
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 1 DE MARÇ DE  2016 PER 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:10 hores del dia 1 de març 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.: G013/2016/03
Acta de la Junta de Govern Local de 16.02.2016

2 CONTRACTES 

2.1 Expedient núm.: G333/2016/01
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0082 de data 28.01.2016, d’adjudicació del  
contracte menor de serveis de lloguer de 15 equips informàtics per a la impartició dels 
mòduls formatius del curs d’Activitats de Gestió Administrativa (ADG0308).

2.2 Expedient núm.: G328/2012/02 
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0137 de data 12/02/2016, de l’aprovació 
del reintegrament de pagament per import de 0,01 € en relació amb el contracte d’obres  
per a la rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera (2a fase).

2.3 Expedient núm.: G333/2015/02
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Rectificació d’error aritmètic a l’acord núm. 2.6 de data 04.03.2015.
3 OBRES 

3.1 Expedient núm.:  E013/2011/092
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  legalitzar  les  modificacions  i  ampliacions  d’un 
habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la ubicada a c/ Pintor Rivera, 8 (LC.754), a instància 
del Sr. J.R.B. amb NIF 77631838F. 

3.2 Expedient núm.: E014/2014/367
Legalització d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a la Trav. de 
Can Morral, 12, local, a instància d'I. M. R., amb NIF 36515580K.

3.3 Expedient núm.:   E014/2015/131
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar una reforma a l'immoble ubicat 
al Cm. dels Sagraments, 19-21, a instància de Mantenimiento Construcciones y Forjados 
SL, amb NIF B65101008. 

3.4 Expedient núm.:   E014/2015/132
Llicència d'obres menors i  instal·lacions per  a executar  reforma (creació de dos petits 
espais destinats a sala menjador i sala taller) a l'immoble ubicat al Cm. Sagraments, 49, a 
instància de Vyrma Caldereria Industrial SL, amb NIF B65566911. 

3.5 Expedient: E013/2015/137
Denegació de llicència d'obres sol·licitada per Adec Global, SL, amb CIF B65005977, per 
no estar d'acord amb la normativa vigent.  

3.6 Expedient: E029/2015/351
Assumpte: Aprovació inicial de la documentació tècnica presentada per executar diverses 
obres en sòl no urbanitzable (segons els articles 48 i 49 del Decret legislatiu 1/2010).  

3.7 Expedient núm.:   E014/2016/002
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a l’Av. Energia, 
16-20, a instància d’Inmobiliaria Monistrol, SL, amb NIF B08112666. 

3.8 Expedient núm.:   E014/2016/003
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a  l'immoble  ubicat  al C/ 
Vacarisses, 6-8 (CV1.C10+11), a instància de R. S. Q., amb NIF 43444632R

3.9 Expedient núm.: E017/2015/295
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al C/ Vacarisses, 
6-8  (CV1.C10+11),  a  instància  de  Gas  Natural  Distribución  SDG,  SA,  amb  NIF 
A63485890.

3.10 Expedient núm.: E014/2015/245
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar una reforma interior a l'immoble 
ubicat al Pg. Estació, 12, Entl. 2a, a instància de M. U. G., amb NIF 38362217B.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2012/12
Comunicació de transmissió d’activitat de bar a Rb. Torrentet, 12-14, locals D-E.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G168/2015/67 
Ratificar el Decret de Regidoria núm. 2016-0166  de data 23/02/16.

6 CONVENIS 

--

7 PERSONAL

---

8 ESTADÍSTIQUES

---

9 ALTRES ASSUMPTES

---
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1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2016/03
Acta de la Junta de Govern Local 16.02.2016
Aprovació acta Junta de Govern Local de data 16.02.2016  

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 16 de febrer 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.
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2.- CONTRACTES  

2.1 Expedient núm.:  G333/2016/01
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm. 2016-0082 de data 28.01.2016, d’adjudicació  del 
contracte menor de serveis de lloguer de 15 equips informàtics per a la impartició dels mòduls 
formatius del curs d’Activitats de Gestió Administrativa (ADG0308).

L’Alcaldia ha adoptat el decret núm. 2016-0082, en data 28.01.2016 d’adjudicació del 
contracte menor de serveis de lloguer de 15 equips informàtics per a la impartició dels 
mòduls formatius del curs d’Activitats de Gestió Administrativa (ADG0308) , amb el 
contingut literal següent:

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

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

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

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

A aquest  efecte,  la naturalesa i  extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant el contracte projectat implica el servei  de lloguer de 15 equips informàtics 
per a la impartició dels mòduls formatius del curs d’Activitats de Gestió Administrativa 
(ADG0308).

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

Per a la realització del servei indicat s’han efectuat 3 invitacions, per correu electrònic 
de  14.01.2016,  a  les  empreses/professionals  Eduard  Giménez  García  (Mil·lenium), 
Data Rent SA, Sistemas Informáticos Baix Llobregat SA i en el termini  atorgat han 
presentat ofertes les empreses següents: 

1) Eduard Giménez García - RE 452: 4.875 € IVA exclòs
2) Data Rent SA – RE 480: 3.000 € IVA exclòs.
3) Sistemas Informáticos Baix Llobregat SA – RE 516: 4.606 € IVA exclòs.
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S’ha emès informe tècnic de data 25/01/2016, subscrit per la tècnica del Departament 
de promoció Econòmica, relatiu a la valoració de l’oferta presentada.

