
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 16 DE FEBRER DE 2016 PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera,  essent  les 18:00 hores del  dia 16 de febrer de 2016,  es reuneixen en 
primera convocatòria, a la Sala de Sessions de la  Casa de la Vila, prèvia citació i per a 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)
- 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 D’ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2016/02

Acta de la Junta de Govern Local de 02.02.2016

2 CONTRACTES
2.1 Expedient núm.: G330/2013/23

Comunicació  de  no  pròrroga  del  contracte  de  serveis  de  neteja  dels  edificis 
municipals d’Abrera.

2.2 Expedient núm.: G328/2011/11
Resolució de recurs de reposició interposat contra la resolució del contracte d’obres 
“Nova Escola Bressol Municipal 2a fase”.

2.3 Expedient núm.: G330/2013/12
Pròrroga conjuntural del contracte de serveis de neteja del CAM.

2.4 Expedient núm.: G333/2016/03
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0124  de  data  08/02/2016, 
d’adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis  d’assessorament  jurídic  en  dret 
administratiu públic general.

3 OBRES
3.1 Expedient núm.: E014/2015/243
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Llicència d'obres menors i  instal·lacions per executar la connexió al clavegueram 
dels  immobles  ubicats  al c/  Nou,  23  i  c/  Mig,  12,  a  instància  de  M.R.B.,  amb 
NIF 45487411N

3.2 Expedient núm.: E014/2015/283
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  executar  la  substitució  de  la  coberta  de  la 
vivenda ubicada a l’Av.  Circumval·lació,  26 (CV2.129), a instancia del Sr.  F.E.B., 
amb NIF 46785006Q

3.3 Expedient núm.: E016/2015/082
Llicència de parcel·lació urbanística al Cm. Can Sucarrats, 2-4 (referència cadastral 
0267002), sol·licitada per Promociones Can Masachs, SL, amb CIF B60846706.  

3.4 Expedient núm.: E016/2015/198
Llicència  de  parcel·lació  urbanística  a  l’Av.  Energia,  2  (referència  cadastral 
8363607), sol·licitada  per  la  raó social  Comas Graells  Inmobiliária,  SL,  amb NIF 
B60815305. 

3.5 Expedient núm.:  E390/2014/215
Llicència d'obres i  instal·lacions per la demolició d’un habitatge unifamiliar aïllat i 
construccions auxiliars, i adequació de la parcel·la i de les tanques perimetrals, al c/ 
Sant  Miquel,  núm.  28.  a  instància  de  la  raó  social  Unnibanc,  SA,  amb  CIF: 
A65934101 

3.6 Expedient núm.: E014/2015/058
Legalització  d'obres menors i  instal•lacions consistents  en la  reforma interior  en 
planta baixa i altells en tres naus industrial del c/ Progrés, 28, naus 18,19 i 20, a 
instància de la raó social Pinros 48, SL, amb CIF B65011975

3.7 Expedient núm.:  E014/2015/103
Llicència d'obres i instal·lacions per legalitzar les obres consistents en rehabilitació 
de  la  coberta,  reforma  interior  i  paviments,  d’una  nau  industrial  ubicada  a  l’Av. 
Energia, 2-4, a instància de la raó social Comas Graells Inmobiliaria, SL., amb CIF 
B60815305. 

3.8 Expedient núm.:   E014/2015/287
Llicència d'obres menors per executar la instal•lació de dues portes exteriors per 
tancar els dos vials interiors d’accés i sortida, a l'immoble ubicat al c/ Barcelona, 
3-7, a instància de Comunitat de Propietaris Polígon Industrial Barcelonès, amb NIF 
H64302425.

3.9 Expedient núm.:  E017/2015/294
Llicència d'obres per a la canalització de l’alimentació elèctrica al c/ Can Noguera, 
núm. 11 fins sector P-7 (Martorell),  a instància de la Junta de Compensació del 
sector P7 – Martorell, amb CIF V65991358

3.10 Expedient núm.: E017/2015/304
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a l'Av. Sant 
Hilari, 9, a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.11 Expedient núm.:  E013/2015/322
Llicència d'obres i instal·lacions per executar la renovació i impermeabilització dels 
dipòsits reguladors 3 i  4,  i  dels  canals a l'edifici  d'entrada de l'ETAP,  a la  Ctra. 
BV-1201 km. 4,6 (Can Moragues), a instancia de la raó social ATLL Concessionària 
de la Generalitat de Catalunya, SA.

3.12 Expedient núm.:  E013/2015/326
Llicència d'obres i instal·lacions per executar  una piscina a la parcel·la ubicada a 
l’Av. Virrei Amat, 6, a instància de R.F.P., amb NIF 37385807C. 

