systems  España,  SA,  amb 
CIF A36028637

3.9 Expedient núm.:  E013/2015/042 
Llicència d'obres i instal·lacions per a l’execució de reforçament de coberts 
ubicats a la parcel·la del carrer Metall, 4, a instància de la raó social Grupo 
General Cable Sistemas, SLU, amb NIF B08102790. 

3.10 Expedient núm.:  E013/2015/134 
Llicència d'obres i instal·lacions per executar el desmuntatge d’una coberta i 
substitució  per  panells,  a  la parcel·la  ubicada al  carrer  Metall,  núm.  4,  a 
instància de la raó social  Grupo General  Cable Sistemas, SLU, amb CIF 
B08102790. 

3.11 Expedient núm.:  E013/2016/009
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina i cobert-terrassa 
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a la  parcel·la  ubicada  al  C/  Pi,  54  (LC.602  -  ref.  Cadastral  0856303),  a 
instància de LM. V. N., amb DNI 46615897A

3.12 Expedients núms.:  E013/2016/010 i E013/2004/183
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar un mur d'escullera, adequació 
de terres i enjardinament del terreny a l’immoble ubicat a la Rd. Sant Jordi,  
88  (CA.124 -  ref.  cadastral  6465405),  a  instància  de D.  S.  S.,  amb DNI 
46778479K. 

3.13 Expedient núm.: E017/2016/009
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a l’Av. 
Virrei Amat, 111 (CV1.294), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, 
amb NIF A63485890.

3.14 Expedient núm.:   E014/2016/023
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar instal·lació interior de 
gas natural a l'immoble ubicat a l’Av. Virrei Amat, 111 (CV1.294), a instància 
de FJ.A.A, amb NIF 38084724J. 

3.15 Expedient núm.:  E013/2016/012
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a l’immoble ubicat 
al C/ Igualada, 18, a instància de MJ.T.C., amb NIF 44178403A. 

3.16 Expedients núms.: E013/2016/015 i E380/2014/032
Donar  conformitat  a  la  documentació  presentada  per  la  raó  social  Roig 
Construcciones y Servicios, SL, amb CIF B58117086, per legalitzar les obres 
d’enderroc d’un nau industrial, i  per  retirar la runa resultant,  i  executar  la 
neteja i el tancament de la parcel·la ubicada al camí Can Sucarrats, núm. 4 
d’Abrera.

3.17 Expedient núm.:  E013/2016/016
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  executar una  piscina  a  la  parcel·la 
ubicada al   C/  Sant  Lluís,  7  (CV1.109),  a  instància  de S.M.C.,  amb NIF 
39171782E.

3.18 Expedient núm.: E014/2013/142
Legalització d’obres d’adequació del local comercial 2 ubicat al C/ Antonio 
Machado,  68,  per  a  escola  d’idiomes  promogudes  per  R.M.M.  amb  NIF 
39373445K.

3.19 Expedient núm.:   E014/2016/004
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a la finalització de les obres de 
reforma  i  ampliació  a  l'immoble  ubicat  a l’Av.  Abrera,  20  (CA.338bis),  a 
instància de JR.L.V., amb NIF 38063382S. 

3.20 Expedient núm.:   E014/2016/009
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar una rampa al vestíbul 
d’accés  als  habitatges  per  eliminació  de  barreres  arquitectòniques  a 
l'immoble ubicat al C/ Rebato, 3, a instància de la Comunitat de Propietaris, 
"Rebato, 3", amb CIF H59442384. 

3.21 Expedient núm.:   E014/2016/018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar una reparació puntual 
per humitats a l'immoble ubicat al Pg. Lliri, 10 (LC.303), a instància de J.L.G., 
amb NIF 38046232T. 

3.22 Expedient núm.: E014/2016/011
Llicència urbanística per treure una morera  i llicència d'obres menors per 
posteriorment arranjar la vorera, a l'immoble ubicat al C/ Salvador Espriu, 6 i  
8 (Referència cadastral 8368502), a instància de la Comunitat de Propietaris 
“Salvador Espriu, 6 i 8, i Martorell, 31”, amb CIF H65943987. 

3.23 Expedient núm.:   E014/2016/022
Llicència d'obres menors i  instal·lacions per a executar un envà divisori a 
l'immoble  ubicat  a la  Pl.  Rafael  Casanova,  9,  a  instància  d’ A.B.,  amb 
NIE X9701589M. 

3.24 Expedient núm.: E017/2016/011
Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de  la  xarxa  de  subministrament 
d'enllumenat  elèctric  a  l'immoble  ubicat  al  C/  Indústria,  15,  a  instància 
d'Endesa Distribució Elèctrica SLU, CIF B82846817. 
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3.25 Expedient núm.: E017/2016/013
Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de  la  xarxa  de  subministrament 
d'enllumenat elèctric a l'immoble ubicat al Cm. Sagraments, 26, a instància 
d'Endesa Distribució Elèctrica SLU. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: E053/1994/33
Comunicació de transmissió d’activitat de carnisseria a la Pl. Doctor Trueta, 
4, local.

4.2
Expedient núm.: E043/2016/04/081LM
Tramitació  d'autorització  de  venda  de  productes  pirotècnics  al  carrer  de 
Manresa, 21.

4.3
Expedient núm.: E052/2010/41
Comunicació de transmissió d’activitat de bar i venda de pa i pastisseria a 
l’avinguda de la Generalitat, 26-28, local.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2016/15
Assumpte:  Acceptació  de la  subvenció  de la  Diputació  de  Barcelona,  en 
concepte de “Finançament de l’àmbit de benestar social” , en el marc del  
Catàleg  de  serveis  de  l’any  2016  del  Pla  “Xarxa  de  Governs  Locals 
2016-2019”.

6 CONVENIS 

6.1 Expedient núm.: G401/2016/03/081LM
Aprovació d’un nou Conveni amb el Consorci del Bages per al tractament de 
residus de les fraccions orgànica i vegetal.

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: E236/2016/03
Assumpte: Convocatòria Concurs fotogràfic Festa Major 2016 “FES CLIC! A 
LA FESTA MAJOR”

8.2 Expedient núm.: E236/2016/04
Assumpte:  Convocatòria  del  XXXIX  Concurs  de  Pintura  Ràpida  d’Abrera 
2016

8.3 Expedient:G388/2016/09  
Assumpte: Donar compte de resolució judicial  

9 SOBREVINGUTS

9.1 Expedient núm.: G401/063MO/2016/01
Assumpte:  Aprovació  del  conveni  de col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Abrera  i  el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del projecte promoure l’ocupació a la 
indústria local del Baix Llobregat subvencionat per la Diputació de Barcelona

9.2 Expedient núm.: E352/2016/03
Assumpte:  Aprovació  del  conveni  de col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Abrera  i  el 
Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  en  el  marc del  programa Treball  i  Formació 
adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació - PANP 2015

9.3 Expedient núm.: E352/2016/04
Assumpte: Aprovació del  conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i el 
Consell  Comarcal del Baix Llobregat  en el  marc  del programa treball  i  formació 
adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció – 
prmi 2015

9.4 Expedient núm.: G330/2016/09
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i  convocatòria de licitació del 
contracte de serveis Tallers Joves.
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9.5 Expedient núm.:  E013/2015/155
Autorització provisional d’obres per a executar el segon tram (B) del desviament de 
la canonada DN700 al seu pas pel barri de Sant Miquel, a instància de Mina Pública 
Aigües de Terrassa, SA, amb NIF A08015570. 

9.6 Expedient núm.: G328/2015/03
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i  convocatòria de licitació del 
contracte d’obres Treballs de manteniment dels parcs urbans d’Abrera.

9.7 Expedient núm.: G328/2015/01
Resolució del contracte d’obres Nova Escola Bressol Municipal 2a fase, adjudicat a 
Cepovallès SL.
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1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2016/07
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 19.04.16

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

ACORD 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 19 d’abril 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: G337/2013/22
Adhesió a la tercera pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat  
als  ens  locals  de  Catalunya,  adjudicat  pel  Consorci  Català  pel  Desenvolupament  Local  a 
Endesa Energia SAU.
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El 29/01/2013 la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local 
va adjudicar el subministrament d’electricitat destinat a les entitats locals de Catalunya 
membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent-se 
formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19/03/2013 amb una durada 
d’un any, des de l’1/04/2013 fins el 31/03/2014 i la relació de preus unitaris que tot 
seguit es detallen:

Terme d’energia Terme de potència

       Preus (€/MWh) Euros/ kW i any

P1 P2 P3 P1 P2 P3

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700

 152,356  Sublot 2 (2.1A) 35,517224   

177,553  86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224   

 150,938  Sublot 4 (2.0 A) 21,893189   

183,228  63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189   

En data 19/03/2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el Consorci 
Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU. 

Posteriorment, en data 11/06/2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del 
contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de 
mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:

Preus terme de potència:
 

T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837

(*) Segons l’Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any). 

Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense IVA):
 

Preus energia  (€/MWh)

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520

Per acord núm.  10.1/1.284,  adoptat  per  la  Junta de Govern Local  de l’Ajuntament 
d’Abrera en data 3/10/2013, es va aprovar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament 
d’electricitat, adjudicat a Endesa Energia SAU.

En data 28/01/2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord relativa a la 
pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1/04/2014 al 
31/03/2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga. 

En data 10/02/2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord relativa a la 
segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) 
de l’acord marc relatiu  al  subministrament  d’energia  elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya,  per un termini  de dotze mesos,  des de l’1/04/2015 al 
31/03/2016,  havent-se  notificat  prèviament  a l’adjudicatària  l’oferta  de pròrroga i  la 
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cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva conformitat dins el període 
d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP. 

Per acord núm. 2.3, adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera en 
data  15/04/2015, es va aprovar l’adhesió a la segona pròrroga de l’Acord Marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local a Endesa Energia SAU.

En data 19/02/2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a la tercera pròrroga 
de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1/04/2016 al 31/12/2016, 
havent-se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la 
seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP. 

Són d’aplicació els fonaments de dret següents:

En  data  28 de  gener  de  2014,  la  Comissió  Executiva  aprovà  la  proposta  d’acord 
relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 
d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària 
l’oferta de pròrroga. 

El 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord relativa 
a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya,  per un termini de dotze mesos, des de 
l’1/04/2015 al 31/03/2016,  havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de 
pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a 
la clàusula setena del PCAP. 

La clàusula setena del  plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament  d’energia  elèctrica  i  gas  natural  amb destinació  als ens  locals  de 
Catalunya  (Exp.  2012/01),  en  quant  als  períodes  de  pròrroga  de  la  durada  del 
contracte.

La clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc 
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya,  en quant a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord 
marc.

L’article 156 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 (en endavant, TRLCSP), pel que 
fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts 
del contracte dels corresponents documents contractuals.

L’article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.

L’article 53.1 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, i resta de disposicions vigents en 
matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.

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 
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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. Que l’Ajuntament d’Abrera s’adhereix a la tercera pròrroga de l’Acord marc de 
subministrament  d’energia  elèctrica  destinat  a  les  entitats  locals  de  Catalunya 
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va des de 
l’1/04/2016 al 31/12/2016, amb les següents condicions econòmiques següents:

Terme d’energia Terme de potència

       Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any)

P1 P2 P3 P1 P2 P3

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555

 141,560  Sublot 2 (2.1A) 44,444710   

163,494  85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710   

 125,265  Sublot 4 (2.0 A) 42,043426   

144,809  65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426   

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents 
actualitzacions que el  Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les 
parts  de  preu  regulades  en  cada  moment,  que  afectin  al  terme  d’energia  i  que  siguin 
directament aplicables als consumidors finals de l’energia.

PREUS ENERGÍA  (€/MWh)

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6

3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   -

6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 562.267,38 € (període d’abril a desembre 
de 2016) a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 165/22100 del pressupost vigent.

Tercer. Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens 
local, a efectes exclusius de seguiment i control del contracte, pel bon fi de la seva 
execució.

Quart. Assabentar  d’aquest  acord,  pels  seus efectes i  coneixement,  a  l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6a, 08007 Barcelona).

Cinquè. Notificar  aquest  acord  a  Endesa  Energia,  SAU  (Av.  Vilanova  12,  08018 
Barcelona),  com a empresa  adjudicatària  del  contracte  derivat  de l’Acord  Marc  de 
subministrament d’electricitat. 

Sisè. Donar compte a la Intervenció Municipal.

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

2.2 Expedient núm.: G333/2015/50
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Assumpte:  Aprovació  de  l’acta  de  recepció  de  les  obres  anomenades  “Obra  de 
connexions de clavegueram per a la nova escola d’Abrera”

Per acord núm. 2.1 de data 2 de febrer de 2016 adoptat per la Junta de Govern Local 
es va adjudicar el contracte menor d’obres de connexions de clavegueram de la nova 
escola  d’Abrera,  a  la  mercantil  Solucions  per  a  la  Edificació  2013,  SL,  amb  CIF 
B66013129, per un import de 7.881,88 € (IVA inclòs).

En data 31 de març de 2016 s’ha formalitzat l’acta 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 anomenades “Obra de connexions de clavegueram de la nova 
escola d’Abrera”, d’acord amb el resultat recollit a l'acta de data 31 de març de 2016, 
d’import final i total 7.881,88 € (IVA inclòs).

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, Solucions per a la Edificació 
2013, SL.

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.: G333/2015/51
Assumpte: Aprovació de l’acta de recepció de les obres anomenades “Reforma i ampliació dels 
vestidors de la brigada municipal”

Per decret de l’Alcaldia núm. 2016-0010 de data 7 de gener de 2016 es va adjudicar el 
contracte menor d’obres de reforma i ampliació dels vestidors de la brigada municipal, 
a  la  mercantil  Grup  Puig  Pocurull,  SLU,  amb  CIF  B65672271,  per  un  import  de 
31.459,99 € (IVA inclòs).

Per acord núm. 2.10 de data 19 de gener de 2016, la Junta de Govern Local dóna 
compte del decret de l’Alcaldia núm. 2016-0010, referit en el paràgraf anterior.

En data 31 de març de 2016 s’ha formalitzat l’acta 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 anomenades reforma i ampliació dels vestidors de la brigada 
municipal, d’acord amb el resultat recollit a l'acta de data 31 de març de 2016, d’import 
final i total 31.459,99 € (IVA inclòs).

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.

2.4 Expedient núm.: G328/2013/10-11-13
Assumpte:  Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres de reparació de les vies 
públiques del municipi  

Per acord núm. 2.4, adoptat per la Junta de Govern Local en data 19 de març de 2014, 
es va adjudicar el contracte d’obres de reparació de les vies públiques del municipi a la 
raó social Gestión, Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada, SA (GICSA), per un 
preu de 318.912,72 € (IVA inclòs), formalitzat el 4 d’abril de 2014.

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant 
escrit de data 28 d’octubre de 2015 (registre d’entrada núm. 7479), d’acord amb allò que 
estableix la Clàusula 78 del contracte. 

S’ha emès informe tècnic de data 8 d’abril de 2016, subscrit per l’arquitecte-cap del 
departament  d’Urbanisme  i  Territori  (informe  núm.  2016-0057),  segons  el  qual  no 
s'aprecien  circumstàncies  que  desaconsellin  el  retorn  de  la  garantia  definitiva  del 
contracte, de conformitat amb els articles 100 i 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector  
públic (TRLCSP, en endavant).
 
Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  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. Declarar finalitzat el període de garantia i donar la conformitat  l’execució de les 
obres  de  reparació  de  les  vies  públiques  del  municipi,  sense  perjudici  de  la 
responsabilitat contractual per vicis ocults (al llarg del termini de 15 anys) d'acord amb 
l'article 102.1 del TRLCSP.
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Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment, 
sense perjudici del que s’estableix a la part dispositiva anterior.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en assegurança 
de caució (núm. 4.108.476 de data 28.02.14), d’import 13.178,21 €, que el contractista 
Gestión, Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada, SA (GICSA), té dipositada en 
aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a la raó social  Gestión, Ingeniería y Construcción de la  
Costa Dorada, SA (GICSA).

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme i Territori 
(Cap del Departament i arquitecte tècnic).

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

2.5 Expedient núm.: G333/2016/02
Adjudicació del contracte menor de serveis de millora de les instal·lacions d’alarma dels edificis 
municipals

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

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

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

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

A aquest  efecte,  la naturalesa i  extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant  el  contracte  projectat  implica  el  servei  de  millora  de  les  instal·lacions 
d’alarma dels edificis municipals.

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.
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Per a la realització del servei indicat s’han efectuat 3 invitacions, per correu electrònic 
de  15.04.2016,  a  les  empreses/professionals  DN Electronic  2002  SL,  VSS Global 
Segurity Solutions SL,  Seguretat  i  Control  24 Horas SL  i  en el  termini  atorgat  han 
presentat ofertes les empreses següents: 

1) DN Electronic 2002 SL RE 3169: 7.789,86 € IVA exclòs.
2) VSS Global Segurity Solutions SL RE 3198: 13.665,78 € IVA exclòs.
3) Seguretat i Control 24 Horas SL RE 3230: 8.290,02 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0069 en data 20.04.2016, 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 de  millora  de  les  instal·lacions 
d’alarma  dels  edificis  municipals,  a   l’empresa  DN  Electronic  2002  SL,  amb  NIF 
B61947453,  per un import de 7.789,86 €, sense IVA, 9.425,73 € amb el 21% d’IVA 
inclòs. 

Segon. Autoritzar i  disposar la despesa de 9.425,73 € a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries  núm.  1532/21200  (2.516,50€),  1721/21200  (217,80€),  312/21200 
(822,64€),  320/21200  (2.384,47€),  330/21200  (2.080,88€),  342/21200  (822,64€), 
161/21901 (363,00€), 231/21200 (217,80€) el 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) El termini d’execució del servei és d’1 mes.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa DN Electronic 2002 SL i a la resta d’oferents 
de manera telemàtica.
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Cinquè. Donar  compte a la  Intervenció  municipal,  al  Departament  d’Urbanisme,  al 
Departament  d’Ensenyament,  al  Departament  d’Esports,  a  la  Brigada Municipal,  al 
Departament de Serveis Socials, al Departament de Cultura, 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.