Aquesta  proposta  de  resolució  ha  estat  formulada  per  la  Unitat  de  Contractació  i 
Compres del Departament de Secretaria, i en el marc de la normativa vigent,

RESOLC

Primer.  Adjudicar el contracte menor de  serveis de lloguer de 15 equips informàtics 
per a la impartición dels mòduls formatius del curs d’Activitats de Gestió Administrativa 
(ADG0308), a  Data Rent SA,  amb NIF A78056322, per un import de 3.000 €, sense 
IVA, 3.630 € amb el 21% d’IVA inclòs.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  3.630  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 241/22610 del pressupost municipal 2016.

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 la Sra. Montserrat 

Tomas Montolio.
4) El termini d’execució del contracte serà del 01.02.2016 al 30.06.2016.
5) El  contractista  haurà  de  realitzar  el  servei  d’acord  amb  les  prescripcions 

tècniques que regeixen el contracte, i amb l’oferta econòmica presentada.

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

Cinquè. Donar  compte  a  la  Intervenció  municipal  i  al  Departament  de  Promoció 
Econòmica. 

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

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

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  de  Promoció  Econòmica,  Comerç  i 
Turisme, 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. Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0082,  adoptat  en  data 
28.01.2016.
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Segon. Donar  compte  a  la  Intervenció  municipal  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.

2.2 Expedient núm.: G328/2012/02
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0137 de data 12/02/2016, de l’aprovació del 
reintegrament de pagament per import de 0,01 € en relació amb el contracte d’obres per a la  
rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera (2a fase).

L’Alcaldia  ha  adoptat  el  decret  núm.  2016-0137  de  data  12  de  febrer  de  2016, 
l’aprovació del  reintegrament  de pagament per import de 0,01 € en relació amb el 
contracte d’obres per a la rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera (2a fase), 
amb el contingut literal següent:

“Expedient núm.: G328/2012/02
Assumpte:  Aprovació del  reintegrament  de pagament  per import  de 0,01 € en relació amb  el  
contracte d’obres per a la rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera (2a fase)

Per l’acord núm. 9.2 de la Junta de Govern Local celebrada el dia 02 de febrer de 2016, es va  
aprovar la rectificació d’errades aritmètiques del decret 2015-1189 de l’Alcaldia de data 30.12.2015,  
del contracte d’obres per a la rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera (2a fase), en base a  
l’informe núm. 2016-0045 de data 27.01.2016 de l’arquitecta tècnica municipal, directora tècnica de  
les obres, que deia, entre altres:
“Fent el tancament de l’obra es detecta un error aritmètic en l’arrodoniment en el sumatori dels  
valors provocant un desquadrament en UN cèntim positiu en  l’import de l’obra executada durant el  
mes, és a dir, els valors correctes són:
OBRA EXECUTADA DURANT EL MES (3):      11.070,47 €
OBRA PENDENT D’EXECUTAR (1)-(2+3):     217.005,89 €
Valors que surten en els fulls 1 i 30 de la 3a Certificació d’obra”

Així doncs, la tercera certificació aprovada i ja pagada al contractista ho va ser per un import de  
11.070,48 €, quan en realitat, i un cop esmenada l’errada, el seu import correcte era de 11.070,47  
€; per tant, de l’ultima certificació aprovada (núm. 7) mitjançant el decret núm. 2015-1189 de data  
30 de desembre de 2015, s’haurà de descomptar al proveïdor aquest cèntim pagat de més, i en  
comptes de liquidar 30.631,30 €, s’hauran de pagar 30.631,29 €.

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

RESOL

Primer.  Aprovar el reintegrament de pagament per import de 0,01 € a l’aplicació pressupostaria  
933/62900   en relació amb l’ import excessiu de la certificació núm. 3, que es descomptarà   en 
formalització del pagament de la certificació núm. 7 i final (d’import 30.631,30€).

Segon. Ordenar el pagament  líquid de la certificació núm. 7  per import de 30.631,29 €.

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

Quart. Notificar aquesta resolució a Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, SL, i comunicar-lo al 
Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances i al Departament d’Urbanisme i Territori.”

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

ACORD

Primer. Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-0137,  adoptat  en  data 
12.02.2016.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.

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

2.3 Expedient núm.: G333/2015/02
Rectificació d’error aritmètic a l’acord núm. 2.6 de data 04.03.2015.

Per acord núm.  2.6  de la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2015 es va 
adjudicar  el  contracte  administratiu  menor  de  serveis  d’Espais  de  Conversa  per 
aprendre  i  practicar  el  català a  Educació  i  Temps  lliure  Ziga-Zaga,  amb  NIF 
B61195764, per un import de 4.988,80 €, sense IVA, 5.587,68 € IVA inclòs.

A l’acord segon s’ha detectat un error aritmètic a l’import d’autorització i disposició de la 
despesa dels anys 2015 i 2016 del contracte que s’adjudica, segons informe tècnic de 
data 22.02.2016 subscrit per la tècnica de Diversitat i Igualtat. 

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

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Hisenda,  Serveis  Socials,  Dones  i 
Igualtat  i  Millora,  en ús  de  les  atribucions que m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2015/0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent:

ACORD

Primer. Rectificar l’error aritmètic de l’apartat segon de l’acord núm. 2.6 adoptat per la 
Junta de Govern Local en data 04.03.2016, en el sentit següent:

On diu:  “Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 4.115,76 €, part del 2015, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària núm. 231/226,11 del  pressupost municipal  vigent, i  la despesa de 
1.371,92  €  a  càrrec  de  la  mateixa  aplicació  pressupostària  del  pressupost  del  2016. i 
condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.”