3.13 Expedient núm.:  E013/2015/333
Llicència d'obres i instal·lacions per executar  una piscina a la parcel·la ubicada al c/ 
Tarragona, 10, a instància de J.C.F.C., amb NIF 38094181V. 

3.14 Expedient núm.: E017/2015/337
Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de  la  xarxa  de  subministrament  d'enllumenat 
elèctric a l'immoble ubicat  a  l’Av.  Ca n'Amat,  6,  a instància d'Endesa Distribució 
Elèctrica SLU. 

3.15 Expedient núm.: E017/2015/342
Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de  la  xarxa  de  subministrament  d'enllumenat 
elèctric a l'immoble ubicat a c/ Rioja, 13 (CV2.355), a instància d'Endesa Distribució 
Elèctrica SLU. 

3.16 Expedient núm.: E017/2015/346
Llicència  d'obres  per  a  la  instal·lació  de  gas  natural  a  l'immoble  ubicat  al  c/ 
Esparreguera,  3,  a  instància  de  Gas  Natural  Distribución  SDG,  SA,  amb  NIF 
A63485890.

3.17 Expedient núm.:   E014/2016/001
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació de gas natural  
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a l'immoble ubicat a l'Av. Sant Hilari, 9, a instància de J.M.V., amb NIF 77104403P. 
3.18 Expedient núm.: E017/2016/002

Llicència d'obres per al  desplaçament de quadre d’enllumenat públic ubicat  al c/ 
Florida, s/n, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU.

3.19 Expedient núm.: E017/2016/003
Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de  la  xarxa  de  subministrament  d'enllumenat 
elèctric a l'immoble ubicat al c/ Esparreguera, 3, a instància d'Endesa Distribució 
Elèctrica SLU.

3.20 Expedient núm.: E018/2015/235
Llicència de tala d'arbres a l'immoble ubicat al c/ Sant Ermengol, 7, a instància de 
P.G.S., amb NIF 39318187D. 

3.21 Expedients núms.: Els referenciats
Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors i de tala 
d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de 
gener de  2016.

3.22 Expedient núm.: E380/2015/073
Donar conformitat a la documentació presentada per E.C.A., en nom i representació 
de la raó social Ferrovial Servicios, SA, per executar treballs de neteja i adequació 
d’una  promoció  d’habitatges  unifamiliars  sense  finalitzar  al  barri  de  Sant  Hilari, 
adequació de les tanques de façana, retirada de material i instal·lacions provisionals 
d’obra, i restitució de vials públics (promotor de les obres: SAREB)

3.23 Expedient: E014/2015/015
Rectificació d’errada material a l’acord núm. 3.1 de la Junta de Govern Local de data 
2 de febrer de 2016

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
---

5 SUBVENCIONS
5.1 Ratificar el Decret de Regidoria núm. 2015-1193 de data 30/12/2015, d’acceptació 

de subvenció, concedida pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, en concepte de 
Transport Adaptat per l’exercici 2015

5.1 Expedient: G168/2015/14
Ratificar el Decret de Regidoria delegada 2016-0083 de data 28.01.2016 d’aprovació 
d’ajuts individuals de menjador destinats a infants de 0 a 3 anys de l’Escola Bressol  
Municipal Món Petit i ordenació del pagament a Serveis educatius Cavall de Cartró 
S.L.

6 CONVENIS
6.1 Aprovació de CONVENI relatiu a la col·laboració entre els ajuntaments d’Abrera, 

Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i 
Sant  Esteve  Sesrovires  per  dur  a  terme  un  projecte  supramunicipal  en  l’àmbit 
d’actuació dels centres locals de serveis a les empreses.  

7 PERSONAL
7.1 Expedient núm.: G221/2016/01

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

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Ratificar el Decret de Regidoria núm. 2016-0049 de data 26/01/2016, d’aprovació i 

acceptació  de  la  liquidació  de  despeses  pel  Taller  Ocupacional  Can  Comelles 
(TOCC) corresponent a la liquidació de l’exercici 2014 i previsió pel 2015.

9 SOBREVINGUTS
9.1 Expedient núm.: G328/2015/01 Imposició de penalitats al contracte d’obres Nova 

Escola Bressol Municipal 2a fase.

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2016/02  Acta de la Junta de Govern Local de 02.02.2016
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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 02 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.

2.- CONTRACTES  

2.1 Expedient núm.: G330/2013/23 Comunicació de no pròrroga del contracte de serveis de neteja dels  
edificis municipals d’Abrera.