2.6 Expedient núm.: E007/2016/001
Assumpte: Deixar sense efecte l’acord d’aprovació de la memòria valorada per a les obres de 
“Reforma de la sala de filtració i tractament a les piscines municipals d’estiu”.

Per acord núm. 2.9 de la Junta de Govern Local de data 5 d’abril de 2016 es va 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.

En data  18 d’abril  de 2016,  l’arquitecte tècnic  municipal  ha emès la diligència  núm. 
2016-0058, que diu en la seva part essencial:
“En  relación  con  el  expediente  E007/2016/001  para  la  reforma  de  la  sala  técnica  de  las  piscinas  
municipales de verano, se ha detectado un error en la portada del proyecto en la que debe decir proyecto  
en lugar de memoria valorada, lo cual afecta a la tramitación del expediente.”

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. Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern Local núm. 2.9 de data 5 d’abril 
de 2016 pel qual s’aprovava la memòria valorada anomenada “Reforma de la sala de 
filtració i tractament a les piscines municipals d’estiu”.

Segon. 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.

3.- OBRES  

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

3.1 Expedient núm.: E017/2015/312
Assumpte:  Llicència d'obres per  a la instal·lació de gas natural  a l'immoble ubicat  al C/ Sant 
Joaquim, 63 (CV1.208), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 17 de novembre de 2015, a les 12:04 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-8100),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per G.R.R., en nom i representació de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb 
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CIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació de la xarxa de subministrament al 
C/ Sant Joaquim, 63 (CV1.208) (referència cadastral 0474005). 
 
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  14.03.16  (núm.  2016-0042)  emès  per  l’arquitecte  tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 22/04/2016 (núm. 2016/0079)
 
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  E017/2015/312, 
sol·licitada per Gas Natural Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació 
de la xarxa de subministrament al C/ Sant Joaquim, 63 (CV1.208) (referència cadastral 
0474005), 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 17 de novembre 
de 2015, a les 12:04 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 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.
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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.

3.2 Expedient núm.:  E014/2016/017 
Assumpte:  Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  la  instal·lació  de  gas  a 
l'immoble ubicat al C/ Sant Joaquim, 63 (CV1.208), a instància de I.L.,amb NIE Y0085721Z. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 8 de març de 2016, a les 13:07 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-1961),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per I.L., amb NIE Y0085721Z, per a executar la instal·lació de gas  al  C/ Sant 
Joaquim, 63 (CV1.208) (referència cadastral  0474005).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 14 de març de 2016 (núm. 2016-0041) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 22.04.2016 (núm. 2016-0078) 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 
E014/2016/017,  sol·licitada per  I.L.,  amb NIE Y0085721Z,  per  a executar les obres 
consistents  en  la instal·lació  de  gas  al C/  Sant  Joaquim,  63  (CV1.208)  (Referència 
cadastral  0474005),  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 8 de març de 
2016, a les 13:07 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 47,18 €
TOTAL €  47,18 €

Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
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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.

3.3 Expedient núm.: E017/2016/004
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Miraflors, 
10, a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 15 de gener de 2016, a les 13:54 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-336),  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/  Miraflors,  10  (referència  cadastral 
8769702). 

Ha estat complimentat el requeriment d'esmena de data 2 de febrer de 2016 (registre de 
sortides núm. 310) segons es constata a l'informe tècnic núm. 2016-0050 de data 23 de 
març 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 23 de març de 2016 (núm. 2016-0050) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- informe jurídic de data 22.01.2016 (núm. 2016-0081)
 
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  E017/2016/004, 
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/  Miraflors,  10  (referència  cadastral  8769702),  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 15 de gener de 
2016, a les 13:54 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.

3.4 Expedient núm.:   E014/2016/020  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació interior de gas a 
l'immoble ubicat al C/ Miraflors, 10, a instància de J.G.S., amb DNI 35027596E. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 18 de març de 2016, a les 11:00 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-2298),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per J.G.S., amb DNI 35027596E, per a executar la instal·lació (interior) de gas 
en l'habitatge  al  C/ Miraflors, 10 (referència cadastral  8769702).
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S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 21 de març de 2016 (núm. 2016-0045) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 22.04.2016 (núm. 2016-0080) 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 
E014/2016/020, sol·licitada per J.G.S., amb DNI 35027596E,  per a executar les obres 
consistents en instal·lació (interior) de gas en l'habitatge al  c/ Miraflors, 10 (Referència 
cadastral  8769702),  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 18 de març de 
2016, a les 11:00 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 60,57 €
TOTAL €  60,57 €

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).

19

038AL
Resaltado



 
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.:   E014/2016/010  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la substitució del paviment de les 
escales  exteriors  d’accés  a  l’edifici  ubicat  al C/  Rosers,  36,  a  instància  de la  Comunitat  de 
Propietaris "Rosers, 36", amb CIF H59431486. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 19 de febrer de 2016, a les 12:20 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-1401),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  la  Comunitat  de  Propietaris  "Rosers,  36",  amb  NIF  H59431486, 
per executar la substitució del paviment de les escales exteriors d’accés a l'edifici  del C/ 
Rosers, 36 (referència cadastral  8469001).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 11.03.16  (núm.  2016-0108) subscrit  per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 22.04.2016 (núm. 2016-0077) 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 
E014/2016/010,  sol·licitada  per  la  Comunitat  de  Propietaris  "Rosers,  36",  amb  NIF 
H59431486,  per a executar les obres consistents en la substitució del paviment de les 
escales exteriors d’accés a l’edifici del C/ Rosers, 36 (Referència cadastral 8469001), 
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 19 de 
febrer de 2016, a les 12:20 hores.

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 85,59 €
TOTAL €  85,59 €
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Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent  a  la  seva  terminació,  els  subjectes  passius  hauran  de  presentar  davant  l'Ajuntamendet  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.: E017/2016/007
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric 
a l'immoble ubicat al C/ Sant Joaquim, 14 (CV1.219 - referència cadastral 0473745), a instància 
d'Endesa Distribució Elèctrica SLU. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 26 de febrer de 2016, a les 12:16 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-1626),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per J. P. A., amb NIF 39879088D, en nom i representació de la raó social 
Endesa Distribució Elèctrica SLU, amb CIF B82846817, per a executar obres per a 
l'ampliació de la xarxa de subministrament d’enllumenat elèctric, al C/ Sant Joaquim, 14 
(CV1.219 - referència cadastral 0473745).

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de data  03.03.16  (núm.  2016-0026)  subscrit  per  l’arquitecte  tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 22.04.2016 (núm. 2016-0075)
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents  administratius;  i  de 
l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el  
relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei 
proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres amb núm. d'expedient  E017/2016/007, 
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sol·licitada per J. P. A., amb NIF 39879088D, en nom i representació de la raó social  
Endesa Distribució Elèctrica SLU, SA, amb CIF B82846817,  per a l'ampliació de la 
xarxa  de  subministrament  d’enllumenat  elèctric,  a C/  Sant  Joaquim,  14  (CV1.219 
-referència cadastral 0473745) d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de 
les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  en  xarxes  de  serveis  de 
subministrament, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que 
es detallen a continuació:
-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 26 de febrer de 
2016, a les 12:16 hores (2016-E-RC-1626) amb la REF: NT 0524722-BT.

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 118,93 €
TOTAL €  118,93 €

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

Quart. Notificar aquest acord a la raó social peticionària, i comunicar-lo al Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances  (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  Expedient núm.: E017/2016/008
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de telefonia a l'immoble ubicat al C/ Bosc, 
entre  el  25-27 i  entre  el  29-31,  a  instància  de Telefónica  de España,  S.A.,  amb CIF  núm. 
 A82018474. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 26 de febrer de 2016, a les 12:29 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-1628),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per la raó social Telefónica de España, S.A., amb CIF A82018474, per a la 
millora de la xarxa de telefonia (xarxa de serveis: instal·lació de dos pals de fusta) al C/ 
Bosc, entre el 25-27 i entre el 29-31.
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S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe  tècnic  de data  03.03.16  (núm.  2016-0025)  subscrit  per  l'arquitecte  tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 22.04.2016 (núm. 2016-0076) de la Secretària de l'Ajuntament.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents  administratius;  i  de 
l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el  
relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei 
proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres amb núm. d'expedient  E017/2016/008, 
sol·licitada per la raó social  Telefónica de España, SA, amb CIF A82018474,  per a 
l'ampliació i/o millora de la xarxa de telefonia (xarxa de serveis: instal·lació de dos pals 
de  fusta),  al C/  Bosc,  entre  el  25-27  i  entre  el  29-31,  d'aquest  terme  municipal, 
condicionada al  compliment  de les  consideracions i  condicions generals  d'obres  en 
xarxes de serveis de subministrament,  a les condicions particulars que s'indiquen a 
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 26 de febrer de 
2016, a les 12:29 hores (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-1628).
 
Segon. Aquesta llicència està exempta del pagament d'impostos municipals perquè es 
liquida segons la Llei 15/87, de 30 de juliol.
 
Tercer. Notificar  aquest  acord  a  Telefónica  de  España,  SA,  i  comunicar-lo  al 
 Departament  d'Urbanisme  i  Territori  (Cap  de  Departament,  arquitecta,  arquitecte/a 
tècnic/a municipals).

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

3.8 Expedient núm.:   E014/2016/013  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar una reforma interior de la nau 
industrial ubicada al C/ Progrès, 18-20 (PISE - ref. cadastral 7673702), a instància de Faurecia 
Interior Systems España, SA, amb CIF A36028637
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 3 de març de 2016, a les 13:12 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-1826),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per M. P., en nom i representació de la raó social Faurecia Interior Systems 
España,  SA,  amb  CIF  A36028637,  per  a  executar una  reforma  interior  a  la  nau 
industrial ubicada al  C/ Progrès, 18-20 (PISE - ref. cadastral  7673702).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 18 de març de 2016 (núm. 2016-0120) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 25.04.2016 (núm. 2016-0083) de la Secretaria municipal.
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La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents  administratius;  i  de 
l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el  
relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei 
proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/013,  sol·licitada  per  Faurecia  Interior  Systems  España,  SA,  amb  CIF 
A36028637,  per  a  executar  les  obres  consistents  en la  reforma  interior  d’una  nau 
industrial (enderroc d’un mòdul de serveis) al   C/ Progrès, 18-20 (PISE - ref. cadastral 
7673702), 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 3 de 
març de 2016, a les 13:12 hores.

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

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 67,64 €
TOTAL €  67,64 €

Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450 euros 
en concepte de fiança ordinària  per  a garantir  desperfectes i  incompliments  de les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació. 

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

Cinquè. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
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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.:  E013/2015/042 
Assumpte: Llicència d'obres i instal·lacions per a l’execució de reforçament de coberts ubicats a la 
parcel·la del carrer Metall, 4, a instància de la raó social Grupo General Cable Sistemas, SLU, 
amb NIF B08102790. 
  
S'han presentat en el registre general municipal les següents instàncies, subscrites en 
nom i representació de la raó social Grupo General Cable Sistemas, SLU, amb CIF 
B08102790:
- En data 16 de febrer de 2015 (registre d'entrades núm. 1129), petició de llicència 
urbanística subscrita  per J.M.T.S.,  amb NIF 38496333Z, acompanyada de projecte i 
documentació tècnica diversa per executar reforç d’un cobert (cobert A), i legalització i 
reforç d'un altre (cobert B), al carrer Metall, núm. 4 (referència cadastral 0265004).
- En data 15 de gener de 2016 (registre d’entrades núm. 309), instància subscrita per 
F.C.P.,  amb NIF  35080545W adjuntant  informe tècnic  de seguretat  corresponent  al 
projecte de reforç de coberts A i B

S'ha emès en relació a la petició presentada l’informe tècnic de data 01.02.2016 (núm. 
2016-0015) emès per l’arquitecta municipal, que diu, entre d’altres: 
“Examinada la documentació que s’acompanya a la petició de llicència d’obres,  i  la 
documentació  complementària  aportada  en  data  15.01.2016,  es  considera  que  és 
suficient i adequada, i es creu convenient fer les següents observacions i aclariments:
.../...

- En relació amb el cobert anomenat “  A  ” pel qual es sol·licita llicència per al seu reforç estructural, va  
ser  executat  a  l’empara  de  la  llicència  urbanística  atorgada  en  data  15.03.01  i  tramitada en  
l’expedient administratiu 1999/422, i per tant és possible atorgar la llicència sol·licitada pel seu 
reforç estructural, tenint en compte l’excepcionalitat justificada en l’últim punt d’aquest apartat i la  
condició que es proposa imposar a la llicència.

- En relació amb el  cobert anomenat “  B  ” pel qual se sol·licita la seva legalització i el seu reforç  
estructural, es detecta a través del visor de canvis urbanístics del ICGC la seva existència ja en  
l’any 2000. La franja que es va deixar de separació entre ell i la nau principal es va cobrir l’any  
2006 .../... Per tant, han passat més de sis anys des de la seva execució, ha prescrit l’acció de  
restauració i no és possible incoar expedient de restitució de la legalitat urbanística. Es tracta d’una  
construcció  que  dona  compliment  als  paràmetres  urbanístics  de  la  zona  establerts  en  el  
planejament urbanístic de la zona, i per tant és possible atorgar la llicència sol·licitada pel seu  
reforç estructural, tenint en compte l’excepcionalitat justificada en l’últim punt d’aquest apartat i la  
condició que es proposa imposar a la llicència. Sobre la sol·licitud per la seva legalització, no és  
d’aplicació aquesta excepcionalitat, i no serà fins que la parcel·la assoleixi la condició de solar que  
no es podrà legalitzar.

- Atès  que  en  la  parcel·la  s’hi  desenvolupa  una  activitat  econòmica  preexistent  i  anterior  al  
planejament urbanístic vigent, es considera que per tal de garantir la seguretat dels treballadors, és  
possible atorgar les llicències de reforç estructural dels coberts A i B de manera excepcional, tot i  
que la parcel·la no hagi obtingut la condició de solar.

Ateses  totes  aquests  consideracions,  es  pot  informar  FAVORABLEMENT la  sol·licitud  de  reforç 
estructural dels coberts anomenats “A” i “B”, mentre que s’’informa DESFAVORABLEMENT la sol·licitud 
de legalització del cobert anomenat “B”.”

També en relació a la petició presentada, s’ha emès l’informe jurídic de data 22.04.2016 
(núm. 2016-0073).

Segons es desprèn de l'informe tècnic referit (núm. 2016-0015), es constata que s'han 
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executat obres sense llicència consistents en un cobert (anomenat “B”).
 
La construcció existent a la parcel·la, cobert anomenat “B”, segons ha quedat constatat 
a  l'expedient,  es  va  executar  fa  més  de  sis  anys  i,  per  tant,  no  procedeix  l'inici 
d'actuacions de restitució de la legalitat urbanística ni disciplinàries per considerar que el 
temps transcorregut no ho permet. Tot i que és una construcció que dóna compliment als 
paràmetres urbanístics de la zona, tampoc no es pot procedir a la seva legalització per 
quant la parcel·la on s’ubica no ha  assolit la condició de solar.
 
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. Denegar la legalització del cobert anomenat “B” per les raons exposades a la 
part expositiva d’aquest acord.

Segon.  Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2015/042,  sol·licitada  per  Grupo  General  Cable  Sistemas,  SLU,  amb  CIF 
B08102790, únicament per a l’execució del reforç dels coberts anomenats “A” i “B” a la 
parcel·la  ubicada  al  carrer  Metall,  4  (referència  cadastral  0265004)  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 en data 09.02.2015 pel Col·legi 
Oficial  d’Enginyers  Industrials  de  Catalunya  amb  el  núm.  M-31048,  i  la 
documentació complementària presentada pel promotor en data 15.01.2016, que 
es considera adequat en opinió de l'arquitecta municipal.

- En tot cas l'executivitat de la llicència resta  condicionada a:  l’aportació de la 
documentació acreditativa del constructor que executarà l’obra.

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

Tercer. Informar a Grupo General Cable Sistemas, SLU 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 867,42 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % del pressupost 158,79 € 
TOTAL €   1.026,21 €

Quart. 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 474 euros 
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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.

Cinquè. 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.
 
Sisè. Declarar que no s'inicien actuacions disciplinàries per les obres executades sense 
llicència, per considerar que el temps transcorregut no ho permet.

Setè. Notificar aquest acord a Grupo General Cable Sistemas, SLU; 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 (arquitecta).

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

3.10  Expedient núm.:  E013/2015/134 
Assumpte:  Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  executar el  desmuntatge  d’una  coberta  i 
substitució per panells, a la parcel·la ubicada al carrer Metall, núm. 4, a instància de la raó social  
Grupo General Cable Sistemas, SLU, amb CIF B08102790. 
 
S'han  presentat  en  el  registre  general  municipal  les  següents  instàncies  en  nom i 
representació  de  la  raó  social  Grupo  General  Cable  Sistemas,  SLU,  amb  CIF 
B08102790:
- En data 14 de maig de 2015 (registre d'entrades núm. 3481), petició de llicència 
urbanística subscrita  per J.M.T.S.,  amb NIF 38496333Z, acompanyada de projecte i 
documentació tècnica diversa, per executar el desmuntatge d’una coberta de fibrociment 
i  substitució  d'aquesta  per  un  panell  de  xapa  metàl·lica,  al  carrer  Metall,  núm.  4 
(referència cadastral 0265004) 
- En data 15 de gener de 2016 (registre d’entrades núm. 307), instància subscrita per 
F.C.P.,  amb NIF 35080545W, adjuntant  informe tècnic  de seguretat  corresponent  al 
projecte de substitució de coberta de fibrociment
 
S'ha emès en relació a la petició presentada l’informe tècnic de data 01.02.2016 (núm. 
2016-0016) emès per l’arquitecta municipal, que diu, entre d’altres: 
“Examinada  la  documentació  que  s’acompanya  a  la  petició  de  llicència  d’obres,  i  la  documentació  
complementària aportada en data 15.01.2016, es considera que és suficient i adequada, i es creu convenient  
fer les següents observacions i aclariments:
.../...