Ha de dir: “Primer. Autoritzar i disposar la despesa de 3.429,80€, part del 2015, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària núm. 231/226,11 del  pressupost municipal  vigent, i  la despesa de 
2.057,88  €  a  càrrec  de  la  mateixa  aplicació  pressupostària  del  pressupost  del  2016,  i 
condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.
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Segon. Notificar aquest acord a l’empresa Educació i Temps lliure Ziga-Zaga.

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

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

3.- OBRES  

S’absenta per a la votació d’aquest punt, el regidor Albert Roca Presas regidor delegat 
d’Obres i Serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat (PSC)

3.1  Expedient núm.:  E013/2011/092 
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  legalitzar  les  modificacions  i  ampliacions  d’un  habitatge 
unifamiliar aïllat a la parcel·la ubicada a c/ Pintor Rivera, 8 (LC.754), a instància del Sr. J.R.B. amb 
NIF 77631838F. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local núm. 06 de data 29.07.11 es va atorgar llicència 
urbanística  al  Sr.  J.R.B.  amb  NIF  77631838F,  per  a  la  construcció  d’un  habitatge 
unifamiliar  aïllat  (201,87 m2),  tanca de parcel·la  a carrer  (20,25 ml),  tanques laterals 
(84,20 ml) i murs de contenció de terres (72,90 m2), a la parcel·la ubicada a c/ Pintor 
Rivera, 8 (LC.754 – referència cadastral 0456009).

Per decret de la Regidoria Delegada núm. 1236 de data 15.10.12 es va declarar la no 
legitimitat de la comunicació de l’ocupació definitiva de les obres realitzades al c/ Pintor 
Rivera, 8, per no ser aquestes conformes a l’autorització atorgada, i es va denegar la 
devolució de la fiança urbanística.
 
En  data  11.12.2015  mitjançant  ofici  de  l’Alcaldia  (registre  de  sortides  3794),  es  va 
comunicar a  J.R.B. l’informe núm. 2015-0147 del dia 01.12.15 de l’arquitecta tècnica 
municipal, que, entre d’altres, deia:
“…/…
Conclusions
S'informa atesos els punts exposats:
- DESFAVORABLEMENT la declaració de legitimitat de la comunicació de l'ocupació definitiva de les  
obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat  emplaçat al C/ Pintor Rivera, 8 del sector de les Carpes.
- DESFAVORABLEMENT el retorn de la fiança dipositada com a garantia del compliment de la llicència  
atorgada i als danys que es puguin produir al domini públic (901,52 €, expedient 2011/092 resolució JGL 06  
de data 29.07.2011). 
Recordar a l'interessat que per poder emetre informe favorable s'han d'haver corregir totes les deficiències, és 
a dir:
- Aportar el/s certificats del/s gestor/s de residus referent a la gestió de la runa i/o restes de material de  
construcció resultants de l’execució de les obres.
- Aportar plànols Asbuilt i/o definitius que reflecteixin l’estat real de l’obra executada i la superfície real  
de la parcel·la i de la vivenda, adjuntant la corresponent fitxa urbanística modificada i dos exemplars de  
Projecte de legalització del mur de rocalla executat en el pati posterior de la parcel·la, i certificat de solidesa i  
fotografies del mur objecte de legalització (documentació que haurà d’estar degudament signada per un  
tècnic competent, i si escau, haurà d’estar visada pel Col·legi Professional).”

S'ha presentat al registre general municipal en data 22 de desembre de 2015, a les 10:32 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-9159),  petició  de  llicència  -  legalització 
urbanística subscrita pel Sr. J.R.B, amb NIF 77631838F, d’un mur de rocalla executat en 
el pati posterior de la parcel·la, aportant dos exemplars del projecte de legalització del 
mur  de rocalla  executat  en el  pati  posterior  de la  parcel·la,  i  certificat  de solidesa  i 
fotografies  del  mur  objecte  de legalització,  així  com el/s  certificats  del/s  gestor/s  de 
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residus referent a la gestió de la runa i/o restes de material de construcció resultants de 
l’execució de les obres i dos exemplar dels plànols definitius que reflecteixen l’estat real 
de  l’obra  executada  i  la  superfície  real  de  la  parcel·la  i  de  la  vivenda  adjuntant  la 
corresponent  fitxa urbanística modificada, del c/  Pintor Rivera, 8 (LC.754) (referència 
cadastral 0456009).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 29.12.15 (núm. 2015-0191) de l’arquitecta tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 15.02.2016 (núm. 2016-0036)

De l'estudi dels antecedents urbanístics que figuren a l'expedient, l'obra que es legalitza 
va iniciar-se en una data indeterminada, però en tot cas anterior al dia 14.09.12, data en 
la qual es va emetre informe tècnic que consta en l'expedient E013/2011/092, i en el qual 
es detecta l'existència de reforma i ampliació executades sense la corresponen llicència 
urbanística prèvia, i  consistents en la reducció de superfície del safareig de la planta 
vivenda i la construcció d’un mur de rocalla al pati posterior (40 m²) per a la creació d’una 
plataforma de nivell.

Les obres realitzades i objecte de legalització, s’han executat durant el transcurs de la 
construcció de la vivenda, i encara que no estaven contemplades a la llicència d’obres, 
s’ajusten a la normativa urbanística vigent.