Per acord núm. 2.4, adoptat per la Junta de Govern Local de data 16/04/2014, es va adjudicar 
el contracte administratiu de serveis de neteja dels edificis municipals Casa Consistorial, Casal 
dels Avis,  CAP de Santa Maria de Vilalba, Mòdul de Ca n’Amat, Casal social  Can Vilalba, 
Casal social Santa Maria de Vilalba, Casal social Les Carpes, Elevadors FFGC i Cementiris 
d’Abrera  a  l’empresa  CAN CET Centre d’Inserció  Socio Laboral,  SL, amb CIF B62145503, 
formalitzat el contracte el dia 25/04/2014, amb un termini d’execució de 2 anys, comptat des del 
dia 1/05/2014, que finalitzarà el proper dia 30/04/2016.
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S’ha  emès  informe  tècnic  núm.  2016-008  de  data  27/01/2016,  subscrit  pels  caps  dels 
Departaments de Serveis urbans i Manteniment i d’Urbanisme i Territori, en el que es proposa 
no prorrogar el contracte indicat per quant properament es vol aprovar la licitació d’un únic 
contracte de neteja de tots els edificis i equipaments municipals.

Aquesta  proposta  d’acord ha estat  formulada per  la  Unitat  de Contractació  i  Compres del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la necessitat 
motivada de l’actuació, així com els informes pertinents, aquesta Regidoria d’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. No prorrogar el contracte administratiu de  serveis de neteja dels edificis municipals 
d’Abrera i declarar l’extinció pel seu compliment a la finalització del seu termini d’execució.

Segon. Incoar expedient per a la contractació dels  serveis de neteja dels edificis municipals 
d’Abrera, pel procediment contractual corresponent.

Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa CAN CET Centre d’Inserció Socio Laboral, SL.

Quart. Donar  compte a  la  Intervenció  Municipal  i  als  Departaments  d’Esports,  de  Serveis 
urbans i Manteniment i d’Urbanisme i Territori.

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

2.2  Expedient núm.: G328/2011/11 Resolució de recurs de reposició interposat contra la resolució del 
contracte d’obres “Nova Escola Bressol Municipal 2a fase”.

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

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

En data 18/06/2014 es va aprovar, per acord núm.  2.5 adoptat per la Junta de Govern Local, 
incoar expedient de resolució per incompliment culpable del contractista  Decoblock, SL, amb 
CIF  B25492646, en l’execució del contracte d’obres  Nova Escola Bressol Municipal 2a fase, 
d’acord amb l'article 223 c) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, per haver quedat demostrat 
l’incompliment culpable de:

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

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

3) Article 60 del Plec de clàusules produint una demora en la presentació del programa de 
treballs en 319 dies.
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4) Article  60  del  Plec  de  clàusules  produint  una  demora  en  l’atorgament  de  l’acta  de 
comprovació de replanteig en 180 dies. 

5) Article 212 del  Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic per la demora en més de 13 mesos en 
l’execució del contracte. L’obra havia d’estar finalitzada i recepcionada el desembre de 
2013. 

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

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

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

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

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

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

S’ha  emès  informe  tècnic  núm.  150507-02,  de  data  07/05/2015,  subscrit  pel  cap  del 
Departament d’Urbanisme i Territori.

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. Desestimar el  recurs de reposició interposat  per Decoblock, SL  per haver quedat 
demostrat: 

1) L’incompliment  contractual  culpable  del  contractista  de  la  clàusula  II  del  Contracte, 
Prestacions  a  càrrec  del  contractista,  Obligacions  singulars  del  contractista  per  no 
fer-se  càrrec  del  subministrament  i  col·locació  d’un cartell  d’anunci  de l’obra,  en el 
format que estableixi la Diputació de Barcelona, entitat finançador de l’obra. 

2) L’incompliment contractual culpable del contractista de l’article 12.1  relatiu al Pla de 
seguretat  i  salut  en  el  treball  de  les  DISPOSICIONS  COMUNS APLICABLES  ALS 
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS CONTRACTES 
DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA, per no haver presentat el contractista en el  termini 
màxim de 10 dies hàbils a comptar des del següent al de la formalització del contracte, i 
amb caràcter previ a l’inici dels treballs per a la seva execució,  un pla de seguretat i 
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salut en el treball. La demora en la presentació del pla de seguretat i salut  va ser de 37 
dies.

3) L’incompliment  contractual  culpable  del  contractista  de  l’article 60.1   relatiu  al 
Actuacions prèvies a l’inici de l’execució de les obres de les DISPOSICIONS COMUNS 
APLICABLES ALS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS 
CONTRACTES DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA, per no haver presentat el contractista 
en el  termini  de 10 dies hàbils des de la formalització del  contracte,  el  contractista 
haurà  de  presentar   el  pla  de  seguretat  i  salut.  La  demora  en  la  presentació  del 
programa de treballs  va ser de 319 dies. 