- No s’ha trobat en l’arxiu municipal cap expedient administratiu d’atorgament de llicència urbanística  
que empari el cobert pel qual se sol·licita llicència per la substitució dels seus panells de coberta. Es 
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detecta a través del visor de canvis urbanístics del ICGC la seva existència ja en l’any 1984 de  
forma parcial, i a partir de l’any 2000 en la seva configuració actual (.../...). Per tant, han passat més  
de sis anys des de la seva execució, ha prescrit l’acció de restauració i no és possible incoar  
expedient de restitució de la legalitat urbanística. Es tracta d’una construcció que dóna compliment  
als paràmetres urbanístics de la zona establerts en el planejament urbanístic de la zona, i per tant  
és  possible  atorgar  la  llicència  sol·licitada  pel  seu  reforç  estructural,  tenint  en  compte  
l’excepcionalitat justificada en l’últim punt d’aquest apartat i la condició que es proposa imposar a la  
llicència. 

- Atès  que  en  la  parcel·la  s’hi  desenvolupa  una  activitat  econòmica  preexistent  i  anterior  al  
planejament urbanístic vigent, es considera que per tal de garantir la seguretat dels treballadors, és  
possible  atorgar  la  llicència  de  substitució  d’una  coberta  de  fibrociment  per  panells  de  xapa  
metàl·lica de manera excepcional, tot i que la parcel·la no hagi obtingut la condició de solar.

Ateses totes aquests consideracions,  es pot informar  FAVORABLEMENT la sol·licitud de  substitució 
d’una coberta de fibrociment per panells de xapa metàl·lica de manera excepcional.”

També en relació a la petició presentada, s’ha emès l’informe jurídic de data 22.04.2016 
(núm. 2016-0074).

Segons es desprèn de l'informe tècnic referit (núm. 2016-0016), es constata que s'han 
executat obres sense llicència consistents en un cobert.
 
La construcció existent, cobert, a la parcel·la, segons ha quedat constatat a l'expedient, 
es  va  executar  fa  més  de sis  anys  i,  per  tant,  no  procedeix  l'inici  d'actuacions de 
restitució  de  la  legalitat  urbanística  ni  disciplinàries  per  considerar  que  el  temps 
transcorregut no ho permet.  Tot i  que és una construcció que dóna compliment als 
paràmetres urbanístics de la zona, tampoc no es pot procedir a la seva legalització per 
quant la parcel·la on s’ubica no ha  assolit la condició de solar.

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. Denegar la legalització del cobert pel qual se sol·licita llicència per la substitució 
dels seus panells de coberta per quant la parcel·la no ha assolit la condició urbanística 
de solar.

Segon. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2015/134,  sol·licitada  per  Grupo  General  Cable  Sistemas,  SLU,  amb  CIF 
B08102790, per al desmuntatge d’una coberta de fibrociment i la seva substitució per 
panells de xapa metàl·lica (348 m2), sense afectar a l’estructura metàl·lica del cobert, al 
carrer  Metall,  núm.  4  (referència  cadastral  0265004)  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  Oficial  d’Enginyers 

28



Industrials  de  Catalunya  el  dia  11.05.2015  amb  el  núm.  M-31322,  i  la 
documentació  complementària  aportada  en  data  15.01.2016,  que  es 
consideren adequades en opinió de l'arquitecta municipal.

- En cap cas cal entendre aquesta llicència com a una legalització urbanística 
del  cobert,  ja  que  es  tracta  d’una  llicència  excepcional  per  executar  la 
substitució de la coberta de fibrociment per panells de xapa metàl·lica per tal 
de garantir la seguretat dels treballadors.

-    En relació amb la retirada de les plaques de fibrociment del cobert, atès que 
contenen fibres d’amiant, caldrà notificar prèviament als serveis tècnics la data 
de la seva execució, així com aportar també amb caràcter previ a l’inici de les 
actuacions la següent documentació, d’acord amb el RD 396/2006:

o Còpia del Pla de Treball aprovat per l’Autoritat Laboral.
o Full d’assumeix de l’empresa que realitzarà els treballs, i documentació 

que acrediti que està inscrita en el RERA (Registre d’empreses amb risc 
d’amiant).

o Documentació  que  acrediti  que  les  instal·lacions  receptores  estan 
inscrites en el Registre de Gestors de residus de Catalunya.

- En tot cas l'executivitat de la llicència resta  condicionada a:  l’aportació de la 
documentació acreditativa del constructor que executarà l’obra.

Tercer. Informar a Grupo General Cable Sistemas, SLU 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 299,21 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % del pressupost  54,77 €
TOTAL €   353,98 €

Quart. 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  450,00 
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.

Cinquè. 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.
 
Sisè. Declarar que no s'inicien actuacions disciplinàries per les obres executades sense 
llicència, per considerar que el temps transcorregut no ho permet.
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Setè. Notificar aquest acord a  Grupo General Cable Sistemas, SLU; 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

3.11  Expedient núm.:  E013/2016/009
Assumpte:  Llicència d'obres i  instal·lacions per  a executar una piscina i  cobert-terrassa a la 
parcel·la ubicada al C/ Pi, 54 (LC.602 - ref. Cadastral 0856303), a instància de LM. V. N., amb 
DNI 46615897A. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 2 de març de 2016, a les 11:38 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-1781),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  LM.  V.  N.,  amb  DNI  46615897A,  per  a  executar  una  piscina  i 
cobert-terrassa, al C/ Pi, 54 (LC.602 - ref. Cadastral 0856303).
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 18 de març de 2016 (núm. 2016-0119) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 25.04.2016 (núm. 2016-0082)
  
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 
E013/2016/009, sol·licitada per  LM. V. N., amb DNI 46615897A, per a executar una 
piscina i cobert-terrassa al c/ Pi, 54 (LC.602 - ref. Cadastral 0856303) 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 2 de març 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).
 
Segon.  Informar a LM. V. N., amb DNI 46615897A, 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: 
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Concepte Tipus Import

Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 885,29 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 162,06 € 
TOTAL €  1.047,35 € 
 
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  483,76 
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 LM. V. N.,  amb DNI 46615897A, 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

3.12  Expedients núms.:  E013/2016/010 i E013/2004/183
Assumpte:  Llicència d'obres i  instal·lacions per  a executar un mur d'escullera,  adequació de 
terres  i  enjardinament  del  terreny  a  l’immoble ubicat  a la Rd.  Sant  Jordi,  88  (CA.124 -  ref. 
cadastral 6465405), a instància de D. S. S., amb DNI 46778479K. 
 
En  relació  amb  l’immoble  objecte  d’aquest  procediment,  obren  a  l’expedient  les 
següents actuacions:
- Resolució núm. 330 adoptada per la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2004, per la qual  
s’atorgava llicència d’obres a C.B.P. per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, tanca principal 
(48,20 ml) i tanques laterals (78,80 ml), a l’immoble ubicat a la ronda Sant Jordi, núm. 88.
- Decret de l’Alcaldia núm. 8105 de data 21 de juny de 2005, mitjançant el qual es denega la llicència  
d’ocupació-utilització de les obres perquè es varen detectar una sèrie de deficiències (segons l’informe de 
comprovació de l’estat  de les obres núm. 050615-NR de data 15.06.05 subscrit  per l’arquitecta tècnica 
municipal).
- Decret de la Regidoria Delegada núm. 13928 de data 26 d’agost de 2011, pel qual es dicten les següents 
ordres d'execució a C.B.P, amb DNI 46708161Z:

1.    Pavimentar la rampa d’accés i/o condicionar el terreny, patis i rampes eliminant l’actual risc 
d’esllavissades cap el vial públic i evitant que les aigües pluvials no absorbides pel terreny, siguin 
abocades al carrer i/o a finques adjacents. 
2.    Protegir tots els marges superiors dels murs i tots aquells punts on existeixi risc de caiguda per 
diferència de nivell.
3.     Resoldre la falta de contenció del llindar esquerre annex a la rampa d’accés, on s’ha fet un 
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rebaix de terres (1,60 metres) (la documentació tècnica a aportar, prèviament a la seva execució 
haurà d’estar degudament signada per un tècnic competent i per la propietat).
4.     Netejar i restituir adequadament el paviment del tram de vorera del carrer Núria.
5.     Aportar  els  plànols  As-built  (plànols  de  planta,  alçats  i  seccions)  corresponents  a  les 
modificacions realitzades en la distribució de murs,  tanques,  plataformes i  emplaçament  de la 
rampa, que hauran de reflectir l’estat definitiu de l’obra executada.
6.     Aportar els certificats de solidesa dels murs executats en el llindar posterior i en l’interior 
adjacent a la façana lateral esquerre (la documentació tècnica a aportar, prèviament a la seva 
execució, haurà d’estar degudament signada per un tècnic competent i per la propietat).

 
S'ha presentat al registre general municipal en data 8 de març de 2016, a les 12:56 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-1960),  documentació  tècnica  per  donar 
compliment a l’ordre d’execució dictada pel decret 13928 de data 26 d’agost de 2011,  
mitjançant instància subscrita per D.S.S., amb DNI 46778479K, a la Rda. Sant Jordi, 88 
(CA.124-ref. cadastral 6465405).
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 18 de març de 2016 (núm. 2016-0124) emès per l'arquitecta 
tècnica  municipal.
- Informe jurídic de data 25.04.2016 (núm. 2016-0084)
  
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 
E013/2016/010, sol·licitada per  D.S.S., amb DNI  46778479K, per a l’execució de mur 
d'escullera,  adequació de terres  i  enjardinament  del  terreny a la Rd.  Sant  Jordi,  88 
(CA.124 - ref. cadastral 6465405) 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 8 de 
març de 2016.
- L’executivitat de la llicència resta condicionada a l’aportació del nomenament de 
l’empresa constructora
 
Segon. Informar a D. S. S. 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 426,00 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 77,98 € 
TOTAL €  503,98 € 

32

038AL
Resaltado

038AL
Resaltado



 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450 euros 
en concepte de fiança ordinària  per  a garantir  desperfectes i  incompliments  de les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.
 
Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i  obres serà la que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data  
màxima de finalització de les obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article  
31 de la Llei general tributària.
 
Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  D.  S.  S.,  amb DNI  46778479K,  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 i 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

3.13 Expedient núm.: E017/2016/009 
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a l’Av. Virrei 
Amat, 111 (CV1.294), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 1 de març de 2016, a les 13:05 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-1748),  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 a l’Av. Virrei Amat, 111 (CV1.294) (referència 
cadastral 0676806). 

Ha estat complimentat el requeriment d'esmena de data 16.03.2016 (registre de sortides 
núm. 804) segons es constata a l'informe tècnic núm. 2016-0054 de data 31.03.16 
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 31 de març de 2016 (núm. 2016-0054) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- informe jurídic de data 25.04.2016 (núm. 2016-0087)
 
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 
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qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora 
de  la  taxa  per  expedició  de  documents  administratius  i  l'Ordenança  fiscal  núm.  6 
reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb 
la resta de la normativa vigent,  i,  tenint en compte tot el  relacionat anteriorment es 
proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres amb núm. d'expedient  E017/2016/009, 
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  a  l’Av.  Virrei  Amat,  111  (CV1.294  -  referència  cadastral  0676806), 
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 1 de març de 
2016, a les 13:05 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
 
3.14 Expedient núm.:   E014/2016/023  
Assumpte:  Llicència d'obres menors i  instal·lacions per a executar instal·lació interior de gas 
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natural  a  l'immoble  ubicat  a  l’Av.  Virrei  Amat,  111  (CV1.294),  a  instància  de FJ.A.A,  amb 
NIF 38084724J. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 29 de març de 2016, a les 10:22 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-2490),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per FJ.A.A., amb NIF 38084724J, per a executar la instal·lació interior de gas 
natural  a  l’Av. Virrei Amat, 111 (CV1.294 - referència cadastral  0676806).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 31 de març de 2016 (núm. 2016-0053) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 25.04.2016 (núm. 2016-0086) 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 
E014/2016/023, sol·licitada per FJ.A.A., amb NIF 38084724J,  per a executar les obres 
consistents en la instal·lació interior de gas natural a   l’Av. Virrei Amat, 111 (CV1.294) 
(Referència cadastral 0676806), 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 29 de març de 
2016, a les 10:22 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 13,17 €
TOTAL €  13,17 €

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.
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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

3.15  Expedient núm.:  E013/2016/012
Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a l’immoble ubicat al C/ 
Igualada, 18, a instància de MJ.T.C., amb NIF 44178403A. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 30 de març de 2016, a les 11:32 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-2547),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per V.D.M. en nom i representació de MJ.T.C., amb NIF 44178403A, per a 
executar una piscina, al  C/ Igualada, 18 (referència cadastral 9072403).
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 8 d’abril de 2016 (núm. 2016-0158) emès per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 25.04.2016 (núm. 2016-0094)
 
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 
E013/2016/012, sol·licitada per  MJ.T.C., amb NIF  44178403A, per executar una piscina 
al c/ Igualada, 18 (referència cadastral 9072403) 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 30 de 
març de 2016.

 En cas que es pavimenti la zona de platja de la piscina cal preveure punts de 
recollida  i/o  xarxes  de  drenatge suficients  i  adequades  per  garantir  que  les 
aigües pluvials resultants de la/es zona/es pavimentada/es siguin canalitzades i 
conduïdes a la xarxa interior de la vivenda. En cap cas podran ser abocades a 
les parcel·les veïnes.
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 Qualsevol modificació en el  disseny i  l’emplaçament de la piscina i  cambres 
d’instal·lacions caldrà ser aprovada pels serveis tècnics municipals. 

 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).

 
Segon.  Informar  a  M.  José  Toledano  Colmenar  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 428,41 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 78,42 € 
TOTAL €  506,83 € 
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450 euros 
en concepte de fiança ordinària  per  a garantir  desperfectes i  incompliments  de les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.
 
Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador  
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant  
l'Ajuntament  una  declaració  del  cost  real  i  efectiu  d'aquelles,  a  la  qual  podran  adjuntar  els  
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que  
resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el  
certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència  
d'obres o la data màxima de finalització de les obres que s'hagi establert per als actes subjectes a  
declaració responsable o la comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament  
practicarà la liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst  
a l'article 31 de la Llei general tributària.
 
Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  MJ.T.C.  amb NIF  44178403A,   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.

3.16 Expedients núms.: E013/2016/015 i E380/2014/032
Assumpte:  Donar  conformitat  a  la  documentació  presentada  per  la  raó  social  Roig 
Construcciones y Servicios, SL, amb CIF B58117086, per legalitzar les obres d’enderroc d’un 
nau industrial, i per retirar la runa resultant, i executar la neteja i el tancament de la parcel·la 
ubicada al camí Can Sucarrats, núm. 4 d’Abrera.

Es va incoar l’expedient núm. E380/2014/032 d’actuacions de protecció de la legalitat 
urbanística  i  de  restauració  de la  legalitat  física  alterada  per  obres  no autoritzades 
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consistents  en  l’enderroc  de nau  industrial  ubicada  al  camí  Can Sucarrats,  núm.  4 
(referència cadastral 0267003DF1906N0001RF), contra la raó social Anida Operaciones 
Singulares,  SA,  amb  CIF A-28515088,  en  qualitat  de  propietària  de  l’immoble, 
contingudes  en  les  resolucions  següents  adoptades  per  la  Regidoria  Delegada 
corresponent:
- Decret núm. 636 de data 20 de juny de 2014, que en la seva part dispositiva primera 

diu textualment:
“Primer. Incoar l'expedient de protecció de la legalitat urbanística núm. 2014/032 al presumpte infractor, la  
societat Anida Desarrollos Singulares, amb CIF B85459121, propietària de la parcel·la ubicada al camí Can  
Sucarrats, núm. 4, per realitzar obres sense llicència i que són manifestament legalitzables.
Les mesures a adoptar per la propietat són les següents:

1. Sol·licitar la legalització dels treballs d’enderroc amb la presentació a l’Ajuntament de la següent  
documentació:

- Instància degudament omplerta
- Memòria descriptiva dels treballs d’enderroc i desmantellament realitzats
- Pressupost execució material dels treballs
- Fotografies de l’àmbit d’actuació

2. Retirar tota la runa i material divers repartits per tot el solar. Prèviament a la realització dels treballs  
de neteja i retirada de la runa, s'haurà de presentar la següent documentació, als efectes del seu visat  
i conformitat per part de l'Ajuntament:

- Comunicació expressa del dia i hora en què s'iniciaran els treballs
- Persona o tècnic responsable de la correcta execució dels treballs ordenats
- Plànol emplaçament i fotografies de l’àmbit d’actuació
- Pressupost desglossat i detallat dels treballs a realitzar
- Còpia del Pla de Treball, aprovat per l’Autoritat Laboral
- Full d’assumeix de l’empresa que realitzarà els treballs
- Document que acrediti que l’Empresa (especialitzada) que durà els treballs de manipulació i  

retirada de material amb contingut d’amiant, està inscrita en el RERA Registre d’Empreses 
amb Risc d’Aminat del Departament de Treball (RD 396/2006). Les instal·lacions receptores 
han d’estar incloses al Registre de Gestor de residus de Catalunya.”

- Decret núm. 981 de data 20 d’octubre de 2014, pel qual es resolen les al·legacions 
presentades  per  la  societat  interessada  i  es  ratifica  l’expedient  de  disciplina 
urbanística.

- Decret núm. 2015-1026 de data 23 de  novembre de 2015, pel qual s’ordena als 
interessats l’execució de la neteja i el tancament de l’immoble ubicat al camí Can 
Sucarrats, núm. 4.

- Decret  núm.  2016-0047  de  data  25  de  gener  de  2016,  d’execució  forçosa 
mitjançant la imposició d’una multa coercitiva.

En  data  4  d’abril  de  2016,  A.G.A.,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social Roig 
Construcciones  y  Servicios,  SL,  amb  CIF  B-58117086,  presenta  al  registre  general 
municipal d’entrades sol·licitud de llicència d’obres majors per legalització de l’enderroc de 
la nau (registre d’entrades núm. 2708) i petició de llicència d’obres menors per construcció 
de tanques, i retirada de la runa i neteja del solar (registre d’entrades núm. 2710) ubicat al 
camí Can Sucarrats, núm. 4 (expedient E013/2016/015).