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 Alcaldia en ús de les atribucions que m'atorga la llei,  proposa a la Junta de 
govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Aprovar la legalització de les obres contemplades a l’expedient E013/2011/092, 
sol·licitades pel Sr. J.R.B. amb NIF 77631838F, consistents en la reducció de superfície 
del safareig de la planta vivenda i la construcció d’un mur de rocalla al pati posterior (40 
m²) per a la creació d’una plataforma de nivell, de la parcel·la del c/ Pintor Rivera, 8 
(referència cadastral 0456009) 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 d’arquitecte col·legiat presentat en data 
22.12.15.

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

Segon. Informar a l’nteressat 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 4.791,20 €  175,36 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % del pressupost 4.791,20 €  32,10 €
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TOTAL 207,46 €

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. Incoar  expedient  sancionador  per  ser  l’actuació  susceptible  d’una  infracció 
urbanística lleu segons article 215 h)  del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, essent susceptible de sanció pecuniària de 
fins a 3.000 € a les persones següents, presumptament  responsables:
Propietaris: J.R.B. NIF 77631838F
Tècnics directors de l’obra: S.B.X. NIF 77628411-F (arquitecte)

F.X.M  NIF 39161123-N (arquitecte tècnic) 

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 (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.

S’incorpora  el regidor  Albert Roca Presas regidor delegat d’Obres i Serveis, Parcs i 
jardins, Urbanisme i mobilitat (PSC)
 
3.2 Expedient núm.: E014/2014/367 
Legalització d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a la Trav. de Can 
Morral, 12, local, a instància d'I. M. R., amb NIF 36515580K.

Per decrets de la Regidoria Delegada núms. 168/2015 i 374/2015 de dates 20.02.2015 i 
23.04.2015, respectivament, es va incoar expedient de disciplina urbanística per execució 
d’obres (tendal) sense la preceptiva llicència.  

S'ha presentat al registre general municipal en data 13 de gener de 2016, a les 17:25 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-239),  petició  de  legalització  urbanística 
subscrita per I. M. R., amb NIF 36515580K, d’un tendal a la Trav. de Can Morral, 12, local 
(referència cadastral 8677402).

De l'estudi dels antecedents urbanístics que figuren a l'expedient, l'obra que es legalitza 
va iniciar-se en una data indeterminada, però en tot cas anterior al 21.11.14, data en la 
qual es va emetre informe tècnic que consta en l'expedient,  i  en el  qual es detecta 
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l'existència de reforma i ampliació executades sense la corresponent llicència urbanística 
prèvia.

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 26.01.16 (núm. 2016-0039) subscrit per l'arquitecta tècnica.
- Informe jurídic de data 15.02.2016 (núm. 2016-0038) 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. Legalitzar les obres menors amb núm. d'expedient E014/2014/367, sol·licitada 
per I. M. R., amb NIF 36515580K, consistents en un tendal a la Trav. de Can Morral, 12, 
local  (Referència  cadastral  8677402),  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 13 de gener de 
2016, a les 17:25 hores.
- L’estesa del tendal quedarà limitada als 2,50 metres de la façana del local i no podrà 
disposar element fixes sobre rasant del vial públic.

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 97,36 €
TOTAL € 97,36 €

Tercer. 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.:   E014/2015/131 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar una reforma a l'immoble ubicat al Cm. dels 
Sagraments,  19-21,  a  instància  de  Mantenimiento  Construcciones  y  Forjados  SL,  amb 
NIF B65101008. 
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S'ha presentat  al  registre  general  municipal  en data  13.05.2015  (registre  d'entrades 
núm. 3422), petició de llicència urbanística subscrita per JF. F. L., amb NIF 16546376S, 
en nom i representació de la raó social Mantenimiento Construcciones y Forjados SL, 
amb CIF B65101008, per a executar una reforma (creació de nous espais destinats a 
sala menjador, vestuaris, sala taller, magatzem i show room) al Cm. dels Sagraments, 
19-21  (referència  cadastral  7866502),  així  com  diversa  documentació  tècnica 
complementària aportada en data 27.01.16 (registre d'entrades 599), com a resposta al 
requeriment d'esmena de data 04.09.15 (registre de sortides 2630 de data 04.09.15).
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe tècnic  de data  27.01.16  (núm.  2016-0044)  subscrit  per  l'arquitecta  tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 15.02.2016 (núm. 2016-0039) 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 
E014/2015/131, sol·licitada per Mantenimiento Construcciones y Forjados SL, amb CIF 
B65101008,  per  a executar  les obres consistents  en una reforma (creació de nous 
espais destinats a sala menjador, vestuaris, sala taller, magatzem i show room) al Cm. 
dels  Sagraments,  19-21  (Referència  cadastral7866502),  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’Enginyers  Tècnics 
Industrials  de  Barcelona  amb  el  núm.  2016900755,  i  la  documentació 
complementària presentada pel promotor en data 27.01.2016.

- La llicència 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., Obres3,66 % Del pressupost 641,74 €
TOTAL €  641,74 €

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  450,00 
euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les 
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obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació. 

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.

 
3.4 Expedient núm.:   E014/2015/132
Llicència d'obres menors i  instal·lacions per  a executar  reforma (creació de dos petits espais 
destinats a sala menjador i sala taller) a l'immoble ubicat al Cm. Sagraments, 49, a instància de 
Vyrma Caldereria Industrial SL, amb NIF B65566911. 