4) L’incompliment  contractual  culpable  del  contractista  de  l’article  60.3   relatiu  al 
Actuacions prèvies a l’inici de l’execució de les obres de les DISPOSICIONS COMUNS 
APLICABLES ALS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS 
CONTRACTES DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA, per no atorgar l’acta de comprovació 
del  replanteig en termini  màxim d’un mes des de la  formalització  del  contracte.  La 
demora en l’atorgament de l’acta de comprovació de replanteig  va ser de 180 dies. 

Segon. Notificar aquest acord a Decoblock, SL, acompanyat de l’informe tècnic.

Tercer. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme i Territori.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

2.3 Expedient núm.: G330/2013/12 Pròrroga conjuntural del contracte de serveis de neteja del CAM.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.1 adoptat per la Junta de Govern Local de data 
19 de febrer de 2014,   es va adjudicar el  contracte administratiu de serveis de neteja del 
Centre Aquàtic Municipal, a l’empresa Servimant Jardiverd, SLU, amb NIF B43698570, per un 
import de 115.435,22 € IVA inclòs, formalitzat el contracte el 21 de febrer de 2014, amb un 
termini d’execució d’un any prorrogable anualment, fins a un total de 4 anys.

La clàusula segona del contracte, regula: “El  termini d'execució del contracte serà d’un any, comptat 
des de l’1 de març de 2014. 
No obstant, es preveu la possibilitat de prorrogar per mutu acord de las parts, i, de forma expressa,  
abans de la seva finalització, sempre que la duració total del contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi 
de quatre anys.”

Per acord núm. 2.4 de la Junta de Govern Local, adoptat en data 18/02/2015, es va aprovar la 
primera pròrroga del contracte amb una durada fins el 29/02/2016.

Per escrit de data 02/12/2015 (Registre: 2015-E-RC-8598) el contractista ha comunicat la seva 
voluntat de no prorrogar el contracte.

S’ha emès informe tècnic de data  01/02/2016, subscrit  pel  cap del  Departament d’Esports, 
segons el qual és necessària una pròrroga conjuntural del contracte fins a l’adjudicació resultant 
d’una nova licitació.

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

ACORD

Primer. Prorrogar extraordinàriament l’actual contracte de serveis de neteja del Centre Aquàtic 
Municipal,  fins a l'adjudicació i inici de la prestació dels serveis pel nou adjudicatari, un cop 
incoat  el  procediment  per  a  l'adjudicació  del  nou  contracte,  adoptant  així,  les  mesures 
necessàries i indispensables per evitar un greu trastorn al servei públic, establint la retribució 
del  contractista  Servimant  Jardiverd,  SLU,  en  els  termes  del  contracte  signat  en  data 
21/02/2014.

Segon. Incoar l’expedient de contractació  dels serveis de neteja dels edificis i instal·lacions 
municipals d’Abrera, pel procediment contractual corresponent.

Tercer. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  19.239,20  €  (així  com  la  despesa  que  sigui 
necessària fins a l’adjudicació del nou contracte),  a càrrec a l’aplicació pressupostària  núm. 
342/22799 del pressupost municipal vigent.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Servimant Jardiverd, SLU.

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

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.:  G333/2016/03 Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0124  de  data 
08/02/2016, d’adjudicació del contracte menor de serveis d’assessorament jurídic en dret administratiu 
públic general.

L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-0124, de data 8 de febrer 
de 2016, amb el contingut literal següent:

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

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

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

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

A aquest  efecte,  la  naturalesa  i  extensió  de  les  necessitats  que  pretenen  cobrir-se  mitjançant  el  
contracte projectat són l’assessorament jurídic en dret administratiu públic en general i, en especial, en 
matèria d’ordres d’execució i disciplina urbanística, ordenances municipals i reglaments, responsabilitat 
patrimonial, habitatge, potestat sancionadora, recursos humans i d’altres matèries en que es consideri 
necessari l’assessorament.
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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  tres  invitacions,  per  correu  electrònic  de  data 
29/01/2016, a les empreses Bufet Vallbé advocats, Xiol Estudi Jurídic, SLP i al professional José Ignacio 
Maestro Nieto, i, en el termini atorgat, s’ha presentat l’oferta següent: 

1) José Ignacio Maestro Nieto, RE 2016-E-RC-804: 17.900 € IVA exclòs.

S’ha emès informe jurídic de data 5/02/2016, de valoració i idoneïtat de l’oferta presentada.

Aquesta proposta   ha estat formulada per  la Unitat de Contractació i  Compres del  Departament de 
Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta  
Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la llei

RESOLC

Primer.  Adjudicar el  contracte menor de serveis  d’assessorament jurídic en dret administratiu públic 
general, amb una durada d’un any, a  José Ignacio Maestro Nieto,  amb NIF 43506998Z, per un import 
de 17.900 € sense IVA, 21.659 € amb el 21% d’IVA inclòs.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa d’import 19.690 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
920/22706 del pressupost municipal vigent i 1.969 € a càrrec de la mateixa aplicació pressupostària del 
pressupost municipal de 2017 i condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació del 
pressupost.