S'han emès en relació a les peticions presentades els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 7 d’abril  de 2016 (núm. 2016-0152) subscrit  per l’arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 25/04/2016 (núm. 2016-0091) de la Secretaria municipal.

Aquesta  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 
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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. Aprovar les següents actuacions urbanístiques:
1. Legalitzar les obres d’enderroc de la nau industrial ubicada al camí Can Sucarrats, 
núm. 4 (referència cadastral 0267003DF1906N0001RF), en compliment del decret núm. 
636 de data 20 de juny de 2014 de la Regidoria Delegada.
2.  Autoritzar  l’actuació en compliment  de l’ordre  d’execució  urbanística  dictada pel 
decret de la Regidoria Delegada núm.  2015-1026 de data 23 de novembre de 2015, 
referent a la retirada de la runa resultant, neteja i tancament de la parcel·la ubicada al 
camí Can Sucarrats, núm. 4.

Ambdues  actuacions  estan  condicionades  al  compliment  de  les  consideracions  i 
condicions generals d’obres majors i obres menors, i a les condicions particulars que 
s’indiquen a l’informe tècnic i a les que es detallen a continuació:

- En  cas  que  es  decideixi  mantenir  l’edificació  del  centre  de  transformació 
(actualment fora de servei  i  molt  debilitada) o qualsevol altre edificació caldrà 
aportar els corresponents certificats de solidesa degudament signats per un tècnic 
competent i visats pel Col·legi professional.

- En  tot  cas  l'executivitat  de  la  llicència  resta  condicionada  a  l’Autorització  i/o 
comunicació a l’Autoritat Laboral. 

- Les obres de neteja i tancament que s’autoritzen, s’hauran de portar a terme en 
un termini màxim d’un mes.

- S’atorguen sense perjudicis a tercers i salvant el dret de propietat. 

Segon. Informar a l’interessat que, tal i com s’estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8 
se li practicarà una liquidació provisional, la qual 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 8.830,82 €
Taxa llicència (> 120.200 €) 0,67 % del pressupost 4.897,97 €
TOTAL € 13.728,79 €

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 3.000,00 
euros en concepte de fiança per garantir el compliment de les condicions imposades a 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.
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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  Roig  Construcciones  y  Servicios,  SL,  a  Anida 
Operaciones Singulares, SA, a la Direcció General de la Policia (Departament d’Interior) i 
a  l’Agència  de  Residus  de  Catalunya; i  comunicar-ho  al  Departament  d’Intervenció 
general, Tresoreria i Finances, al d'Urbanisme i Territori (arquitecta tècnica, i tècnic de 
Medi Ambient) 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.:  E013/2016/016
Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a la parcel·la ubicada al  C/ 
Sant Lluís, 7 (CV1.109), a instància de S.M.C., amb NIF 39171782E. 
  
S'ha presentat al registre general municipal en data 4 d’abril de 2016, a les 10:24 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-2675), petició de llicència urbanística subscrita per 
S.M.C., amb NIF 39171782E, per a executar una piscina al  C/ Sant Lluís, 7 (CV1.109 - 
referència cadastral 0374032).
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe tècnic  de data  11  d’abril  de 2016  (núm.  2016-0159)  emès per  l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 25.04.2016 (núm. 2016-0095)
  
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 
E013/2016/016, sol·licitada per  S.M.C., amb NIF  39171782E, per executar una piscina 
al C/ Sant Lluís, 7 (CV1.109 - referència cadastral 0374032) d'aquest terme municipal, 
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres majors, a 
les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a  l'informe  tècnic  i  les  que  es  detallen  a 
continuació: 
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb 
el núm. 2016001788, presentat pel promotor en data 4 d’abril de 2016.
- En cas que es pavimenti  la zona de platja de la piscina caldrà preveure punts de 
recollida i/o xarxes de drenatge suficients i adequades per garantir que les aigües pluvials 
resultants de les zones pavimentades siguin canalitzades i  conduïdes a la xarxa de 
sanejament de la vivenda. En cap cas podran ser abocades a terrenys veïns.
-  Qualsevol  modificació  en  el  disseny  i/o  emplaçament  de  la  piscina  i  cambres 
d’instal·lacions caldrà ser aprovada pels serveis tècnics municipals.
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-   L’executivitat  de  la  llicència  resta  condicionada  a  l’aportació  del  nomenament  de 
l’empresa constructora.
- 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).
 
Segon.  Informar  a  S.M.C.,  amb  NIF  39171782E,  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 754,00 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 138,03 € 
TOTAL €  892,03 € 
 
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  982,93 
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 S.M.C., NIF  39171782E, 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.

3.18  Expedient núm.: E014/2013/142
Assumpte: Legalització d’obres d’adequació del local comercial 2 ubicat al C/ Antonio Machado, 
68, per a escola d’idiomes promogudes per R.M.M. amb NIF 39373445K.

En data 03.05.13 (registre d’entrades núm. 3628) es va presentar petició de llicència 
urbanística  subscrita  per  R.M.M.,  per  a  l’adequació  del  local  comercial  destinat  a 
acadèmia d’idiomes,  al local ubicat al c/ Antonio Machado, núm. 68, local 2, amb la qual 
adjuntava dos exemplars del projecte visat núm. 131494 pel Col·legit d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Manresa.
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En relació  amb la  petició  de llicència  d’obres  per  a  l’adequació  del  local  comercial 
número 2, del carrer Antonio Machado, núm. 68, destinat a acadèmia d’idiomes, consten 
a l‘expedient els actes següents:
- Acord núm. 3.7/1169 de la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 2013, de 

denegació de llicència d’obres perquè el projecte presentat no estava redactat pel 
tècnic competent segons la legislació vigent.

- Decret de l’Alcaldia núm. 1075 de data 23 d’agost de 2013, de suspensió del termini 
legal per a resoldre recurs potestatiu de reposició interposat mitjançant escrit del 14 
d’agost  de 2013  (registre  d’entrades 6634 de 22.08.13)  pel  Col·legi  d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Manresa.

- Acord núm. 3.5/1323 de la Junta de Govern Local de data 7 de novembre de 2013, 
pel qual es desestima el recurs potestatiu de reposició interposat, referit en el punt 
anterior.

- Interposició  de  recurs  contenciós  administratiu  per  part  del  Col·legi  d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Manresa,  contra l’acord número 3.5/1323JGL071113 de la 
Junta de Govern Local de En data 07 de novembre de 2013.

En data 18 de febrer de 2016 (registre d’entrades 1383) mitjançant ofici del dia 15.02.16 
signat pel secretari judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, es 
dóna trasllat a aquest Ajuntament de còpia de la sentència estimatòria emesa el 3 de 
gener de 2016 referent al recurs contenciós-administratiu ordinari núm. 23/2014-F que a la 
seva part dispositiva regula:
"FALLO:  Que debo estimar y estimo íntegramente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 
defensa  del  Colegio  de  Ingenieros  Técnicos  Industriales  de  Manresa  frente  a  la/s  resolución/es  de  la  
Administración demandada referenciada/s  en el  fundamento de Derecho primero de esta resolución,  sin 
expresa condena en costas a la parte recurrida, de tal manera que anulo y dejo sin efecto la/s resolución/es de 
la demandada de 17.07.13 y 07.11.13 con todos los efectos legales que se derivan de tal pronunciamiento 
judicial".

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 7 d’abril de 2016  (núm. 2016-0155), subscrit per l’arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 25.04.2016 (núm. 2016-0090)

Aquesta  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. Anul·lar i deixar sense efecte els acords núms. 3.7/1169 i 3.5/1323 de la Junta 
de Govern Local de dates 17 de juliol de 2013 i 7 de novembre de 2013, respectivament, 
en compliment de la sentència estimatòria emesa el 3 de gener de 2016.

Segon. Legalitzar les obres menors amb núm. d’expedient E014/2013/142, promogudes 
per  R.M.M., amb NIF  39373445K  per a l’adequació del local comercial per a escola 
d’idiomes, ubicat al carrer Antonio Machado, núm. 68, local 2, d’aquest terme municipal, 
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d’obres menors, 
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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  Tècnics 
Industrials de Manresa amb el núm. 131494, i en els plànols incorporats des de 
l’expedient  d’activitats núm.  8.2.1 -2013/31 (segons informe  tècnic  de data  7 
d’abril de 2016  (núm. 2016-0155), subscrit per l’arquitecta tècnica municipal).

Tercer. Informar als interessats que, tal i com s’estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8 
se li practicarà una liquidació provisional, la qual 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 923,70 €

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  als  interessats,  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 (arquitecta, 
arquitecta tècnica i a la Unitat de suport administratiu al Medi Ambient).

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

3.19 Expedient núm.:   E014/2016/004  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a la finalització de les obres de reforma i 
ampliació  a  l'immoble  ubicat  a l’Av.  Abrera,  20  (CA.338bis),  a  instància  de JR.L.V.,  amb 
NIF 38063382S. 

Com  a  antecedents  d’aquesta  llicència  d’obres  menors  es  troben  les  actuacions 
contemplades a l’expedient E013/2006/437, que es detallen breument a continuació:
- En data 22.03.2007 s’adoptà per Junta de Govern Local l’acord núm. 2432 pel qual s’atorgava llicència 
d’obres a JR.L.V.,  NIF 38063382S, (títol lliurat  en data 02.04.2007), per l’ampliació i  reforma d’habitatge 
unifamiliar aïllat existent a l’Av. Abrera, 20 (CA.338bis - ref. cadastral 6960402) (exp. E013/2006/437).
- La vigència de la llicència d’obres atorgada va quedar fixada pel dia 22.04.2010 però pel decret de l’Alcaldia 
núm. 12388 de data 17.03.2010, es va suspendre aquesta vigència per un termini total de sis mesos, restant 
només, un cop acabat aquest termini, una vigència de la llicència d’obres d’un mes.
- Per diverses resolucions de l’Alcaldia (12976, 13490, 14180 i 559 de dates 25.10.10, 12.04.11, 03.11.11 i  
22.05.12, respectivament) es va ampliar el termini de suspensió dels efectes de la llicència d’obres fins el dia 
21 de març de 2013.
- Per decret núm. 1445  de data 22.11.2013 de la Regidoria Delegada es va aixecar d’ofici la suspensió 
dictada per decret de l’Alcaldia núm. 12388 de data 17.03.10 (i les seves successibles ampliacions), es va 
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fixar el termini de vigència de la mateixa fins el dia 21 d’abril de 2013, i es va atorgar d’ofici,  una pròrroga 
ordinària de 18 mesos amb efectes des de 22.04.2013 fins el 21.10.2014.
- Pel decret de la Regidoria Delegada núm. 109/2015 del 03.02.2015, i pels acords núms. 3.11 i 3.3 de la  
Junta de Govern Local de dates 01.09.2015 i 02.02.2016, respectivament, es van atorgar pròrrogues fins el 
16.02.16, l’última per un període de 2,25 mesos.

Davant  la  no  procedència  de  la  petició  de  més  pròrrogues  de  la  llicència  d’obres 
atorgada en data 22.03.2007 per l’acord núm. 2432 de la Junta de Govern Local, i al 
no ser possible la finalització dels treballs dins del termini fixat, es va presentar al registre 
general municipal en data 5 de febrer de 2016, a les 12:06 hores   (registre d'entrades 
núm. 2016-E-RC-891), petició de llicència urbanística subscrita per MD.A.R., en nom i 
representació  de  JR.L.V.,  amb NIF  38063382S,  per  una  ampliació  i  finalització  de 
projecte  de  reforma  a  l'habitatge unifamiliar  aïllat  de  l’ Av.  Abrera,  20  (CA.338bis) 
(referència  cadastral  6960402),  així  com  diversa  documentació  tècnica 
complementària  aportada en data  22 de març  de 2016 (registre  d'entrades 2396), 
subscrita per JR.L.V., amb NIF 38063382S, com a resposta al requeriment d'esmena 
de data 24 de febrer de 2016 (registre de sortides 599 de data 24 de febrer de 2016).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 7 d’abril  de 2016 (núm. 2016-0154) subscrit  per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 25.04.2016 (núm. 2016-0092) 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 
E014/2016/004, sol·licitada per JR.L.V., amb NIF 38063382S,  per la finalització de les 
obres  de  reforma  d’un  habitatge  unifamiliar  aïllat  a  l’ Av.  Abrera,  20  (CA.338bis) 
(Referència cadastral 6960402), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment 
de les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars 
que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:

- Les  ressenyades  en  el  projecte  tècnic  visat  pel  Col·legi  d’Arquitectes  de 
Catalunya  amb  el  núm.  2006021184,  i  la  documentació  complementària 
presentada pel promotor en data 5 de febrer de 2016, a les 12:06 hores i 22 de 
març de 2016 a les 17:55 hores.

- Les mateixes condicions imposades a la llicència principal, entre les quals cal 
destacar:

 L’ús de l’edifici és  d’habitatge unifamiliar aïllat, i per tant, una hipotètica 
transformació  per  a  crear-ne  un  altra  a  la  planta  pis  no  és  factible 
legalment ni urbanísticament.

 El  traster  adossat  als  límits  esquerra  i  fons  de  la  parcel·la  és 
il·legalitzable i, per tant, serà requisit indispensable, per a l’atorgament 
de la llicència de 1ra ocupació, el seu enderroc.

- La llicencia s’atorga sense perjudicis a tercers i salvant el dret de propietat.
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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 678,93 €
TOTAL €  678,93 €

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.

 
3.20 Expedient núm.:   E014/2016/009  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar una rampa al vestíbul d’accés 
als habitatges per eliminació de barreres arquitectòniques a l'immoble ubicat al C/ Rebato, 3, a 
instància de la Comunitat de Propietaris, "Rebato, 3", amb CIF H59442384. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 19 de febrer de 2016, a les 12:16 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-1399),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per la Comunitat de Propietaris, "Rebato, 3", amb NIF H59442384, per treure el 
graó d'entrada a l'edifici  ubicat al  C/ Rebato, 3 (referència cadastral  8074701); així com 
diversa documentació tècnica complementària aportada en data 23 de març de 2016 
(registre d'entrades 2403), subscrita per S.LL., amb DNI 45464317X, en representació de 
la Comunitat de Propietaris “Rebato, 3”, com a resposta al requeriment d'esmena de data 
10 de març de 2016 (registre de sortides 750).

L'article sisè, apartats 3 i 4, de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016 diu, entre d'altres:
3. Es concedirà una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que  
afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat.
Aquesta bonificació serà compatible amb el gaudi de la prevista a l'apartat 1 d'aquest article i s'aplicarà sobre  
la quota resultant d'aplicació aquesta altra bonificació.
4.  Les sol·licituds per  al  reconeixement  dels  beneficis  fiscals regulats  als  apartats  anteriors  s’han de  
presentar en el moment de formular la sol·licitud de la llicència d’obres, la declaració responsable o la  
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comunicació prèvia, referides en els apartats 2 i 3 de l’article 9è d’aquesta Ordenança i hauran d’anar  
acompanyades de la documentació acreditativa.

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 1 d’abril  de 2016 (núm. 2016-0141)  subscrit  per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 25.04.2016 (núm. 2016-0089) 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 
E014/2016/009,  sol·licitada  per  la  Comunitat  de  Propietaris,  "Rebato,  3",  amb  CIF 
H59442384,  per a executar les obres consistents en la creació d’una rampa al vestíbul 
d’accés  als  habitatges  per  eliminació  de  barreres  arquitectòniques  al C/  Rebato,  3 
(Referència cadastral 8074701), 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 19 de 
febrer de 2016, a les 12:16 hores, i la complementària presentada el dia 23 de 
març de 2016 (registre d'entrades 2403).

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 180,21 €
TOTAL €  180,21 €

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.

46



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.

3.21 Expedient núm.:   E014/2016/018  
Assumpte:  Llicència  d'obres menors  i  instal·lacions  per  a  executar  una  reparació puntual  per 
humitats a l'immoble ubicat al Pg. Lliri, 10 (LC.303), a instància de J.L.G., amb NIF 38046232T. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 14 de març de 2016, a les 12:38 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-2148),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  J.L.G.,  amb NIF 38046232T,  per  a  executar una reparació  puntual  per 
humitats a l'habitatge  al  Pg. Lliri, 10 (LC.303 - referència cadastral  0753412).

L'article sisè, apartat 2b) 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,  
podran gaudir d'una bonificació del 95 per cent en la quota de l'impost en els termes que a continuació  
s'indiquen:
a) .../...
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.
.../...
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.
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 31 de març de 2016 (núm. 2016-0138) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 25.04.2016 (núm. 2016-0088) 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 
E014/2016/018, sol·licitada per J.L.G., amb NIF 38046232T,  per a executar les obres 
consistents  en la  reparació  puntual  per  humitats  (repicat  i  sanejament  de paraments 
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interiors de l’habitatge per localitzar i reparar filtracions d’aigua) a l'habitatge ubicat al  Pg. 
Lliri, 10 (LC.303 - referència cadastral 0753412), 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 14 de 
març de 2016, a les 12:38 hores.

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 54,90 €
TOTAL €  54,90 €

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.

3.22 Expedient núm.: E014/2016/011
Assumpte: Llicència urbanística per treure una morera  i llicència d'obres menors per posteriorment 
arranjar la vorera, a l'immoble ubicat al C/ Salvador Espriu, 6 i 8 (Referència cadastral 8368502), a 
instància  de  la  Comunitat  de  Propietaris  “Salvador  Espriu,  6  i  8,  i  Martorell,  31”,  amb  CIF 
H65943987. 