S'ha presentat  al  registre  general  municipal  en data  13.05.2015  (registre  d'entrades 
núm. 3418) petició de llicència urbanística subscrita per M. M. C., amb DNI 35082516H, 
en  nom  i  representació  de  la  raó  social  Vyrma  Caldereria  Industrial  SL,  amb  NIF 
B65566911, per a executar una reforma consistent en la creació de dos petits espais 
destinats  a  sala  menjador  i  sala  taller,  al  Cm.  Sagraments,  49  (referència  cadastral 
7568002),  així  com diversa  documentació  tècnica  complementària  aportada  en  data 
27.01.16 (registre d'entrades 600),  com a resposta al requeriment d'esmena de data 
10.08.15 (registre de sortides 2364 de data 10.08.15).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe tècnic  de data  29.01.16  (núm.  2016-0046)  subscrit  per  l'arquitecta  tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 15.02.2016 (núm. 2016-0041) 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 
E014/2015/132, sol·licitada per Vyrma Caldereria Industrial SL, amb NIF B65566911,  per 
a executar una reforma consistent en la creació de dos petits espais destinats a sala 
menjador i sala taller, al Cm. Sagraments, 49 (Referència cadastral 7568002), 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’Enginyers  Tècnics 
Industrials de Barcelona amb el núm. 2015906048 presentat en data 13.05.2015, 
i  la  documentació  tècnica  complementària  (amb  núm.  de  visat  2016900760) 
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presentada pel promotor en data 27.01.2016.
- La llicència s’atorga sense perjudici 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., Obres3,66 % Del pressupost 109,02 €
TOTAL €  109,02 €

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  450,00 
euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació. 

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

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.

 
3.5 Expedient: E013/2015/137.
Denegació de llicència d'obres sol·licitada per Adec Global, SL, amb CIF B65005977, per no estar 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 19.05.15 (registre d'entrades núm. 
3653), petició de llicència urbanística subscrita per F. H. P, amb NIF 46665435E, en nom i 
representació de la raó social Adec Global, SL, amb CIF B65005977, per a executar 
moviments de terres, en concret a Can Bros Vell.
 
En relació amb la petició de la llicència d'obres sol·licitada s'ha emès l'informe tècnic núm. 
2016-0019 de data 02.02.16 subscrit per l’arquitecta municipal que diu, en la seva part 
essencial:
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“La documentació aportada juntament amb la sol·licitud és el “Proyecto de transformación a regadío de la  
mitad norte de la finca de “Can Bros Vell”, situada en el término municipal de Abrera (Barcelona).” El qual  
consta de tres documents:
- “Estudio del suelo, paisaje, impacto ambiental y recuperación edáfica y agrícola.”
- “Declaración de impacto ambiental y Plan de vigilancia ambiental.”
- “Estudio de movimiento de tierras: rebaje de cota y adecuación de taludes.”
Un cop avaluada aquesta documentació tècnica s'informa el següent:
- No  s’especifica  la  temporalitat  prevista  de  l’actuació,   (veure  pàgina  15  del  document  
“Declaración de Impacto Ambiental” on es diu “La duración depedenderá de los medios disponibles en  
cada momento.”).
- Tot i que el títol del projecte estableix com a objectiu de l’actuació proposada, la transformació de 
la finca de conreu de secà a conreu de regadiu, no es justifica la necessitat d’aquesta transformació i en  
realitat no és l’objectiu principal de l’actuació. No es justifiquen quins són els objectius agrícoles que es  
pretenen obtenir. Sinó que es descriu com una possibilitat de la propietat un cop executada l’actuació  
extractiva (veure pàgina 112 del document “Estudio del suelo, paisaje, impacto ambiental y recuperación  
edáfica y agrícola”).
- La zona d’actuació  es  troba  tocant  l’espai  protegit  Xarxa  Natura  2000,  ZEPA i  LIC del  Riu  
Llobregat. És indubtable que tot i no trobar-se dins del seu àmbit, les afeccions ambientals en relació amb  
l’impacte acústic, l’erosió, la producció de partícules... inherents a l’activitat extractiva tindran un efecte  
sobre l’espai protegit. El projecte eludeix avaluar aquestes afectacions.
- El  projecte  infravalora  les afectacions i  els  impactes paisatgístics  i  ambientals  de l’actuació.  
Conclou  que  l’índex  de  fragilitat  paisatgístic  és  nul  (pàg.  108).  Com  a  conseqüència  d’aquesta  
infravaloració, no es tenen en compte aspectes com l’impacte acústic, l’erosió, la producció de partícules,  
el risc d’incendi forestal, l’alteració dels valors ambientals, etc.... No s’avalua amb suficient rigor aquests  
impactes i en conseqüència no s’estableixen actuacions preventives ni mesures correctores destinades a  
minimitzar les afectacions al medi i els riscos que genera l’activitat.
- No es concreta quin serà el destí dels àrids extrets en l’actuació. No es valoren els inconvenients  
i perills que resulten del transport dels àrids pels camins i carreteres del municipi.
- La proposta també comporta una modificació  de l’antic camí ral  entre Barcelona i  Lleida.  El  
projecte aportat no identifica aquesta afectació, ni preveu les mesures correctores corresponents.