Tercer. L’adjudicatari haurà de prestar els serveis d’acord amb les obligacions 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) Dedicació horària presencial: 9,30 h. setmanals (dilluns tarda i dijous matí).
3) El mes d’agost no es prestarà el servei.
4) Pagament mensual per un import de 1.969 € IVA inclòs.
5) Els  serveis  contractats  es  realitzaran  sota  la  supervisió  de  la  Secretaria  General  de  la 

Corporació.
6) Emprendrà les iniciatives  adequades per  a  la  millor  defensa dels  interessos  generals  de la 

Corporació,  realitzant  així  mateix  totes  les  tasques  que  puguin  contribuir,  objectivament,  a 
l'obtenció d'un resultat més positiu.

7) Haurà  d'establir  els  procediments  d'actuació  necessaris  per  garantir  la  seva  disponibilitat  o 
capacitat de resposta el més immediata possible a les consultes o requeriments d'informació 
que li dirigeixi l’Ajuntament.

8) Serà responsable de la qualitat  tècnica dels  treballs  que desenvolupi  i  de les  prestacions  i 
serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a la Administració o per a  
tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del 
contracte.

Quart. Notificar aquesta resolució a José Ignacio Maestro Nieto.

Cinquè. Donar compte a la Junta de Govern Local a la propera sessió que es celebri i a la Intervenció 
municipal.”
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La part dispositiva cinquena del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern Local, 
com a òrgan de contractació.

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

ACORD

Primer. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0124, adoptat en data 8/02/2016.

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.

3.- OBRES  

3.1  Expedient núm.: E014/2015/243 Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la connexió al 
clavegueram dels immobles ubicats al c/ Nou, 23 i c/ Mig, 12, a instància de M.R.B., amb NIF 45487411N 
 
S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  07/09/2015  (registre  d'entrades  núm. 
2015-E-RC-6128), petició de llicència urbanística subscrita pel Sr. M.R.B., amb NIF 45487411N, 
per executar la connexió al clavegueram pel c/ Sant Pere dels habitatges ubicats al c/ Nou, 23 i c/ 
Mig, 14 (referències cadastrals 8566314 i 8566313, respectivament).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 20.11.15 (núm. 2015-0122) subscrit per l'arquitecta tècnica municipal 
- Informe jurídic de data 04/02/2016 (núm. 2016/0016) 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 Alcaldia 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  E014/2015/243, 
sol·licitada per M.R.B., amb NIF 45487411N,  per executar les obres consistents en la connexió al 
clavegueram pel c/ Sant Pere dels habitatges ubicats al c/ Nou, 23 i c/ Mig, 12 14 (referències 
cadastrals  8566314  i  8566313,  respectivament),  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 07/09/2015
- Les dues connexions, prèviament a connectar a la xarxa general de clavegueram,  hauran de 
disposar  d’un  pericó  sifònic  i  hauran  de  seguir  les  prescripcions  tècniques  municipals  que 
s’adjuntaren amb el títol de la llicència d’obres.
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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., Obres3,66 % del pressupost 1.394,67 € 51,04 €
TOTAL €  51,04 €

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.

3.2  Expedient núm.:  E014/2015/283   Llicència d'obres i instal·lacions per executar la substitució de la 
coberta de la vivenda ubicada a l’Av. Circumval·lació, 26 (CV2.129), a instancia del Sr. F.E.B., amb NIF 
46785006Q.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 9 de octubre de 2015, a les 12:42 hores 
(registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-6985),  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  pel  Sr. 
F.E.B., amb NIF 46785006Q, per executar la substitució de la coberta de la vivenda ubicada a 
l’Av. Circumval·lació, 26 (CV2.129) (referència cadastral 0278702).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 26.11.15 (núm. 2015-0145).
- Informe jurídic de data 04.02.16 (núm. 2016-0017)

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 
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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 
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  E014/2015/283, 
sol·licitada pel Sr. F.E.B., amb NIF 46785006Q, per a la substitució de la  coberta inclinada per 
una del tipus plana, a l’Av. Circumval·lació, 26 (CV2.129) (referència cadastral 0278702) d'aquest 
terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres 
majors,  a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic  i  les que es detallen a 
continuació:
- Les ressenyades en el  projecte tècnic visat  pel  Col·legi  d’aparelladors,  arquitectes tècnics i 
enginyers d’edificació de Barcelona amb el núm. ATN644 presentat en data 09.10.15,