S'ha presentat  al  registre  general  municipal  en data  19  de febrer  de 2016  (registre 
d'entrades núm.  1402),  petició  de llicència  urbanística  subscrita  per  la  Comunitat  de 
Propietaris “Salvador Espriu, 6 i 8, i Martorell, 31”, amb CIF H65943987, per treure una 
morera  i llicència d'obres menors per posteriorment arranjar la vorera al C/ Salvador 
Espriu, 6 i 8 (Referència cadastral 8368502).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
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- Informe tècnic de data 17 de març de 2016 (núm. 2016-0118) subscrit per l'arquitecta 
tècnica.
- Informe del tècnic de Medi Ambient de data 23 de març de 2016 (núm. 2016-0027)
- Informe jurídic de data 25.04.2016 (núm. 2016-0085)

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  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 
E014/2016/011,  sol·licitada  per  Comunitat  Propietaris  "Salvador  Espriu,  6  i  8,  i 
Martorell,  31",  amb  CIF  H65943987,  per  a  talar  la  morera  i  executar  les  obres 
d’arranjament de la vorera al   C/ Salvador Espriu, 6 (referència cadastral 8368502), 
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 19 de 
febrer de 2016, a les 12:25 hores.
- El paviment a restituir ha de mantenir les mateixes característiques o similars a 
l’existent i mantenir la mateixa alineació i planeitat de la vorera.
- Tot l’àmbit d’actuació mentre s’executin els treballs es mantindrà degudament 
delimitat i senyalitzat tant de dia com de nit.
 
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 88,57 €
Taxa llicència (tala arbre: 11,12 €/ud) 11,12 €
TOTAL €  99,69 €

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 
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  
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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  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.

3.23 Expedient núm.:   E014/2016/022  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar un envà divisori a l'immoble 
ubicat a la Pl. Rafael Casanova, 9, a instància d’ A.B., amb NIE X9701589M. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 29 de març de 2016, a les 09:21 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-2479),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  A.B.,  amb NIE  X9701589M,  per  desmuntar  un  envà  divisori  del  local 
comercial  ubicat a la Pl. Rafael Casanova, 9 (referència cadastral  8372301). 

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 8 d’abril  de 2016 (núm. 2016-0156) subscrit  per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 25.04.2016 (núm. 2016-0093) 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 
E014/2016/022,  sol·licitada  per  A.B.,  amb NIE  X9701589M,  per  desmuntar  un envà 
divisori  del  local  comercial  ubicat  a   la  Pl.  Rafael  Casanova,  9  (referència  cadastral 
8372301), 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 29 de 
març de 2016, a les 09:21 hores.

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

Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
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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., Obres3,66 % Del pressupost 28,55 €
TOTAL €  28,55 €

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.
 
3.24  Expedient núm.: E017/2016/011
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble  ubicat  al  C/  Indústria,  15,  a  instància  d'Endesa  Distribució  Elèctrica  SLU,  CIF 
B82846817. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 24 de març de 2016, a les 11:46 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-2447),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per J.P.A., amb NIF 39879088D, en nom i representació de la raó social Endesa 
Distribució Elèctrica SLU, amb CIF B82846817, per a executar obres per a l'ampliació de 
la xarxa de subministrament, al C/ Indústria, 15 (referència cadastral 8172204).

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 31 de març de 2016 (núm. 2016-0055) subscrit per l’arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 25/04/2016 (núm. 2016-0088)
 
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 
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anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2016/011, 
sol·licitada per J.P.A.,  amb NIF 39879088D, en nom i  representació de la raó social 
Endesa Distribució Elèctrica SLU, SA, amb CIF B82846817,  per a l'ampliació de la xarxa 
de subministrament,  al C/ Indústria,  15 (referència cadastral  8172204) 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 24 de març de 
2016, a les 11:46 hores (2016-E-RC-2447) amb la REF: 0529458-BT

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 126,01 €
TOTAL €  126,01 €

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

Quart. Notificar aquest acord a la raó social peticionària, i comunicar-lo al Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances  (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.

3.25  Expedient núm.: E017/2016/013 
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble ubicat al Cm. Sagraments, 26, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 7 d’abril de 2016, a les 12:33 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-2877), petició de llicència urbanística subscrita per 
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R.C.P., amb NIF 18025478X, en nom i representació de la raó social Endesa Distribució 
Elèctrica SLU, amb CIF B82846817, per a executar obres per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament al Cm. Sagraments, 26 (referència cadastral 7869501).

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 13 d’abril de 2016 (núm. 2016-0057) subscrit per l’arquitecte 
tècnic municipal.
- informe jurídic de data 25/04/2016 (núm. 2016-0096)
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança 
fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  en 
concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2016/013, 
sol·licitada per R.C.P.,  amb NIF 18025478X, en nom i representació de la raó social 
Endesa Distribució Elèctrica SLU, SA, amb CIF B82846817,  per a l'ampliació de la xarxa 
de  subministrament  al Cm.  Sagraments,  26  (referència  cadastral  7869501)  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 7 d’abril  de 
2016, a les 12:33 hores (2016-E-RC-2877) amb la REF: G84VT7R-AT

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 16,66 €
TOTAL €  16,66 €

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

Quart. Notificar aquest acord a la raó social peticionària, i comunicar-lo al Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances  (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.
 
4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/1994/33
Comunicació de transmissió d’activitat de carnisseria a la plaça del Doctor Trueta, 4, local.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 3112 de data 02.02.1995, es va atorgar llicència d’activitat 
d’acord  amb  la  legislació  aleshores  vigent  a  Carpego  SCP,  NIF  G60581287,  per  a 
l’activitat dita, essent aquest l’últim transmitent autoritzat.

SAVR, NIF 39154647E, i Carpego SCP, NIF G60581287, han comunicat la transmissió 
de l’activitat dita mitjançant instància conjunta entrada en data 06.04.2016 (núm. de 
registre 2819) 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 13.04.2016, corresponent a aquesta activitat, 
amb dictamen positiu.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
Titular: SAVR, NIF 39154647E
Rètol de l’establiment: CARNISSERIA – XARCUTERIA – LEDESMA 

Activitat: carnisseria
Emplaçament: Pl. Doctor Trueta, 4, local
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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 el  Decret  de l’Alcaldia 
núm.  3112  de  data  02.02.1995,  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. Aquesta 
circumstància ha d’estar degudament indicada en lloc prou visible.

6. L’establiment  restarà  inclòs  dins  del  programa  de  vigilància  d’establiments 
alimentaris d’Abrera,  pel  que  la  no  resolució  de  les  deficiències  o  el  no 
compliment  de  la  legislació  vigent  podran  ser  causa  del  cessament  de 
l’activitat.

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

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

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.

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.
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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.: E043/2016/04/081LM
Tramitació d'autorització de venda de productes pirotècnics al carrer de Manresa, 21.

TFBP, NIF 38132086H, ha sol·licitat l’autorització municipal per instal·lar una caseta de 
venda de productes pirotècnics mitjançant instància entrada en data 21.03.2016 (núm. 
de registre 2322).

El Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial Decret 563/2010, de 
7 de maig, modificat pel Reial Decret 1335/2012, de 21 de setembre, estableix en el 
seu article 130 que les sol·licituds d'autorització d'establiments permanents de venda 
d'articles pirotècnics de les categories 1, 2, 3, T1, P1 i d'ús en la marina es dirigiran als 
delegats  de  Govern  corresponents  segons  el  que  disposa  la  Instrucció  tècnica 
complementària número 17.

Tota sol·licitud d'autorització de venda i posada a disposició d'articles pirotècnics en 
establiments temporals s’haurà d’adreçar als delegats del Govern corresponents amb 
tres mesos d'antelació a l'inici de l'activitat, aportant el que disposa la Instrucció tècnica 
complementària número 17.

Una  vegada,  presentada  la   sol·licitud,  el  delegat  del  Govern  ho  posarà  en 
coneixement de l'Ajuntament, cosa que en aquest cas ha estat en data 08.04.2016 
(núm.  de  registre  2903),  d'acord  amb  les  característiques  de  l'establiment 
determinades pel sol·licitant. Així mateix, es sol·licitaran informes a l'òrgan provincial 
de l'Àrea d'Indústria i Energia de la Delegació del Govern i de la Intervenció d'Armes i 
Explosius de la comandància corresponent.

L’òrgan competent per a l'autorització és la Delegació del Govern i aquesta autorització 
és la que serveix de base per a l'atorgament de la corresponent llicència municipal per 
exercir l'activitat especificada, d'acord amb la seva tramitació concreta.

En  la  resolució  d'autorització  d'establiments  permanents  o  temporals  de  venda  i 
posada a disposició del públic d'articles pirotècnics han de constar, com a mínim, les 
dades que disposa la Instrucció tècnica complementària número 17 i el titular d'una 
autorització, sigui persona física o jurídica, ha de designar un responsable, o diversos, 
de la venda, que estarà de manera permanent a l'establiment permanent o temporal 
de venda, durant el període de venda, tenint en compte que l'autorització ha d'estar 
disponible en tot moment en el lloc de la venda.

La Policia Local i el Servei Tècnic Municipal han emès informes favorables a aquesta 
petició, respectivament amb el núm. 61/2016 de data 23.03.2016 i núm. 2016-0060 de 
data 13.04.2016. En ambdós informes s’estableix que la caseta s’ha d’instal·lar a 25 
metres del Mercat Municipal.

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 
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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. Donar  la  conformitat  a  la  instal·lació  d'una  caseta  de  venda  de  productes 
pirotècnics al carrer de Manresa, 21, a 25 metres del Mercat Municipal, i en el període 
comprès entre el 16 i el 23 de juny de 2016, a nom de TFBP, NIF 38132086H.

Segon. Informar al titular sol·licitant de l’autorització de la Delegació del Govern que:
1) haurà  de  designar  un  responsable,  o  diversos,  de  venda,  que  estarà  de 

manera permanent a l'establiment permanent o temporal de venda, durant el 
període de venda,

2) en  el  cas  d’obtenir  l’autorització,  aquesta  haurà  d'estar  disponible  en  tot 
moment en el lloc de la venda.

3) prèviament a la instal·lació, obertura i funcionament de l'activitat, s'haurà d’haver 
sol·licitat i obtingut, en tot cas, la llicència municipal corresponent.

Tercer. Notificar aquest acord a la Delegació del Govern als efectes de prosseguir la 
tramitació i resoldre el procediment, i al peticionari als efectes informatius.

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.: E052/2010/41
Comunicació de transmissió d’activitat de bar i  venda de pa i pastisseria a l’avinguda de la 
Generalitat, 26-28, local.

Per acord  núm. 732 adoptat per la Junta de Govern Local en data 08.11.2012, es va 
atorgar  llicència  d’activitat  d’acord  amb  la  legislació  aleshores  vigent  a  JAMR,  NIF 
46551695V, per a l’activitat dita, essent aquest l’últim transmitent autoritzat.

Pa  a  Casa  Teva  SL,  NIF  B66687021,  i  JAMR,  NIF 46551695V,  han  comunicat  la 
transmissió de l’activitat dita mitjançant instància conjunta entrada en data 18.03.2016 
(núm. de registre 2296) 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’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat en data 18.04.2016, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 13.04.2016, corresponent a aquesta activitat, 
amb dictamen positiu.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
Titular: Pa a Casa Teva SL, NIF B66687021
Rètol de l’establiment: PA A CASA TEVA

Activitat: bar i venda de pa i pastisseria
Emplaçament: Av. Generalitat, 26-28, local
Classificació: activitat no classificada d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats  (PCAA)  i  normativa  que  la 
desenvolupa.

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i 
mesures correctores en el seu funcionament establertes en l’acord  núm. 732 adoptat 
per la Junta de Govern Local en data 08.11.2012, 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:
9. 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.
10. 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.

11. 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.

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

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

14. L’establiment  restarà  inclòs  dins  del  programa  de  vigilància  d’establiments 
alimentaris d’Abrera,  pel  que  la  no  resolució  de  les  deficiències  o  el  no 
compliment  de  la  legislació  vigent  podran  ser  causa  del  cessament  de 
l’activitat.

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

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

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

18. L’establiment ha de disposar de  fulls oficials de reclamació a disposició dels 
clients o usuaris dels serveis.
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19. El titular de l’activitat ha de contractar una assegurança que cobreixi el risc de 
la responsabilitat civil com a establiment públic.

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 16 98,34 € 0% 0% 98,34 €

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

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

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

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

5. SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2016/15
Assumpte:  Acceptació  de  la  subvenció  de  la  Diputació  de  Barcelona,  en  concepte  de 
“Finançament de l’àmbit de benestar social” , en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

En data 18/03/2016 entra al registre d’entrada núm. 2016-E-RC-2317, notificació de 
l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 25 de febrer de 
2016, en la qual s’aprova la concessió del fons de prestació "Finançament de l’àmbit 
de benestar social", en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”.

Vist  l’informe  tècnic,  emès  en  data  13/04/2016,  en  el  qual  es  valora  necessària 
l’acceptació d’aquest recurs econòmic.

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

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

ACORD
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Primer.  Acceptar  la  subvenció  concedida  per  la  Diputació  de  Barcelona  relativa  al 
finançament de l’àmbit de benestar social, per a l’exercici 2016, per un import de 34.920 
€.

Segon. Comptabilitzar el compromís d’ingrés relatiu a l’import subvencionat (34.920 €) a 
l’aplicació pressupostària 461,00. 

Tercer. Comunicar aquesta resolució al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i 
Finances i al Departament i a la Regidoria de Serveis Socials, Dones i Igualtat.

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.: G401/2016/03/081LM
Aprovació d’un nou Conveni amb el Consorci del Bages per al tractament de residus de les 
fraccions orgànica i vegetal.

Per acord  núm. 1062 adoptat per la Junta de Govern Local en data 23.05.2005, es va 
aprovar un Conveni amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus que fou signat 
per ambdues parts el 26.07.2005, i que ha permès fins ara el tractament de la fracció 
orgànica dels residus municipals (FORM) a la planta de compostatge del Consorci.

Es  considera  necessari  aprovar  un nou  Conveni  amb el  Consorci  de  Residus del 
Bages que també inclogui el tractament de la fracció vegetal (FV), és a dir, les restes 
de poda, ja que és un residu compostable que actualment es gestiona via empreses 
privades que ofereixen tarifes per tona de tractament de la fracció vegetal més cares 
que la  que ofereix  el  consorci  del  Bages.  Per  exemple,  l’empresa  amb la que es 
treballa actualment té una tarifa de 34€ per tona, mentre que el consorci ofereix una 
tarifa de 16€ per tona.

El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  
reguladora dels residus, regula aquesta matèria.

S’ha emès  l’informe del tècnic de Medi Ambient núm. 2016-0046, de data 20.04.2016, 
sobre la conveniència de subscriure aquest nou Conveni.

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

ACORD

Primer. Aprovar el Conveni amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus de les 
fraccions orgànica dels residus municipals (FORM) i de restes vegetals (FV) a la planta 
de compostatge del Consorci, que es transcriu a l’annex.
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Segon. Designar el Sr. Alfons Recio Raja, tècnic de Medi Ambient, com a representant 
de l’Ajuntament d’Abrera a la comissió paritària prevista a la clàusula setena del 
Conveni.

Tercer. Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la gestió de residus.

Quart. Donar compte als Departaments d’Intervenció, i 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 
---

8.- ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: E236/2016/03
Assumpte: Convocatòria Concurs fotogràfic Festa Major 2016 “FES CLIC! A LA FESTA MAJOR”

Els municipis, de conformitat amb l’art. 25 LRBRL de la Llei Reguladora de Bases de 
Règim  Local  (Llei  7/1985,  de  2  d’abril),  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. 

En  desenvolupament  d’aquestes  competències,  es   poden  realitzar  concursos  i 
certàmens  consistents  en  unes  proves  entre  els  aspirants  a  un  premi.  Aquests 
concursos poden ser,  com en aquest  cas,  per  promoure les tècniques i  l’art  de la 
fotografia, alhora que es fomenta la participació dels veïns i veïnes en la Festa Major.

Com sigui que el grau de participació cada any és més ampli i que, a més a més,  
contribueix  a  la  realització  d’activitats  culturals  al  nostre  municipi,  es  considera 
favorable la seva execució.

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 
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 fotogràfic Festa Major 2016 “FES CLIC! A LA FESTA 
MAJOR” i aprovar les bases específiques que seran d’aplicació, de conformitat amb el 
text que s’annexa a aquest acord.

Segon.  Autoritzar  la  despesa  de premis  en metàl·lic  a  l’aplicació  pressupostària  de 
referència 929 48000 – Premis i beques per activitat per un import de 370,00 €.

Tercer. Comunicar  aquest  acord al  Departament  d’Intervenció  General,  Tresoreria  i 
Finances, 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.
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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

8.2 Expedient núm.: E236/2016/04
Assumpte: Convocatòria del XXXIX Concurs de Pintura Ràpida d’Abrera 2016

De conformitat amb l’art. 25 LRBRL de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local 
(Llei  7/1985,  de  2  d’abril),  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. 

Amb l’objectiu, doncs, de fomentar l’art i la cultura entre la ciutadania, amb el municipi 
d’Abrera com a leitmotiv, s’organitza el XXXIX Concurs de pintura ràpida d’Abrera en 
què, alhora, es vol animar a la participació dels artistes plàstics per la seva difusió.

Com sigui que la realització d’aquest concurs ha tingut sempre una bona acollida i un 
elevat grau de participació i que, a més a més, fomenta les arts plàstiques i enriqueix 
el patrimoni pictòric municipal de la vila, es considera favorable la seva execució.

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 
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 XXXIX Concurs de Pintura Ràpida d’Abrera 2016 i aprovar les 
bases específiques que seran d’aplicació, de conformitat amb el text que s’annexa a 
aquest acord.

Segon.  Autoritzar la despesa de premis a l’aplicació pressupostària de referència 929 
48000 – Premis i beques per activitat - per un import de 3.120,00 €.  Quan així s’hagi 
previst,  els premis estaran subjectes a retenció en concepte d’IRPF.

Tercer. Comunicar  aquest  acord al  Departament  d’Intervenció  General,  Tresoreria  i 
Finances, 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

8.3 Assumpte: Donar compte de resolució judicial  
Expedient:G388/2016/09  

Vist el recurs contenciós administratiu interposat per Habitatge Entorn S.C.C.L, contra 
l’acord de la Junta de Govern Local núm. 122 de data 02.11.2011.      

Atès que es va interposar recurs d’apel·lació contra la sentència núm. 35/14 de data 27 
de gener de 2014, dictada en el recurs 650/11 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
15 de Barcelona.  
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Atesa la Sentència núm. 187/2016 data 18.03.2016 dictada pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, sala contenciós administrativa, secció tercera, que a la seva 
part dispositiva regula:

"FALLO:  Primero.  Desestimar  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  
representación procesal de “Habitatge Entorn, SCCL” contra sentencia de 27 de enero  
de 2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 15 de Barcelona. 
Segundo. Condenar a la apelante en las costas de esta alzada, con el límite indicado”.  