Cinquè.- COMPATIBILITAT URBANÍSTICA: 
En relació amb l’activitat extractiva:
Atès que aquesta activitat no es troba específicament admesa en la regulació dels usos de la zona, però  
tampoc no resulta prohibida expressament, esdevé incompatible al no poder simultaniejar i coexistir amb 
els valors que els planejaments urbanístic i territorial protegeixen. Es considera que aquesta activitat NO 
és compatible amb el planejament vigent.
En relació amb l’eventual ús agrícola de regadiu, un cop finalitzada l’activitat extractiva: 
Atès que aquesta activitat  es troba específicament admesa en la regulació dels usos de la zona, es  
considera que aquesta activitat SI és compatible amb el planejament urbanístic vigent.

Sisè.- TRAMITACIÓ URBANÍSTICA
Atès s’ha informat que l’activitat extractiva no és compatible amb el planejament urbanístic vigent, no es  
considera necessari determinar quina hauria estat la tramitació urbanística per la seva autorització.

CONCLUSIONS:
A la  vista  de  les  consideracions  anteriors  s'informa  DESFAVORABLEMENT la  sol·licitud  de  llicència  
urbanística de moviments de terra en la finca de Can Bros Vell, realitzada per Adec Global, S.L. en data  
19.05.2015, al no ser compatible amb el planejament urbanístic vigent l’establiment d’una activitat extractiva  
en aquest sòl.”
 
També, en relació amb la petició de la llicència d'obres sol·licitada s'ha emès l'informe 
jurídic desfavorable núm. 2016-0046 de data 24.02.16.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori, i aquest regidor delegat d'Obres i serveis, Parcs 
i jardins, Urbanisme i Mobilitat en ús de les atribucions que m'atorga el Decret núm. 
2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015 proposo a la Junta de govern local l'adopció del 
següent
 
ACORD
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Primer. Denegar la petició de llicència referenciada a la part expositiva pels motius que 
s'indiquen a l'informe tècnic transcrit, i diligenciar la documentació tècnica presentada en 
aquest sentit.
 
Segon. Notificar  aquesta  resolució  a  Adec Global,  SL (propietari),  i  comunicar-ho al 
departament d'Urbanisme (arquitecta municipal) i a la Policia Local.

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

3.6 Expedient: E029/2015/351
Aprovació inicial de la documentació tècnica presentada per executar diverses obres en sòl no 
urbanitzable (segons els articles 48 i 49 del Decret legislatiu 1/2010).  

El dia 14.10.15  F.C.S.,  amb NIF 46669066L, va  presentar  documentació relativa a 
l’execució d’obres per a ubicar un centre caní al Mas d’En Ribes, a la parcel·la 10 del 
polígon  3  del  terme  municipal  d’Abrera,  perquè  aquesta  administració  atorgui  el 
corresponent permís municipal.

Respecte del tràmit  instat per F.C.S.,  l’arquitecta municipal ha emès l’informe núm. 
2016-0024 de data 4 de febrer de 2016 que, en la seva part essencial, diu:
“En relació amb l’avantprojecte aportat en data 14.10.15 per F.C.S. anomenat “Anteproyecto de centro  
canino “Fercan” ubicado en Mas d’en Ribes – parcela 10 del polígono 03 del termino municipal de Abrera  
(Barcelona)” s’informa el següent:
L’avantprojecte proposa, per una banda establir  l’ús de centre caní per tal  de desenvolupar diverses 
activitats i oferir diversos serveis a l’aire lliure i relacionats amb el sector caní .../... Per una altra banda,  
les obres que es poden autoritzar han de ser les mínimes i indispensables per a desenvolupar aquest ús.  
L’avantprojecte preveu les següents obres:

- 7 boxs d’estada de dia
- 2 boxs de quarantena
- parcs de descans i oci
- tanques de protecció dels desnivells i  de delimitació de les zones de jocs,  d’ensinistrament,  

d’agility, ...
- les  instal·lacions  necessàries  (xarxa  aigua potable,  xarxa de  sanejament,  xarxa  de recollida  

d’aigües  pluvials,  dipòsit  per  la  reutilització  d’aigües  pluvials,  xarxa  de  baixa  tensió  per  
l’enllumenat exterior)

- un femer 
L’avantprojecte aportat conté la documentació necessària relacionada en l’article 50.1 del Decret 64/2014  
per tal d’iniciar la tramitació per la seva aprovació com a projecte d’actuació específica per poder atorgar  
llicència urbanística en sòl no urbanitzable, atès que l’ús al qual es pretén destinar ho requereix d’acord  
amb els articles 47 i 48 del Decret Legislatiu 1/2010 i 47 del Decret 64/2014.
Cal  iniciar  la  tramitació  del  procediment  establert  en  l’article  48  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  i  
desenvolupat en els articles 49 al 56 del Decret  64/2014, per l’aprovació de la documentació tècnica  
aportada  com  a  projecte  d’actuació  específica  per  poder  atorgar  llicència  urbanística  en  sòl  no  
urbanitzable, per tal d’establir l’ús de centre caní amb les obres i instal·lacions mínimes i indispensables  
per desenvolupar aquest ús, en la parcel·la 10 de polígon 3, i que comporta:

- sotmetre el projecte a informació pública per un termini d’un mes. L’edicte de convocatòria s’ha  
de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la seu electrònica de l’Ajuntament  
d’Abrera i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació de l’àmbit municipal (articles 23 
del Decret 305/2006 i 51 del Decret 64/2014).