Segon.  Informar al Sr. F.E.B. que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li  
practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquen en 
la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, segons el següent detall:
 Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost 8.977,25 €  328,57 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % del pressupost 8.977,25 € 60,15 €
TOTAL €  388,72 €
 
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 al Sr. F.E.B., i comunicar-lo al Departament d'Intervenció general, 
Tresoreria  i  Finances  (Cap  de  Departament,  Tresorera  i  a  l'Administrativa  Polivalent  de 
Comptabilitat  i Suport),  al d'Urbanisme i Territori (Cap de Departament, arquitecta, arquitecte/a 
tècnic/a municipals)

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

3.3  Expedient núm.:  E016/2015/082  Llicència de parcel·lació urbanística al  Cm. Can Sucarrats, 2-4 
(referència cadastral 0267002), sol·licitada per Promociones Can Masachs, SL, amb CIF B60846706.  
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S'ha presentat al registre general municipal en data 18.03.15 (registre d'entrades núm. 1927), per 
part  del  Sr.  D.C.M.,  en  nom  i  representació  de  Promociones  Can  Masachs,  SL,  amb  CIF 
B60846706, petició de llicència de segregació d'una parcel·la d'un altra resultant del Projecte de 
Compensació de Polígon industrial Can Sucarrats al Cm. Can Sucarrats, 2-4 (referència cadastral 
0267002), així com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 10.11.15 
(registre d’entrades 2015-E-RC-7852) com a resposta al requeriment d’esmena de data 23.09.15 
(registre  de  sortides  2015-S-RC-2847),  i  en  data  15.12.15  (registre  d’entrades  núm. 
2015-E-RC-8941).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informes tècnics de dates 11.11.15 (núm. 2015-0071) i 16.12.15 (núm. 2015-0089) subscrits per 
l’arquitecta municipal.
- Informe jurídic de data 04/02/2016 (núm. 2016/0014)
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, Unitat de 
Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 
el  Reglament  de  la  Llei  d'Urbanisme,  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per 
expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint 
en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga 
el Decret núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció 
del següent
 
ACORD
 
Primer. Aprovar la llicència de parcel·lació, expedient núm. E016/2015/082, sol·licitada per la raó 
social Promociones Can Masachs, SL, amb NIF B60846706, d'acord amb el projecte adjuntat en 
data 10/11/2015 signat per l'arquitecte Lluis G. Brugal Feliu, les dades de la qual són les següents 
(segons documentació presentada per l’interessat):

- FINCA MATRIU: Urbana: Edificable, parcel·la número 8 del Projecte de Compensació del 
Polígon Industrial Can Sucarrats, de Abrera, de superfície 6.732,69 m2, ubicada al Cm. 
Can Sucarrats, núm 2-4 amb referència cadastral 0267002DF1906N0001KF. Inscrita al 
Registre de la Propietat núm. 1 de Martorell, tom 2724, llibre 130, foli 165, finca 8105.

Les parcel·les resultants de la parcel·lació són les següents:
- Parcel·la resultant A: número 8a segons projecte presentat, de superfície 2.992,31 m2 de 

sòl (finca resultant segregada), amb número de policia Cm. Can Sucarrats núm. 2.
- Parcel·la resultant B: número 8 segons projecte presentat, de superfície 3.740,38 m2 de 

sòl (major finca matriu resultant després de la segregació),  amb número de policia Cm. 
Can Sucarrats núm. 4.

Segon. La llicència atorgada resta condicionada al compliment de les consideracions i condicions 
generals de parcel·lacions i a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que 
es detallen a continuación:

- El projecte aportat en data 10.11.15 anul·la i substitueix a aquell aportat juntament amb la 
sol·licitud (el dia 18/03/2015).

- Les pàgines 3, 10, 11 i 12 del projecte de data 10.11.15 han estat substituïdes per 
aquelles aportades en data 15.11.15.

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

Tercer. Informar a la raó social  Promociones Can Masachs,  SL que tal  i  com s'estableix en 
l'Ordenança Fiscal 8 (Codi 2.3), se li practicarà una liquidació provisional per import de 45,26 €, 
que haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de 
l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
 
Quart. Requerir  als  interessats,  perquè en el  termini  dels  10  dies  següents  a  la  notificació 
d'aquest  acte,  dipositi  la quantitat  de  300 euros en concepte de fiança, segons la  carta de 
pagament que se li adjuntarà a la notificació.
 
Cinquè. Notificar el present acord a la raó social Promociones Can Masachs, SL, incorporant una 
còpia certificada del plànol de parcel·lació als efectes de la seva inscripció al Registre de la 
Propietat; i a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i al Centre de Gestió 
Cadastral a Barcelona. 
 