ACORD 

Primer. Quedar assabentats del contingut de la resolució judicial  indicada i  acusar 
recepció  per  la  seva  constància  en  les  actuacions;  així  com  de  la  recepció  de 
l'expedient administratiu.

Segon. Notificar a la representació de l’Ajuntament i al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, sala contenciós administrativa, secció tercera i comunicar  al Departament 
d’intervenció, Tresoreria i Finances.  

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

9.- SOBREVINGUTS

L’Alcalde demana la inclusió per urgència dels següents temes, essent aprovats per 
unanimitat dels assistents.

9.1 Expedient núm.: G401/063MO/2016/01
Assumpte:  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Abrera  i  el  Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en el marc del projecte promoure l’ocupació a la indústria local del 
Baix Llobregat subvencionat per la Diputació de Barcelona

L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-0411 del dia 2 de maig de 2016, el 
contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
 
“El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  en  virtut  de  les  bases  reguladores  i  la 
convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, publicada al 
BOPB en data 23 de desembre de 2014, va presentar un projecte anomenat “Promoure 
l’ocupació a la indústria local del Baix Llobregat”.

El  projecte ha estat  aprovat mitjançat acord de Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en data 30 d’abril de 2015.

En data 18 de maig de 2015 el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançat acord de 
la Junta de Govern, ha aprovat l’acceptació de la subvenció atorgada.

El projecte presenta les següents característiques:

 Nom del projecte: Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat
 Número d’expedient: 2014/8019 
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 Codi de la convocatòria 201420145120006313
 Cost total del projecte: 381.828,90 €
 Subvenció atorgada: 260.855,04 €
 Durada del projecte: Des del 15/06/2015 al 31/08/2016
 Fases que contempla el projecte concret aprovat:

Eix 1. Concertació institucional territorial i sectorial
Eix 2. Enfortiment del model industrial local
Eix 3. Retenció del talent i desenvolupament competencial

Els objectius del projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat” 
són: 

 Conèixer  en  profunditat  a  les  empreses  de  les  indústries  alimentàries  i  de 
begudes i a les empreses del sector logístic de la comarca, per conèixer els 
perfils  ocupacionals  que tenen,  les necessitats  que en matèria  de recursos 
humans presenten i els requisits que exigeixen a les persones que seleccionen, 
per tal  d’orientar  les polítiques actives d’ocupació que es realitzen des dels 
serveis locals d’ocupació públics. 

 Realitzar un dispositiu d’orientació laboral i formació a mida de les necessitats 
de les empreses per tal d’inserir laboralment a persones en situació d’atur.

Els objectius específics del projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix 
Llobregat” són:

 Contactar amb un mínim de 150 empreses, visitar com a mínim a 75 empreses, 
aconseguir  50 empreses  que col·laborin  en  la  definició  de  necessitats  dels 
sectors que contempla el projecte. 

 Aconseguir  la  participació  de  com  a  mínim  60  persones  en  situació  de 
desocupació,  que  passaran  pels  diferents  dispositius  d’orientació  laboral  i 
formació ocupacional i competencial que contempla el projecte

Per a la realització del projecte el Consell Comarcal del Baix Llobregat compta amb la 
col·laboració de 25 ajuntaments de la comarca que es caracteritzen per disposar de 
serveis  locals  d’ocupació  i  promoció  econòmica  que  tenen  serveis  d’atenció  a  les 
persones aturades i a les empreses de cadascun dels seus municipis. 

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, com entitat sol·licitant del projecte, és l’ens 
responsable de la gestió i coordinació del projecte. Aquestes funcions suposen també 
la interlocució i relació amb la Diputació de Barcelona com a entitat subvencionadora i 
responsable  dels  programes  subvencionats  en  el  marc  de  la  convocatòria  de 
“Promoure l’ocupació a la indústria local”.

Per tal d’establir els termes de col·laboració entre l’ajuntament d’Abrera com a entitat 
executora i el Consell Comarcal del Baix Llobregat com a entitat sol·licitant del projecte 
“Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat” s’ha de signar el conveni 
que s’annexa, la vigència del qual serà des del 15 de juny de 2015 fins el 15 d’octubre 
de 2016.

S’ha emès informe tècnic i/o jurídic núm. PE 26/2016 en data 25.04.16.
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Aquesta  proposta  de  resolució  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Promoció 
Econòmica  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. Aprovar el conveni que s’annexa a aquest acord i facultar a l’Alcalde i a la 
Secretària de l’Ajuntament d’Abrera per a la seva signatura.

Segon. Les obligacions de l’Ajuntament d’Abrera són les que s’enumeren a continuació:

 L’Ajuntament d’Abrera es compromet a participar conjuntament amb el Consell 
Comarcal  del  Baix  Llobregat  en  l’execució  dels  eixos del  projecte  amb  el 
següent grau de participació:

Eix 1. Concertació institucional territorial i sectorial

Difondre entre les empreses del sector agroalimentari i de begudes i del sector 
logístic  del  seu  municipi  el  projecte  i  aconseguir  la  màxima  implicació  i  
participació d’aquestes per assolir els objectius del projecte. 

Facilitar al Consell Comarcal del Baix Llobregat les dades de les empreses  
interessades en participar en el projecte per tal d’establir amb elles el nivell de 
col·laboració amb cadascun dels eixos del projecte. Per a la cessió d’aquestes 
dades  es  fixarà  un  protocol  de  recollida  de  la  informació,  on  l’empresa  
interessada en participar autoritzi aquesta cessió.

Participar de manera activa en les taules de concertació territorials que es  
constitueixin per al correcte funcionament del projecte.

Eix 2. Enfortiment del model industrial local 

Col·laborar amb el  Consell  Comarcal per fer un seguiment de la correcta i  
eficient implicació en el projecte de les empreses del seu municipi.

Col·laborar amb el Consell Comarcal en la detecció de necessitats formatives 
de les empreses dels sectors implicats en el projecte. 

Col·laborar amb el Consell Comarcal en la detecció de necessitats de noves 
contractacions  laborals  de  les  empreses  dels  sector  agroalimentaris  i  de  
begudes i del sector logístic.

Eix 3. Retenció del talent i desenvolupament competencial

Realitzar  una  primera  preselecció  de  persones  aturades  susceptibles  de  
participar en el projecte.

Col·laborar amb el Consell Comarcal en la selecció definitiva de les persones 
participants en el projecte. 

Col·laborar  amb  el  Consell  Comarcal  en  la  definició  dels  continguts  
formatius del projecte. 
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Col·laborar  amb  el  Consell  Comarcal  en  el  seguiment  dels  itineraris  
d’orientació, formació i inserció laboral fixats per a les persones participants del 
projecte.

 De manera transversal als tres eixos del projecte, l’ajuntament d’Abrera haurà 
de participar i assistir a les reunions de la comissió de seguiment del projecte 
que convoqui el Consell Comarcal, que de manera ordinària seran cada tres 
mesos i a aquelles que de manera extraordinària es puguin convocar en funció 
de les necessitats del projecte.

 L’Ajuntament  d’Abrera  tindrà  l’obligació  d’aportar  tota  la  informació  que  el 
Consell  Comarcal  necessiti  per  donar  resposta  al  sistema  d’indicadors  de 
gestió i avaluació que contempla el programa. 

 El  personal  tècnic  de  l’Ajuntament  d’Abrera  que  es  preveu  que  realitzin 
aquestes activitats dedicaran com a mínim un temps de la seva jornada que 
suposi un import de cost laboral per import de 3.525.29 euros, d’acord amb el 
següent desglossament per persona tècnica assignada al projecte:

Eix Nom  i 
cognoms

DNI Categoria 
professional

Grup Període 
imputació

Cost 
laboral 
total

% 
imput
at

Cost 
laboral 
imputat

Eix  1. 
Concerta
ció 
institucio
nal 
territorial 
i 
sectorial

Montserrat 
Tomás 
Montolio

38555099S
Tècnica 
mitjana

A2
15/06/2015 
a 
31/08/2016

51.966,28
€

2%
1.039,33 
€

Eix  2. 
Enfortim
ent  del 
model 
industrial 
local

Montserrat 
Tomás 
Montolio

38555099S
Tècnica 
mitjana

A2
15/09/2015 
a 
31/08/2016

43.539,32 
€

3%
1.306,18 
€

Eix  3. 
Retenció 
del talent 
i 
desenvol
upament 
compete
ncial

Montserrat 
Tomás 
Montolio

38555099S
Tècnica 
mitjana

A2
01/11/2015 
a 
31/08/2016

39.325,84 
€

3%
1.179,78 
€

 L’Ajuntament d’Abrera té l’obligació de justificar econòmicament les despeses 
que ha generat i imputa al programa, d’acord al model de relació de despeses i 
de certificat que el Consell Comarcal del Baix Llobregat li faci arribar, d’acord al 
model que estableixi la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament d’Abrera lliurarà 
aquest  certificat  i  relació de despeses dins dels  terminis  que fixi  el  Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.

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

Quart. Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar-la 
als departaments de Secretaria i de Promoció Econòmica.”
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Aquesta  proposta  de  resolució  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Promoció 
Econòmica  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. Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0411, adoptat en data 2 de maig de 
2016.

Segon. Donar compte a la Intervenció municipal,  a Secretaria i  al  Departament de 
Promoció Econòmica.

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

9.2 Expedient núm.: E352/2016/03
Assumpte:  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Abrera  i  el  Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en el marc del programa Treball i Formació adreçat a persones en 
situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació – PANP 2015

L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-0412 del dia 2 de maig de 2016, el 
contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
 
“El Servei d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, 
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al 
Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la 
prestació i/o el subsidi per desocupació, obre la convocatòria per a l’any 2015.

L’objectiu  del  programa és  realitzar  actuacions de  foment  de l’ocupació  que millorin 
l’ocupabilitat de les persones participants i  la seva inserció laboral. Concretament les 
accions previstes són d’experiència professional facilitant la pràctica laboral dels i de les 
participants  mitjançant  el  desenvolupament  de  treballs  de  caràcter  públic  i  d’interès 
social; i de formació, participant en una activitat formativa professionalitzadora que estigui 
directament  relacionada  amb  el  treball  que  desenvolupen  o  amb  el  seu  itinerari 
ocupacional.

L’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, a la base 2, limita com a entitats beneficiàries de 
les  subvencions  d’aquest  programa  als  ajuntaments  de  Catalunya  i  els  consells 
comarcals,  que  d’acord  amb  l’annex  6  de  l’Ordre,  tinguin  contractes  de  treball 
preassignats. 

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  fixa  tres  línies  d’actuació  per  emmarcar  els 
projectes que va presentar dins de la convocatòria de subvenció per a l’any 2015:

a) Manteniment d’espais, equipaments i instal·lacions públiques – Projecte A
b) Agents cívics – Projecte A
c) Suport administratiu per als serveis públics – Projecte A
d) Manteniment d’espais, equipaments i instal·lacions públiques – Projecte B
e) Suport administratiu per als serveis públics – Projecte B 
f) Agents Cívics – Projecte B
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El Consell Comarcal del Baix Llobregat té 25 contractes de treball preassignats i va oferir 
els serveis que recullen aquests projectes comarcals als ajuntaments de la comarca, que 
d’acord a l’Ordre EMO/204/2015 no tenien contractes preassignats directament,  i  per 
tant, no podien optar a presentar una sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de 
Catalunya.

L’Ajuntament d’Abrera va aprovar per Decret d’alcaldia número 2015-0628 de 16 de juliol 
de  2015  l’adhesió  als  projectes  comarcals  “Manteniment  d’espais,  equipaments  i 
instal·lacions públiques – projecte A” amb 1 persona i “Suport administratiu per als serveis 
públics - projecte A” amb 2 persones. 

En data 24 de juliol de 2015, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va presentar al 
Servei d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud de subvenció per al programa Treball i 
Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi 
per desocupació on contemplava els serveis descrits anteriorment dimensionats a les 
peticions formulades pels ajuntaments interessats.

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvencionarà la quantia següent per a cadascuna de 
les tipologies d’accions que contempla el programa: 

- Per a les accions d’experiència professional:  el  SOC subvencionarà el  100% de la 
jornada establerta per l’entitat local, amb un import màxim de 850,00 euros mensuals 
més l’import  corresponent  a les pagues extres durant  sis mesos,  i  les despeses de 
cotització empresarial que correspongui.

- Per a les accions formatives: el SOC subvencionarà 6,50 euros per hora i participant, 
amb un topall màxim de 780 euros (120 hores de formació) que es regularitzarà a la  
finalització  del  projecte  si  aquest  import  resultés  inferior  al  que  obliga  la  Resolució 
EMO/1677/2013, de 24 de juliol, que estableix els mòduls econòmics aplicables a les 
accions formatives professionals per a l’ocupació, en matèria de formació d’oferta, que 
promou el SOC.

- Per a les accions de coordinació i prospecció d’empreses: el SOC subvencionarà a 
l’entitat local les despeses salarials i de cotització derivades de la contractació laboral 
amb una durada de set mesos i un 70% de la jornada laboral, d’acord amb les condicions 
establertes al conveni laboral de l’entitat local o en el seu defecte del sector d’aplicació.

En data 25 d’octubre de 2015 el Servei d’Ocupació de Catalunya ha comunicat al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat la resolució d’atorgament de la subvenció per al Programa 
Treball  i  Formació de persones en situació d’atur que hagin exhaurit  la prestació i/o 
subsidi per desocupació, regulat per l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny.

La subvenció total aprovada ha estat de 241.175,62 euros. Amb el següent detall per 
blocs o tipologia d’accions:

 Total subvenció Bloc 1: 205.363,26 euros (26 contractes)
 Total subvenció del Bloc 2: 20.280,00 euros per a la realització de la formació per a 

26 persones.
 Total subvenció del Bloc 3, per a la contractació del personal tècnic per fer les 

tasques de coordinació i prospecció d’empreses: 15.532,36 euros.
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El  programa s’ha iniciat  amb la contractació per part  del  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat  de  la  persona  tècnica  de  coordinació  i  prospecció  d’empreses,  que  s’ha 
contractat el dia 13 de novembre de 2015, amb una durada de set mesos.

Les 26 persones adscrites al bloc 1 d’experiència professional, que prestaran els serveis 
comarcals  en els  ajuntaments que així  ho han sol·licitat,  han estat  contractades pel 
Consell Comarcal del Baix Llobregat en data 16 de novembre de 2015, amb una durada 
de contracte de sis mesos. 

El  Consell  Comarcal  del  Baix Llobregat  prestarà els serveis següents al  municipi  de 
d’Abrera, d’acord a la petició formulada per l’ajuntament d’Abrera:

- suport a la recepció donant informació als usuaris, gestionant l’agenda 
de  citacions  i  fent  l’atenció  telefònica   i  les  tasques  auxiliars  d’oficina  que 
desenvoluparà seran:  fotocopies,  arxiu, escanejat  de documents,  destrucció de 
documents, introducció de dades als programes de gestió, citacions a usuaris per 
accions concretes.

- El/la treballador/a que estigui ubicat/da a la biblioteca Josep Roca i Bros 
farà l’atenció al públic, inscripcions de nous usuaris i gestionar consultar del servei 
d’internet, donar suport a la gestió del servei de préstec, gestió dels documents, 
fer fotocòpies, ordre de la sala i documents.

Aquests serveis descrits s’ubiquen en el projecte comarcal “Suport administratiu per 
als serveis públics - Projecte A

-  reforç al  personal  de manteniment  de les instal·lacions esportives municipals  de 
l’Ajuntament,  realitzant  tasques de manteniment  de la  maquinaria de les piscines, 
treballs  de  fontaneria,   restauració  de  mobiliari  així  com pintura  d’interiors,  entre 
d’altres del Centre aquàtic, Pavelló, Camp de futbol, Piscina d’estiu, Frontons, Pista 
de tenis i Pistes poliesportives.

Aquests serveis descrits s’ubiquen en el projecte comarcal  “Manteniment d’espais, 
equipaments i instal·lacions públiques – Projecte A”

Per a la prestació dels serveis sol·licitats per l’ajuntament d’Abrera el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat utilitzarà un total de 3 persones que dedicaran el 100% de la seva 
jornada laboral a desenvolupar les tasques previstes en el projecte.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat serà l’entitat responsable de la gestió de la 
formació contemplada dins del Bloc 2 de formació que han de rebre obligatòriament 
totes les persones contractades en el Bloc 1 Experiència laboral.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subvenció atorgada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya contractarà els serveis externs d’una empresa o professional 
per a la impartició de la formació prevista dins del programa, que ha de ser adreçada 
al  desenvolupament  d’una  activitat  formativa  professionalitzadora  i  pot  estar 
directament  relacionada  amb  el  treball  que  desenvolupa  o  amb  el  seu  itinerari 
ocupacional.

Aquesta formació es obligatòria per a totes les persones contractades en el bloc 1 
d’experiència laboral i es realitzarà dins de la jornada laboral prevista. 
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El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  serà  l’entitat  responsable  de  realitzar  la 
justificació econòmica i  tècnica de les actuacions davant  del  Servei  d’Ocupació de 
Catalunya. Disposarà de dos mesos des de la finalització del programa per justificar la 
correcta realització de les actuacions i les despeses generades

La signatura d’aquest conveni, la vigència del qual és des del 13 de novembre de 2015 
fins el 12 de juny de 2016, és necessària per al desenvolupament del Programa Treball 
i Formació PANP 2015, el qual ha reportat a l’Ajuntament d’Abrera el benefici de poder 
contractar tres persones aturades per a la realització de tasques administratives.
S’ha emès informe tècnic i/o jurídic núm. PE 18/2016 en data 18.04.16.
 
Aquesta  proposta  de  resolució  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Promoció 
Econòmica  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. Aprovar el  conveni  que s’annexa a aquest  acord i  facultar a l’Alcalde i  a la 
Secretària de l’Ajuntament d’Abrera per a la seva signatura.