- Sol·licitar els informes sectorials següents (article 52 del Decret 64/2014):
o Departament competent en matèria de cultura.
o Departament  competent  en  matèria  d'agricultura  i  ramaderia.  I  en  relació  amb  la  

compatibilitat de l’ús que es sol·licita amb la declaració MAH/2404/2007, d’11 de juliol,  
per la qual es declara zona de seguretat part del terme municipal d’Abrera, publicada en  
el DOGC 4940 de 3.8.2007.

o Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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o Agència catalana de l’aigua.
o Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona”

La proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i  Medi Ambient, 
Unitat  de Suport  Administratiu  al  Territori,  i  aquest  regidor delegat  d’Obres i  serveis, 
Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 
núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015 proposo a la Junta de govern local l’adopció 
del següent

ACORD

Primer. Aprovar  inicialment  el  projecte  de  l’actuació  d’interès  públic  en  sòl  no 
urbanitzable per l’execució de les obres pertinents per a ubicar un centre caní al Mas 
d’En Ribes, a la parcel·la 10 del polígon 3 del terme municipal d’Abrera, presentat per 
F.C.S., amb NIF 46669066L, per considerar-la suficient i adequada per a iniciar el tràmit 
d'acord amb els articles 48 i 49 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 

Segon.  Obrir  un  tràmit  d’informació  pública  amb  la  publicació  al  BOP,  a  la  seu 
electrònica  de l’Ajuntament  d’Abrera,  a  un dels  diaris  de premsa  periòdica  de  mes 
divulgació i al tauler d’anuncis de la corporació, per un termini D’UN MES a comptar des 
del dia següent al de publicació al BOP. Durant aquest període d’informació publica, 
els  qui  tinguin  un interès  directe  o  resultin  afectats,  podran  examinar  l’expedient  i 
presentar-hi  les reclamacions que estimin  oportunes.  Transcorregut  aquest  període 
sense  al·legacions  s’entendrà  automàticament  aprovat  provisionalment  per 
l’Ajuntament, i es procedirà a la seva remissió a la Comissió Territorial d’Urbanisme als 
efectes de la seva aprovació definitiva.

Tercer. Sol·licitar els preceptius informes als organismes oficials següents:
- Departament competent en matèria de cultura.
- Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia. I en relació amb 

la compatibilitat de l’ús que es sol·licita amb la declaració MAH/2404/2007, d’11 
de juliol, per la qual es declara zona de seguretat  part  del  terme municipal 
d’Abrera, publicada en el DOGC 4940 de 3.8.2007.

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
- Agència catalana de l’aigua.
- Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona

Quart. Notificar aquest acord a l’interessat. 

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.:   E014/2016/002  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a l’Av. Energia, 16-20, a 
instància d’Inmobiliaria Monistrol, SL, amb NIF B08112666. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 18 de gener de 2016, a les 11:02 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-349),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  pels  representats  de  la  raó  social  Inmobiliaria  Monistrol,  SL,  amb  NIF 
B08112666, per a executar una reforma interior de les naus industrials ubicades  a l’Av. 
Energia, 16-20 (referència cadastral 8063110).
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S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe tècnic  de data  27.01.16  (núm.  2016-0042)  subscrit  per  l'arquitecta  tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 15.02.2016 (núm. 2016-0040) 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 
E014/2016/002, sol·licitada per Inmobiliaria Monistrol, SL, amb NIF B08112666,  per a 
executar les obres consistents en la reforma interior de naus industrials (noves obertures 
interiors i exteriors, adequació de molls de càrrega i dels patis anteriors) ubicades a l’Av. 
Energia, 16-20 (Referència cadastral 8063110), 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’Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona amb el núm. 2016900386, presentat pel promotor en data 18 de gener de 
2016, a les 11:02 hores.
- No es pot modificar la rasant de la vorera.
- La llicència 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 1.891,52 €
TOTAL €  1.891,52 €

Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 1.688,50 
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. 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.

18



3.8 Expedient núm.:   E014/2016/003  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Vacarisses, 6-8 
(CV1.C10+11), a instància de R. S. Q., amb NIF 43444632R. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 26 de gener de 2016, a les 11:48 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-571),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per R. S. Q., amb NIF 43444632R, per a executar la instal·lació de gas natural 
 al  C/ Vacarisses, 6-8 (CV1.C10+11 - referència cadastral 0675015).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe  tècnic  de  data  29.01.16  (núm.  2016-0013)  subscrit  per  l'arquitecte  tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 24.02.2016 (núm. 2016-0044) 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 
E014/2016/003, sol·licitada per R. S. Q., amb NIF 43444632R,  per a executar les obres 
consistents  en  la instal·lació  de  gas  natural  al   C/  Vacarisses,  6-8  (CV1.C10+11 
-referència cadastral 0675015), 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 26 de gener de 
2016, a les 11:48 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 10,98 €
TOTAL €  10,98 €

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  
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de finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances  (Cap  de  Departament,  Tresorera  i  a 
l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat  i Suport),  i al d'Urbanisme i Territori (Cap de 
Departament, arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals).
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 
  
3.9 Expedient núm.: E017/2015/295
Llicència d'obres per  a la instal·lació de gas natural  a l'immoble ubicat  al  C/  Vacarisses, 6-8 
(CV1.C10+11), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 28 d’octubre de 2015, a les 12:19 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-7474),  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/ Vacarisses, 6-8 (CV1.C10+11- referència 
cadastral 0675015).
 
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 29.01.16 (núm. 2016-0012) de l’arquitecte tècnic municipal.
- informe jurídic de data 24.02.2016 (núm. 2016-0043)
 
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  E017/2015/295, 
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/  Vacarisses,  6-8 (CV1.C10+11  -  referència  cadastral  0675015), 
d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions 
generals d'obres en xarxes de serveis de subministrament, a les condicions particulars 
que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 28 de octubre 
de 2015, a les 12:19 hores
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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 17,79  €
TOTAL €  17,79  €
 
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.
  