Sisè. Comunicar  aquest  acord al  Departament  d'Urbanisme i  Territori  (arquitecta  i  arquitecta 
tècnica).

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

3.4  Expedient núm.: E016/2015/198  Assumpte: Llicència de parcel·lació urbanística a l’Av. Energia, 2 
(referència  cadastral  8363607), sol·licitada  per  la  raó  social  Comas  Graells  Inmobiliária,  SL,  amb NIF 
B60815305. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 9 de juliol de 2015, a les 09:34 hores (registre 
d'entrades núm. 2015-E-RC-5016), per part de Domingo Comas Cubero, en nom i representació 
de  la  societat  Comas  Graells  Inmobiliária,  SL,  amb  NIF  B60815305,  petició  de  llicència 
de parcel·lació d'una finca urbana per a la cessió de la porció de sòl de la parcel·la, qualificada 
com a sistema viari a l’Av. Energia, 2 (referència cadastral 8363607), així com documentació 
complementària presentada al registre general municipal en data 15.09.15 (RE 2015-E-RC-6330), 
com a resposta al requeriment d’esmena de data 20.08.15 (RS 2015-S-RC-2424). 

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 21.09.15 (núm. 019SV-2015-0043) de l’arquitecta municipal.
- Informe jurídic de data 04/02/2016 (núm. 2016/0015)
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, Unitat de 
Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 
el  Reglament  de  la  Llei  d'Urbanisme,  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per 
expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint 
en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga 
el Decret núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció 
del següent

ACORD

Primer. Aprovar la llicència de parcel·lació, expedient núm. E016/2015/198, sol·licitada per la raó 
social Comas Graells Inmobiliária, SL, amb NIF B60815305, d'acord amb el projecte adjuntat 

14



signat  per  l’enginyer  tècnic  industrial  Sr.  Albert  Gomez Pardo,  les dades de la  qual  són les 
següents:  
- FINCA MATRIU: de superfície 2.622,66 m2, ubicada a l’Av. Energia, núm. 2, amb referència 
cadastral 8363607DI0986S0001WL
Les parcel·les resultants de la parcel·lació són les següents:
- Parcel·la resultant identificada al projecte presentat com “FINCA B” situada a l’Av. Energia, núm. 
2 Superfície de la finca: 2.361,46 m²
- Parcel·la resultant identificada al projecte presentat com “FINCA C”,  situada a l’Av. Energia, 
núm. 2 Superfície de la finca: 261,20 m²
 
Segon. La llicència atorgada resta condicionada al compliment de les consideracions i condicions 
generals de parcel·lacions, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que 
es detallen a continuació:

- És necessari procedir a la formalització de la cessió del lot resultant destinat a sistema 
viari, lliure de càrregues i gravàmens (parcel·la resultant identificada al projecte presentat 
com “FINCA C”,  situada a l’Av. Energia, núm. 2 Superfície de la finca: 261,20 m²)

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

 
Tercer. Informar  a la raó social  Comas Graells Inmobiliária,  SL que tal  i  com s'estableix  en 
l'Ordenança Fiscal 8 (Codi 2.3), se li practicarà una liquidació provisional per import de 45,26 €, 
que haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de 
l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Quart. Requerir  a la raó social interessada, perquè en el  termini  dels 10 dies següents a la 
notificació d'aquest acte, dipositi la quantitat de 300 euros en concepte de fiança, segons la carta 
de pagament que se li adjuntarà a la notificació.

Cinquè. Notificar el present acord a la raó social Comas Graells Inmobiliária, SL incorporant una 
còpia certificada del plànol de parcel·lació als efectes de la seva inscripció al Registre de la 
Propietat; i a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i al Centre de Gestió 
Cadastral a Barcelona. 

Sisè. Comunicar aquest  acord al  Departament  d'Urbanisme i  Territori  (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

3.5  Expedient núm.:  E390/2014/215 Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  la  demolició d’un  habitatge 
unifamiliar aïllat i construccions auxiliars, i adequació de la parcel·la i de les tanques perimetrals, al c/ Sant  
Miquel, núm. 28. a instància de la raó social Unnibanc, SA, amb CIF: A65934101 

Per decret de la Regidoria Delegada núm. 881 de data 22 de setembre de 2014 es van iniciar 
actuacions de protecció de la legalitat  urbanística,  per obres no autoritzades (consistents en 
l’ampliació d’habitatge) promogudes presumiblement per E.A.R. amb NIF 44178739V, a l’immoble 
ubicat al c/ Sant Miquel, 28, propietat actualment de la raó social Unnim Sociedad para la gestión 
de activos inmobiliarios, SA, amb CIF A65934101.
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Per decret de la Regidoria Delegada núm. 66/2015 de data 22 de gener de 2015 es ratifica 
l’expedient de disciplina urbanística per execució d’obres legalitzables i no legalitzables no en curs 
(finalitzades) sense llicència, a l’immoble ubicat al c/ Sant Miquel, 28.