Segon. Les obligacions de l’Ajuntament d’Abrera són les que s’enumeren a continuació:

- L’Ajuntament d’Abrera com a contraprestació econòmica a la prestació de serveis 
que li realitzarà el Consell Comarcal del Baix Llobregat haurà d’abonar les despeses 
que es detallen a continuació, i que corresponen al cost que té el projecte i no està 
subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, més unes despeses de gestió que 
ha fixat el Consell Comarcal del Baix Llobregat. Aquestes despeses són:

 Formació en prevenció de riscos laborals: 102,18 euros
 Visita tècnica de seguretat per coordinar la prevenció de riscos laborals: 43,11 euros
 Reconeixement mèdic: 0,00 euros 
 Indemnització per finalització de contracte: 635,76 euros
 Indemnització per finalització de contracte tècnica coordinació: 48,09 euros
 Gestió Consell Comarcal del Baix Llobregat: 1.690,35 euros
 TOTAL DESPESES A TRANSFERIR AL CONSELL COMARCAL: 2.519,49 euros

L’Ajuntament d’Abrera realitzarà el pagament d’aquests 2.519,49 € abans del 30 
d’abril de 2016.

- L’Ajuntament d’Abrera es farà càrrec de les despeses que es puguin originar per 
baixes per malaltia, incapacitat temporal o qualsevol altra concepte, de les persones 
que prestaran  els  serveis  en  el  seus municipis,  i  que no  siguin  acceptades en  la 
justificació econòmica que el Consell Comarcal del Baix Llobregat realitzarà al Servei 
d’Ocupació de Catalunya un cop finalitzat el projecte.

Un  cop  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  realitzi  la  justificació  econòmica 
notificarà  a  l’ajuntament  d’Abrera  si  cal  fer  front  a  alguna  despesa  no  prevista 
inicialment en el present conveni. 

- Haurà d’assumir les despeses per finalització de contracte que no són un concepte 
subvencionable per l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, tal i com marca la Guia de 
prescripcions tècniques del Programa Treball  i  Formació per a persones aturades no 
perceptores 2015.

70



-  Posar  a  disposició  del  programa  les  instal·lacions  i  espais  necessàries  per  al 
desenvolupament de les accions de formació (Bloc 2), si fos necessari, així com les de 
coordinació i prospecció d’empreses (Bloc 3).

- Proveir del material, el vestuari i els elements de seguretat i salut laboral necessaris a 
les  persones  participants  en  el  projecte,  necessaris  segons  els  riscos  als  quals 
s’exposen en la  seva activitat  laboral,  per  tal  de poder  desenvolupar els  projectes 
contemplats al Bloc 1 Experiència Laboral.

- Assumir les despeses de la formació en prevenció de riscos laborals, així com les 
revisions mèdiques que siguin obligatòries en funció dels perfils i  llocs de treball  a 
ocupar per les persones a contractar en el bloc 1. Aquestes despeses, en el supòsit  
que les  hagi  d’abonar  inicialment  el  Consell  Comarcal,  cada ajuntament  les haurà 
d’abonar en posterioritat d’acord a les pautes i indicacions que s’acorden en el present 
conveni.

- Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest Conveni hauran de ser 
senyalitzades conforme es  determinen  a  la  corresponent  normativa  reguladora  del 
Servei  d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa i  Ocupació i  del  Fons 
Social Europeu d’acord a la Base 27 de l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny.

- Treballar coordinadament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a assolir 
els objectius que s’han fixat per al desenvolupament del Programa Treball i Formació 
de persones en situació d’atur.  Així  com també vetllar per què la realització de les 
accions, el seu contingut, la seva metodologia i la seva temporalització s’adeqüin a la 
normativa que regula la realització d’aquestes accions.

-  Els responsables tècnics del  projecte per  part  de l’ajuntament  de d’Abrera   i  del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat es reuniran de manera periòdica, d’acord a les 
convocatòries que realitzi el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per fer un seguiment 
i control de la prestació de serveis, així com de l’execució global del programa.

- De la mateixa manera, les entitats es comprometen a respondre solidàriament de les 
responsabilitats pecuniàries derivades de l’incompliment d’aquesta clàusula, excepte 
en el cas que la responsabilitat derivi exclusivament per l’actuació negligent de l’entitat 
contractant. 

- L’Ajuntament d’Abrera, d’acord amb l’establert en l’article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals i en el Reial decret 171/2004 de 30 de gener, farà arribar al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat la documentació següent, amb l’objectiu de garantir les 
condicions  de  seguretat  i  salut  dels  treballs  que  es  duran  a  terme  en  les  seves 
instal·lacions:

 Nom i  telèfon de la  persona  responsable  de coordinació  o  prevenció  de riscos 
laborals en l’ajuntament.

 Informació sobre  els  riscos que puguin afectar  a les persones treballadores del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat en el centre de treball on prestaran els serveis, 
de les zones on puguin accedir i prestar els serveis.

 Mesures de prevenció i protecció que es precisin per a eliminar o reduir els riscos 
derivats de les condicions de treball pròpies del seu centre de treball.
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 El certificat de lliurament d’EPIS (equips de protecció individual) de cada persona 
treballadora amb els equips de protecció individual necessaris segons els riscos als 
quals s’exposa en la seva activitat laboral.

 Les mesures que han d’aplicar-se quan es produeixi una situació d’emergència.
 Les instruccions en prevenció de riscos laborals o qualsevol altra informació que 

pugui ser d’interès a fi de coordinar les activitats de forma efectiva en el seu centre 
de treball.

Tercer. Notificar  aquesta  resolució  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i 
comunicar-la als departaments de Secretaria, Intervenció i Promoció Econòmica.”

Aquesta  proposta  de  resolució  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Promoció 
Econòmica  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. Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0412, adoptat en data 2 de maig de 
2016.

Segon. Donar compte a la Intervenció municipal,  a Secretaria i  al  Departament de 
Promoció Econòmica.

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

9.3 Expedient núm.: E352/2016/04
Assumpte:  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Abrera  i  el  Consell 
Comarcal del Baix Llobregat  en el marc del programa treball i formació adreçat a persones en 
situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció – prmi 2015

El Servei d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, 
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al 
Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la 
renda mínima d’inserció destinades a administracions locals, obre la convocatòria per 
a l’any 2015.

L’objectiu del programa és realitzar actuacions de foment de l’ocupació que afavoreixin 
la inserció laboral i millorin l’ocupabilitat de les persones participants. Concretament les 
accions previstes són d’experiència professional facilitant la pràctica laboral dels i de 
les participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i d’interès 
social; i de formació, participant en una activitat formativa per a l’ocupació transversal.

L’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, a la base 2, limita com a entitats beneficiàries 
de les subvencions d’aquest  programa als ajuntaments de Catalunya i  els consells 
comarcals,  que  d’acord  amb  l’annex  6  de  l’Ordre,  tinguin  contractes  de  treball 
preassignats.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, en el marc de l’Ordre EMO/244/2015, de 29 
de  juliol,  fixa  dues  línies  d’actuació,  que  serveixen  per  emmarcar  els  projectes 
comarcals que va presentar dins de la convocatòria de subvenció per a l’any 2015:
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 Manteniment d’espais, equipaments i instal·lacions públiques – Projecte A
 Atenció a usuaris i suport administratiu per als equipaments i serveis públics – 

Projecte A
 Manteniment d’espais, equipaments i instal·lacions públiques – Projecte B
 Atenció a usuaris i suport administratiu per als equipaments i serveis públics – 

Projecte B

El Consell Comarcal del Baix Llobregat va presentar i oferir els serveis que recullen 
aquests projectes comarcals als ajuntaments de la comarca, que d’acord a l’Ordre 
EMO/244/2015 no tenien contractes preassignats directament, i  per tant, no podien 
optar a presentar una sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya.

En  el  cas  de  l’ajuntament  d’Abrera  es  va  aprovar  l’adhesió  al  projecte  comarcal 
“Manteniment d’espais, equipaments i instal·lacions públiques – Projecte A”, per Decret 
Número 2015-0804 de data 18/09/2015.

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  prestarà  els  serveis  següents  al  municipi 
d’Abrera, d’acord a la petició formulada per l’ajuntament d’Abrera:

 Tasques  de  neteja  de  jardins,  papereres  i  sorrals,  de  diferents  zones  del 
municipi, principalment zones enjardinades i parcs.

 Suport al jardiners de la brigada fent petits treballs, aprendre a tallar gespa, a 
portar la desbrossadora, entre d’altres.

Per a la prestació del servei sol·licitat per l’ajuntament d’Abrera, el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat utilitzarà un total d’1 persona que dedicaran el 100% de la seva 
jornada laboral a desenvolupar les tasques previstes en el projecte comarcal.

En data 18 de setembre de 2015, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va presentar 
al Servei d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud de subvenció per al programa Treball 
i  Formació adreçat  a persones en situació d’atur  beneficiàries de la renda mínima 
d’inserció  on  contemplava  els  serveis  descrits  anteriorment  dimensionats  a  les 
peticions formulades pels ajuntaments interessats.

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvencionarà la quantia següent per a cadascuna de 
les tipologies d’accions que contempla el programa:

 Per a les accions d’experiència professional: el SOC subvencionarà el 100% de la 
jornada  establerta  per  l’entitat  local,  amb  un  import  màxim de  850,00  euros 
mensuals més l’import corresponent a les pagues extres durant sis mesos, i les 
despeses de cotització empresarial que correspongui.

 Per a les accions formatives: el SOC subvencionarà 3 euros per hora i participant, 
amb un topall màxim de 90 euros (30 hores de formació màxima).

En data 6 de novembre de 2015 el Servei d’Ocupació de Catalunya ha comunicat al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat la resolució d’atorgament de la subvenció per al 
Programa Treball i Formació de persones en situació d’atur beneficiàries de la renda 
mínima d’inserció, regulat per l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol.
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La subvenció total aprovada ha estat de 167.760,18 euros. Amb el següent detall per 
blocs o tipologia d’accions:

 Total subvenció Bloc 1:  165.870,18 euros (21 contractes)
 Total subvenció del Bloc 2: 1.890,00 euros per a la realització de la formació per a 

21 persones.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat serà l’entitat responsable de la gestió de la 
formació contemplada dins del Bloc 2 de formació que han de rebre obligatòriament 
totes les persones contractades en el Bloc 1 Experiència laboral.

Aquesta formació es obligatòria per a totes les persones contractades en el bloc 1 
d’experiència laboral i es realitzarà dins de la jornada laboral prevista. 

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  serà  l’entitat  responsable  de  realitzar  la 
justificació econòmica i  tècnica de les actuacions davant  del  Servei  d’Ocupació de 
Catalunya. Disposarà de dos mesos des de la finalització del programa per justificar la 
correcta realització de les actuacions i les despeses generades.

La signatura d’aquest conveni, la vigència del qual és des del 12 de novembre de 2015 
fins el  8 de juny de 2016, ha reportat a l’Ajuntament d’Abrera el  benefici  de poder 
contractar una persona aturada per a la realització de tasques de neteja de parcs i 
jardins.

Atès  l’informe  tècnic  favorable PE25/2016  en  data  27.04.16  I  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. Aprovar el  conveni  que s’annexa a aquest  acord i  facultar a l’Alcalde i  a la 
Secretària de l’Ajuntament d’Abrera per a la seva signatura.

Segon. Les obligacions de l’Ajuntament d’Abrera són:

L’Ajuntament d’Abrera com a contraprestació econòmica a la prestació de serveis que 
li realitzarà el Consell Comarcal del Baix Llobregat haurà d’abonar les despeses que 
es  detallen  a  continuació,  i  que  corresponen  al  cost  que  té  el  projecte  i  no  està 
subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, més unes despeses de gestió que 
ha fixat el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Aquestes despeses són:

 Formació en prevenció de riscos laborals: 26,22 euros
 Reconeixement mèdic: 0;00 euros
 Indemnització per finalització de contracte: 195,62 euros
 Gestió Consell Comarcal del Baix Llobregat: 479,31 euros
 TOTAL DESPESES A TRANSFERIR AL CONSELL COMARCAL: 701,15 euros 

L’Ajuntament d’Abrera realitzarà el  pagament d’aquests 701,15€ abans del  30 
d’abril de 2016.
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L’Ajuntament  d’Abrera  es  farà  càrrec  de les  despeses  que  es  puguin  originar  per 
baixes per malaltia, incapacitat temporal o qualsevol altra concepte, de les persones 
que prestaran  els  serveis  en  el  seus municipis,  i  que no  siguin  acceptades en  la 
justificació econòmica que el Consell Comarcal del Baix Llobregat realitzarà al Servei 
d’Ocupació de Catalunya un cop finalitzat el projecte.

Un  cop  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  realitzi  la  justificació  econòmica 
notificarà  a  l’ajuntament  d’Abrera  si  cal  fer  front  a  alguna  despesa  no  prevista 
inicialment en el present conveni. 

Haurà d’assumir  les despeses per  finalització de contracte  que no són un concepte 
subvencionable per l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, tal i com marca la Guia de 
prescripcions tècniques del Programa Treball  i  Formació per a persones aturades no 
perceptores 2015.

L’Ajuntament  d’Abrera  actuant  com a  entitat  col·laboradora  del  programa  Treball  i 
Formació  adreçat  a  persones  en  situació  d’atur  beneficiàries  de  la  renda  mínima 
d’inserció que gestiona el Consell Comarcal del Baix Llobregat s’obliga a:  

 Posar a disposició del programa les instal·lacions i espais necessàries per al 
desenvolupament de l’acció de formació (Bloc 2), si fos necessari.

 Proveir  del  material,  el  vestuari  i  els  elements  de  seguretat  i  salut  laboral 
necessaris a les persones participants en el projecte, necessaris segons els 
riscos  als  quals  s’exposen  en  la  seva  activitat  laboral,  per  tal  de  poder 
desenvolupar els projectes contemplats al Bloc 1 Experiència Laboral.

 Assumir les despeses de la formació en prevenció de riscos laborals, així com 
les revisions mèdiques que siguin obligatòries en funció dels perfils i llocs de 
treball a ocupar per les persones a contractar en el bloc 1. Aquestes despeses, 
en  el  supòsit  que  les  hagi  d’abonar  inicialment  el  Consell  Comarcal,  cada 
ajuntament les haurà d’abonar en posterioritat d’acord a les pautes i indicacions 
que s’acorden en el present conveni.

 Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest Conveni hauran de 
ser  senyalitzades  conforme  es  determinen  a  la  corresponent  normativa 
reguladora del Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa i 
Ocupació  i  del  Fons  Social  Europeu  d’acord  a  la  Base  27  de  l’Ordre 
EMO/244/2015, de 29 de juliol.

 Treballar coordinadament amb el Consell  Comarcal del Baix Llobregat per a 
assolir  els  objectius  que  s’han  fixat  per  al  desenvolupament  del  Programa 
Treball  i  Formació  de  persones  en  situació  d’atur  beneficiàries  de la  renda 
mínima d’inserció. Així com també vetllar per què la realització de les accions, 
el seu contingut, la seva metodologia i la seva temporalització s’adeqüin a la 
normativa que regula la realització d’aquestes accions.

 Els responsables tècnics del projecte per part  de l’ajuntament d’Abrera i del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat es reuniran de manera periòdica, d’acord 
a les convocatòries que realitzi el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per fer 
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un seguiment i control de la prestació de serveis, així com de l’execució global 
del programa.

 De la mateixa manera, les entitats es comprometen a respondre solidàriament 
de  les  responsabilitats  pecuniàries  derivades  de  l’incompliment  d’aquesta 
clàusula,  excepte  en  el  cas  que  la  responsabilitat  derivi  exclusivament  per 
l’actuació negligent de l’entitat contractant. 

L’Ajuntament d’Abrera, d’acord amb l’establert en l’article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals i en el Reial decret 171/2004 de 30 de gener, farà arribar al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat la documentació següent, amb l’objectiu de garantir les 
condicions  de  seguretat  i  salut  dels  treballs  que  es  duran  a  terme  en  les  seves 
instal·lacions:

 Nom i telèfon de la persona responsable de coordinació o prevenció de riscos 
laborals en l’ajuntament.

 Informació sobre els riscos que puguin afectar a les persones treballadores del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat en el centre de treball on prestaran els 
serveis, de les zones on puguin accedir i prestar els serveis.

 Mesures de prevenció i protecció que es precisin per a eliminar o reduir els 
riscos derivats de les condicions de treball pròpies del seu centre de treball.

 El  certificat  de  lliurament  d’EPIS  (equips  de  protecció  individual)  de  cada 
persona treballadora amb els equips de protecció individual necessaris segons 
els riscos als quals s’exposa en la seva activitat laboral.

 Les mesures que han d’aplicar-se quan es produeixi una situació d’emergència.
 Les instruccions en prevenció de riscos laborals o qualsevol altra informació 

que pugui ser d’interès a fi de coordinar les activitats de forma efectiva en el 
seu centre de treball.

Tercer. Notificar  aquesta  resolució  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i 
comunicar-la 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

9.4 Expedient núm.: G330/2016/09
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis Tallers Joves.

Per a la contractació dels serveis de Tallers Joves i Tardes de Joc al Casal de Joves 
d’Abrera es preveu la formalització d’un contracte administratiu de serveis de dos anys 
de durada, prorrogable per dos anys més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 26/04/2016, s’ha iniciat l’expedient contractual.

S’ha emès informe tècnic justificatiu de la contractació, de data 26/04/2016, subscrit 
per la tècnica de Joventut.

El valor estimat del contracte, entenent-se com a tal el que serveix de base per a la 
licitació,  és  de  84.904,26  €€,  IVA no  inclòs,  incloses  les  eventuals  prorrogues del 
contracte.  Al preu indicat se li afegirà un 10% d’IVA, per import de 8.490,43 €, el que 
comporta una suma total de 93.394,69 €.
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Es considera que el procediment negociat amb publicitat de contractació és el més 
adequat  per  aquesta  licitació  atès  l’import  del  contracte,  a  banda  de  donar  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 de Joventut,  Cultura i  Comunicació,  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 Tallers Joves.