3.10 Expedient núm.: E014/2015/245
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar una reforma interior a l'immoble ubicat al 
Pg. Estació, 12, Entl. 2a, a instància de M. U. G., amb NIF 38362217B.

S'ha presentat al registre general municipal en data 07.09.2015 (registre d'entrades núm. 
2015-E-RC-6130),  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per  M.  U.  G.,  amb  NIF 
38362217B, per a executar una reforma interior de l'habitatge ubicat al Pg. Estació, 12, 
Entl. 2a (referència cadastral 8473501).

L'article sisè, apartat 3 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016 diu, entre d'altres:
3. Es concedirà una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que  
afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat.

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

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de dates 20.11.15 (núm. 2015-0123) i 01.02.16 (núm. 20160051) subscrit 
per l'arquitecta tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 24.02.2016 (núm. 2016-0045) 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 
E014/2015/245, sol·licitada per M. U. G., amb NIF 38362217B, per a executar les obres 
consistents en la reforma interior de l'habitatge al Pg. Estació, 12, Entl. 2a (referència 
cadastral  8473501),  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les 
consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:

- Les  ressenyades en la  documentació  presentada  pel  promotor  en data  7 de 
setembre de 2015.

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

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 102,29 €
TOTAL € 102,29 €

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.
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4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2012/12
Comunicació de transmissió d’activitat de bar a la rambla del Torrentet, 12-14, locals D-E.

Per  acord  núm.  895JGL060213  adoptat  per  la  Junta  de  Govern  Local  en  data 
06.02.2013, es va atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a 
Gutma  SCP,  NIF  J65783433,  per  a  l’activitat  dita,  essent  aquest  l’últim  transmitent 
autoritzat.

JGA, NIF 47784060L, anteriorment representant de  Gutma SCP, NIF J65783433, ha 
comunicat la transmissió de l’activitat dita al seu favor mitjançant instància entrada en 
data 16.12.2015 (núm. de registre 8993) i la documentació annexa corresponent.

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

S’ha emès l’acta de comprovació de data 23.02.2016, 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. 2015/0596 del dia 3 de juliol del 2015, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
Titular: JGA, NIF 47784060L
Rètol de l’establiment: CAFETERIA SEGLE XXI

Activitat: bar
Emplaçament: Rb. Torrentet, 12-14, locals D-E
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. 
895JGL060213 adoptat per la Junta de Govern Local en data 06.02.2013 i successius, 
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:
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1. L’activitat  queda sotmesa al  règim de comunicació segons determina la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

2. El nou titular de l’activitat ha de mantenir en perfecte estat de conservació i 
funcionament els  dispositius de seguretat contra incendis i de senyalització i 
enllumenat d’emergència que han estat verificats en la darrera inspecció.

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

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

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

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. 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.

8. 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.

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

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

11. 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 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.

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

5. SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G168/2015/67 (C:CONTRACT  N: G61355582 T:00 V:00 S:08)
Ratificar el Decret de Regidoria núm. 2016-0166  de data 23/02/16.

La Regidoria delegada d’Hisenda de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 
2016-0166, de data 23/02/16 de rectificació d’error aritmètic a l’acord núm. 5.2 de la 
Junta de Govern Local, de data 06/05/15, amb el contingut literal següent:

“Atès que amb posterioritat a l’aprovació de l’acord núm. 5.2 de la Junta de Govern 
Local de data 06/05/15, s’ha detectat una errada aritmètica a l’apartat segon de la part 
resolutiva.

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

“Artículo 105 Revocación de actos y rectificación de errores 

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

Tenint el compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidora d’Hisenda en ús de 
les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015.

RESOLC

Primer. Rectificar l’errada aritmètica de l’acord 5.2 de la Junta de Govern Local de data 
06/05/15, en els aspectes següents:

On diu: 

“Segon.  Autoritzar,  disposar  i  reconèixer  (fase  ADO)  despeses  per  import  total  de 
7.445,10€  amb càrrec  a l’aplicació  pressupostària  340/489,20,  de l’exercici  2015;  i 
ordenar a la Tresoreria el pagament.
 ....” 

Ha de dir:

“Segon.  Autoritzar,  disposar  i  reconèixer  (fase  ADO)  despeses  per  import  total  de 
7.445,10€  amb càrrec  a l’aplicació  pressupostària  330/489,20,  de l’exercici  2015;  i 
ordenar a la Tresoreria el pagament.
 ....” 

Segon. Ratificar aquest decret per la propera Junta de Govern Local.”

La part resolutiva segona del Decret estableix ratificar-lo a la propera Junta de Govern 
Local.
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Aquesta  proposta  de  resolució  ha  estat  formulada  per  la  Unitat  d’Assessorament 
Jurídic i  Millora del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i 
tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria d’Hisenda, 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. Ratificar el Decret de Regidoria delegada núm. 2016-0166, adoptat en data 
23/02/16.

Segon. 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

6.- CONVENIS

---

7.- PERSONAL 
---

8.- ESTADÍSTIQUES

---

9.- ALTRES ASSUMPTES

---

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de 
la qual dono fe amb el seu vistiplau, essent les 18.21 hores. 

Vist i plau
La Secretària  L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau Jesús Naharro Rodríguez 
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