Segon. Iniciar  el  procediment  negociat  amb  publicitat  de  licitació  del  contracte  i 
publicar  l’anunci  de  licitació  al  Tauler  d’anuncis  i  al  Perfil  de  contractant  per  a  la 
presentació d’ofertes en un termini de 15 dies naturals, a comptar des de l’endemà de 
la publicació al Perfil,  i invitar, de manera telemàtica, a les empreses que s’indiquen 
seguidament.  Les proposicions es presentaran a la Unitat de Contractació i Compres 
de l’Ajuntament d’Abrera, en horari d’atenció públic.

1) 7 i Tria, SA - C/ Carretera, 83, 08740 Sant Andreu de la Barca
2) Educació i Temps Lliure Ziga Zaga, SL -  C/ General Manso, 14, baixos, 08940 

Cornellà de Llobregat
3) Eines Serveis Socioeducatius, SCCL - C/ Major 366, Vallirana, 08759
4) Fundació Catalana de l’Esplai - C/ Riu Anoia, 42-54, 08820 El Prat de Llobregat
5) Fundació Pere Tarrés - C/ Numància, 149-151, 08029 Barcelona
6) L’Eina, SCCL - C/ Pamplona, 21, 08227 Terrassa
7) La Fera Ferotge, SCCL -  C/ Sardenya, 375, 08025 Barcelona.

Tercer. Autoritzar la despesa de  10.262,95 € IVA inclòs (RC núm. 220160000080)  a 
càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 337/22699 del pressupost municipal vigent, la 
d’import 23.348,67 € a càrrec de la mateixa aplicació pressupostària del pressupost de 
2017, la d’import 23.348,67 € a càrrec de 2018, la d’import 23.348,67 € a càrrec de 
2019, la d’import 13.085,72 € a càrrec de 2020, i  condicionar l’existència de crèdit 
adequat i suficient a l’aprovació dels pressupostos de 2017 a 2020.

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 de Joventut.

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

9.5  Expedient núm.:  E013/2015/155

77



Assumpte:  Autorització provisional d’obres per a executar el segon tram (B) del desviament de la 
canonada DN700 al seu pas pel barri de Sant Miquel, a instància de Mina Pública Aigües de 
Terrassa, SA, amb NIF A08015570. 

 
S'ha presentat al registre general municipal en data 19 de gener de 2016, a les 09:07 
hores (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-376), petició de llicència urbanística (amb 
caràcter d’obra provisional prèvia tramitació de l’art. 54 del TRLUC) subscrita per Mina 
Pública Aigües de Terrassa, SA, amb NIF A08015570, per a executar el segon tram (B) 
del desviament de la canonada d’aigua DN700 al seu pas pel barri de Sant Miquel, així 
com la documentació preceptiva per la tramitació.
 
Per decret de la Regidoria Delegada núm. 2016-0092 de data 1 de febrer de 2016, 
s’acorda, respecte de l’expedient  E013/2015/155 (execució d’obres del tram B)  entre 
altres:
“Primer. Seguir el procediment contemplat a l’apartat 2 de l’article 54 del text refós de la Llei d'urbanisme  
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
Segon. Trametre una còpia de l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona perquè en  
el termini de 2 mesos emeti informe a la sol·licitud.
Tercer. Obrir un període d'informació pública de vint dies mitjançant la publicació de l'anunci en el taulell  
d'anuncis de l'Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
 
En compliment  de la  resolució  abans esmentada  s’ha  obert  un tràmit  d’informació 
pública, amb  la  publicació al  BOPB i  al  tauler  d’anuncis de la corporació,  per un 
termini  de 20 dies a comptar des del dia següent  al de la publicació al BOPB (de 
11.02.16  fins  el  05.03.16),  durant  el  qual  no  s’han  presentat  ni  al·legacions,  ni 
reclamacions ni suggeriments.

L’article cinquè de l’Ordenança Fiscal 6 de l’any 2016 diu, entre altres:  “Està exempta de 
pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual sigui propietari  
l’Estat,  les  Comunitats  Autònomes  o  les  Entitats  Locals  que,  tot  i  estar  subjectes  a  l’impost,  estiguin  
directament  destinades  a  carreteres,  ferrocarrils,  ports,  aeroports,  obres  hidràuliques,  sanejament  de  
poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la gestió se’n porti terme per Organisme Autònoms, i  
tant si es tracta d’inversió nova com de conservació.”

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 
11.02.16 (notificat el dia 19 de febrer de 2016, registre d’entrades núm. 1389)
- Informe tècnic de data 21 d’abril de 2016 (núm. 2016-0050) emès pel tècnic de Medi  
Ambient.
- Informe tècnic de data 21 de març de 2016 (núm. 2016-0050) emès per l’arquitecta 
municipal.
- Informe jurídic núm. 2016-0098 de data 02.05.2016.

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. Autoritzar  provisionalment  les  obres  contemplades  a  l’expedient  núm. 
d'expedient  E013/2015/155,  sol·licitades per  Mina Pública Aigües de Terrassa,  SA, 
amb CIF A08015570, consistents en l’execució del segon tram del desviament de la 
canonada DN700 d’impulsió des de la central elevadora d’Abrera fins a Terrassa, al 
seu pas pel barri  de Sant Miquel (segons plànol adjunt a l’informe tècnic emès per 
l’arquitecta  municipal  el  21.04.16,  en  què  s’indica  com  a  Tram  B,  del  qual 
s’acompanyarà còpia a la notificació d’aquest acord), 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 indicades al projecte tècnic redactat en data 15.06.2015 i aportat el 16.06.2015, en allò que es 
refereix a les obres del tram B, i en la documentació presentada pel promotor en data 19 de gener de 
2016 i 14 d’abril de 2016 (registre d’entrades 3093).

- Aquelles condicions imposades en l’informe favorable de la Comissió Territorial  d’Urbanisme de 
Barcelona de data 17.02.2016 (sessió de data 11.02.16). 

- Aquelles condicions imposades en l’autorització de la  Demarcació de Carreteres de l’Estat  a 
Catalunya, segons resolució de data 18.03.2016.

- Aquelles condicions imposades en l’informe del tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Abrera 
número 013AD-2016-0050, signat electrònicament en data 21.04.2016.

- Cal col·locar un cartell anunciador de l’obra de 2,20 m d’amplada i 1,57 m d’alçada. 
- Cal  executar  la  totalitat  de  les  Mesures  Correctores  d’Impacte  Ambiental,  establertes  en  la 

Memòria Ambiental que consta com a Annex 12 del projecte tècnic objecte de la present llicència, 
a excepció de la plantació de pi blanc i de totes aquelles espècies que no donin compliment a les 
condicions descrites en l’annex 2 del decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

- Atesa l’afectació al barri de Sant Miquel que comportarà l’actuació, s’han de realitzar inspeccions 
periòdiques al llarg de l’execució de l’obra per part dels Serveis Tècnics Municipals. A aquest efecte, 
cal comunicar la data d’inici de les obres i establir la periodicitat de les inspeccions amb els Serveis 
Tècnics Municipals.

- Atesa l’afectació al camí forestal que comportarà l’execució amb maquinària pesada de l'obra, 
caldrà  realitzar  les  següents  actuacions  de  reposició  i  condicionament  del  camí,  amb  la 
presentació prèvia de la documentació tècnica que correspongui per tal d’obtenir la conformitat 
dels Serveis Tècnics Municipals:

1) Reposar adequadament el  paviment natural,  a la cota original  del  camí, amb pendent 
transversal de la plataforma cap a l'exterior no superior al 3%. Mitjançant aportació d'una 
capa de tou-u natural compactada amb corró, d'un mínim de 25 cm de gruix, amb formació 
de cunetes laterals i sortides transversals per a l'evacuació de les aigües de pluja.
2) Eliminació de les barreres New Jersey de la part superior del primer tram del camí.
3) Col·locació d'un element  de protecció del  camí,  per evitar  caigudes degut  al  desnivell 
existent i integrat amb la pista forestal. Es proposa una barana de fusta tipus Tanca Rural 
VRV 460 de Benito Urban, o la tanca Guilleries de Disseny Barraca, o similar.

- Aquestes obres estan vinculades al  compliment del  que estableixi  el  Pla  Especial  Urbanístic 
Autònom que s’està tramitant paral·lelament, per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, amb l’objectiu de legitimar com a definitives les obres que ara s’autoritzen com a 
provisionals.

- Les condicions establertes en l’article 54.3 del Text refós de la Llei  d’urbanisme, en tant que 
l’autorització  d’obres provisionals  ha de restar supeditada a la constitució  de la garantia  per 
assegurar la reposició de la situació alterada al seu estat originari,  i  a la condició resolutòria 
expressa que l’acceptació i  el compromís contrets pel sol·licitant  i  aportats juntament amb la 
sol·licitud de llicència provisional en data 19.01.16 siguin també assumits expressament per les 
terceres persones que adquireixin, en virtut de qualsevol negoci jurídic, els drets de propietat i ús 
relacionats directament amb els usos i les obres provisionals autoritzades.

- L’executivitat de la llicència d’obres resta condicionada a:
o L’aportació de la documentació acreditativa del constructor que executarà l’obra.
o L’acceptació  de  les  condicions  sota  les  quals  s'atorga  l'autorització  d'usos  i  obres 

provisionals, han de ser acceptades expressament pels destinataris i s'han de fer constar 
en el Registre de la Propietat, de conformitat amb la legislació hipotecària. L'eficàcia de 
l'autorització resta supeditada a aquesta constància registral.

o La constitució de la garantia per assegurar la reposició de la situació alterada al seu estat  
original, per una quantia de 21.076,33 €.

- Els usos provisionals autoritzats han de cessar i  les obres provisionals autoritzades s'han de 
desmuntar o enderrocar quan ho acordi  l'administració  actuant,  o quan hagi  transcorregut  el 
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termini de vigència establert en l'acord d'autorització, sense que en cap cas els afectats tinguin 
dret a percebre indemnització.

- Aquesta llicència s’atorga en base a allò establert en l’article 53 del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, segons criteri i 
informe de la  Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 17.02.2016 però això no 
obsta,  que aquesta actuació es trobi  dins de la  projecció actual  d’un pla especial  urbanístic 
autònom per al desviament de la canonada dn700 d’impulsió de central elevadora d’Abrera a 
Terrassa al seu pas per la zona de Sant Miquel (Abrera) segons allò establert en l’article 85.3b) 
del TRLU, que té per objecte la implantació de sistemes urbanístics d’interès supramunicipal, 
l’aprovació definitiva del qual correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme i que inclou tot el 
recorregut de la canonada construïda en 1971 i no contemplada en el planejament urbanístic 
vigent

Segon. 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 21.076,33 € 
euros en concepte de fiança per  assegurar la reposició de la situació alterada al seu 
estat originari, segons la carta de pagament que se li adjuntarà a la notificació.

Tercer. Notificar aquest acord a Mina Pública Aigües de Terrassa, SA (adjuntant a la 
notificació  còpia  dels  informes  als  quals  es  fa  referència  a  la  part  expositiva),  i 
comunicar-lo al Departament 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

9.6 Expedient núm.: G328/2015/03
Inici  d’expedient,  aprovació dels  plecs  de clàusules  i  convocatòria  de licitació del  contracte 
d’obres Treballs de manteniment dels parcs urbans d’Abrera.

Per a l’execució de la Memòria valorada anomenada Treballs de manteniment dels 
parcs urbans d'Abrera (exp. E007/2015/009), aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 
2015-1127  adoptat  en  data  17/12/2015, es  preveu  la  formalització  d’un  contracte 
administratiu d’obres, amb un termini d’execució de dos mesos.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 24/12/2015, s’ha iniciat l’expedient contractual.

S’ha emès informe tècnic núm. 127AM 2016-0064 de data 15/04/2016, subscrit per 
l’arquitecte cap del Departament d’Urbanisme i Territori.

El valor estimat del contracte, entenent-se com a tal el que serveix de base per a la 
licitació, és de 130.331,45 €, IVA no inclòs. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el 
que comporta una suma total de 157.701,05 €.

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:
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ACORD

Primer. Donar  compte  de  l’inici  de  l’expedient  i  aprovar  el  Plec  de  clàusules 
administratives particulars reguladores del contracte administratiu  d’obres anomenat 
Treballs de manteniment dels parcs urbans 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  26 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. Ampliar el termini d’adjudicació del contracte, establert a la clàusula 20a. del 
plec de clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

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

9.7 Expedient núm.: G328/2015/01
Resolució del contracte d’obres Nova Escola Bressol Municipal 2a fase, adjudicat a Cepovallès 
SL.

Per acord núm. 2.4, adoptat per la Junta de Govern Local en data 6/05/2015, es van 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
del contracte administratiu d’obres anomenat “Nova Escola Bressol Municipal 2a fase”, 
amb un pressupost de licitació de 417.291,25 € IVA inclòs, i es va convocar licitació pel 
procediment obert, amb publicació al BOPB de data 08/05/2015.

Per acord núm. 2.1, adoptat per la Junta de Govern Local de data 8/06/2015, es va 
adjudicar  el  contracte  d’obres  Nova  Escola  Bressol  Municipal  2a  fase  a  l’empresa 
Cepovallès,  SL,   per  un preu de  417.291,25  € IVA inclòs,  amb formalització el  dia 
9/06/2015 i un termini d’execució del contracte serà de 16 setmanes, comptades des de 
l’endemà d’aquesta data.

El  contractista  ha  presentat  escrit  de  data  16/02/2016  (Registre 
Rebut-2016-E-RC-1222) de retorn de claus, manuals, comandaments, etc.

S’ha emes informe tècnic de data 16/02/2016, subscrit pel coordinador de Seguretat i 
Salut de l’obra i  cap del  Departament  d’Urbanisme i  Territori,  la directora de l’obra i 
arquitecta municipal i el director d’execució de l’obra i arquitecte tècnic municipal.

Per  acord  núm.  9.1  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  16/02/2016  es  van  imposar 
penalitats al contractista, per un import de 103.460,64 €, se li va exigir el compliment 
d’una relació d’obligacions contractuals.

Cepovallès,  SL ha presentat  escrit  de data  22/02/2016 (Registre  2016-E-RC-1475) 
comunicant la presentació de preconcurs judicial.

81



S’ha emès informe jurídic núm. 2016-0071 de data 20/04/2016 i d’Intervenció núm. 
2016-0001 de data 29/04/2016.

Aquesta  proposta  ha estat  formulada  per  la  Unitat  de  Contractació  i  Compres del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el 
relacionat anteriorment, aquesta 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. Incoar  expedient  de  resolució  per  incompliment  culpable  del  contractista 
Cepovallès,  SL,  amb  NIF  B62915186,  del  contracte  d’obres  Nova  Escola  Bressol 
Municipal 2a fase, d’acord amb l'article 223 f) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(en endavant, TRLCSP), per haver quedat demostrat l’incompliment culpable de:

- Per incompliment de les condicions especials del contracte, d’acord amb 
la clàusula 66a punt a) del Plec: La clàusula 51a del Plec estableix que la 
finalització de l’execució del contracte dins del termini establert en la clàusula 
3a i en relació amb la clàusula 13a del mateix plec, és una condició especial  
d’execució. L’incompliment del termini d’execució comporta més de 111 dies de 
demora, que són superiors als 18,6 dies que representen el 15% del termini 
total inicial de 4 mesos.

- Per compliment defectuós, d’acord amb la clàusula 66a punt b) del Plec: 
La  subvenció  amb  la  qual  es  finança  l’obra  estableix  que  l’obra  havia  de 
finalitzar  abans  del  31/10/2015.  L’acta  de  recepció  s’hauria  d’haver  signat 
abans d’aquesta  data.  No va ser  possible  signar-la  ja  que les obres no es 
troben en condicions de ser rebudes, per causa imputable al contractista. Es va 
signar una acta condicionada el  30/10/2015 i s’hi  va incloure una relació de 
mancances i  discrepàncies detectades a peu d’obra que condicionen l’acta, 
amb un termini per la seva resolució completa.

- Per incompliment dels criteris d’adjudicació, d’acord amb la clàusula 66a 
punt  c)  del  Plec (establerts  a  la  clàusula  18a)  per  causes  imputables  al 
contractista,  doncs  al  descomptar  el  25%  de  la  puntuació  obtinguda  pel 
contractista en els criteris d’adjudicació incomplerts, resulta que la seva oferta 
no hauria estat la més ben valorada.

- Per incompliment: 

a) De la clàusula 33a del Plec, el contractista havia d’indemnitzar o reparar els 
danys i perjudicis directes o indirectes que s’ha ocasionat en els elements 
preexistents en l’edifici i en la urbanització, com a conseqüència dels actes, 
omissions  o  negligències  del  personal,  o  d’una  deficient  organització, 
protecció o senyalització de les obres. 

b) De la clàusula 40a del Plec, el contractista estava obligat a la conservació de 
l’obra  fins  l’acabament  del  termini  de  garantia,  essent  al  seu  càrrec  la 
vigilància i protecció de l’obra.

c) De la clàusula 42a del Plec, per cap motiu el contractista podia interrompre 
el compliment del contracte sense el consentiment formal de l’Ajuntament.
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d) De la clàusula 52a del Plec, el contractista havia de respondre de l’execució 
de l’obra executada i de les faltes que s’hi ha detectat, sense ser eximent la 
circumstància  que  els  representants  de  l’Administració  hagin  examinat  o 
reconegut, durant la seva execució, les parts i unitats d’obra o els materials 
emprats  o  el  fet  que  aquests  elements  hagin  estat  inclosos  en  els 
amidaments i certificacions parcials. En relació als defectes d’execució d’obra 
detallats a l'apartat 2 de l’informe indicat,  relacionat als núm. de l’1 al 16.

e) De la clàusula 53a del Plec, atès que es van observar vicis o defectes en la 
construcció de l’obra executada, es va ordenar la demolició i reconstrucció de 
les unitats d’obra en que es donen aquestes circumstàncies, segons relació i 
justificació  a  l’apartat  2  de  l’informe  indicat.  Les  despeses  d’aquestes 
operacions serien per compte del contractista.

Segon. Citar el contractista Cepovallès, SL, en un termini màxim de 10 dies naturals a 
comptar des  de la  notificació  d’aquest  acord,  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, si escau.

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

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

Quart.  Notificar aquest acord al contractista, 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

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 19:38 hores. 

Vist i plau
La Secretària  L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau Jesús Naharro Rodríguez 
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