S'ha presentat al registre general municipal en data 04.11.15  (registre d'entrades núm. 7634), 
petició de llicència urbanística subscrita pel Sr. A. del M.R, en nom i representació de la raó social 
Dorseran Serveis de la Construcció, SL, amb CIF B60546611, per executar la demolició d’un 
habitatge unifamiliar aïllat i construccions auxiliars, i adequació de la parcel·la i de les tanques 
perimetrals,  al  c/  Sant  Miquel,  núm.  28,  (referència  cadastral  9785411),  així  com  diversa 
documentació tècnica complementària aportada en data 23.12.15 (registre d'entrades 9226), com 
a  resposta  al  requeriment  d'esmena  de  data  25.11.15  (registre  de  sortides  3533  de  data 
25.11.15).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 04.01.16 (núm. 139MG-2016-0002) de l’arquitecta tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 08.02.16 (núm. 2016-0029)
 
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  E390/2014/215, 
sol·licitada per la raó social Dorseran Serveis de la Construcció, SL, amb CIF B605466611, per a 
la demolició d’un habitatge unifamiliar aïllat i construccions auxiliars, i adequació de la parcel·la i 
de les tanques perimetrals, al c/ Sant Miquel, núm. 28 (referència cadastral 8876810) d'aquest  
terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres 
majors,  a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic  i  les que es detallen a 
continuació:

- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyer 
d’edificació de Barcelona amb el núm. ATQ655, i la documentació complementària aportada en 
data 23.12.15 (Plànols (01) (02) (03) d’emplaçament, de planta, seccions i tanques).

- Un cop executats els treballs d’enderroc i adequació del terreny i de les tanques quedarà restituïda 
la situació urbanística del solar.

- Atès que aquesta actuació està relacionada amb una ordre d’execució i restitució de la legalitat 
urbanística, es fixa el termini per executar  els treballs en UN ANY.

- La llicencia s’atorga sense perjudicis a tercers i salvant el dret de propietat
- En tot  cas  l'executivitat  de  la  llicència  resta  condicionada a   l’aportació  de la  documentació 

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

 Concepte  Tipus  Import  
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Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost 8.446,57  € 309,14 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % del pressupost 8.446,57  € 56,59 €
TOTAL € 365,73 €

Tercer.  Requerir  als interessats,  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.
 
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  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

3.6  Expedient núm.: E014/2015/058 Legalització d'obres menors i instal·lacions consistents en la reforma 
interior en planta baixa i altells en tres naus industrial del c/ Progrés, 28, naus 18,19 i 20 , a instància de la 
raó social Pinros 48, SL, amb CIF B65011975 
 
Per decret de la Regidoria Delegada núm. 321/2015 de data 09.04.15 es va iniciar a la raó social 
Pinros 48, SL, expedient de protecció de la legalitat urbanística per actuacions realitzades sense 
llicència consistents a l’adequació i reforma de les naus industrials núm. 18 i 19 ubicades al c/ 
Progrés, 28. 

Per decret de la Regidoria Delegada núm. 528/2015 de data 04.06.15 es va ratificar la incoació de 
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística núm. 8.1.7-2015/058 (2005/056) i al seu apartat 
resolutiu segon, es requeria a la propietat perquè en el termini de dos mesos des de la notificació 
de la resolució, procedís a sol·licitar la llicència o la modificació de llicència corresponent de les 
obres executades sense llicència i que fossin legalitzables.

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 8  de  octubre  de  2015,  a  les  12:41 
hores  (registre d'entrades núm. 2015-E-RC-6958), petició de legalització d’obres subscrita pel Sr. 
J.R.S.  NIF  46119571V,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  Pinros  48,  SL,  amb  NIF 
B65011975, per haver executat canvis de distribució interior de les naus  del c/ Progrés, 28 naus 
18, 19 i 20 (referència cadastral 7273001).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 26.11.15 (núm. 2015-0144) subscrit per l'arquitecta tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 08.02.16 (núm. 2016-0019) de la Secretaria municipal.

17

038AL
Resaltado



 
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  incloses a l'expedient núm. E014/2015/058, sol·licitada per la 
raó social Pinros 48, SL, amb NIF B65011975,  consistents en els canvis de distribució interior en 
planta  baixa  i  altells,  de les naus ubicades al   c/  Progrés,  28 naus 18,  19 i  20 (Referència 
cadastral 7273001), 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 d’arquitecte presentat en data 08.10.15.
 
Segon. Informar als interessats 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 38.759,67 1.418,60  €
TOTAL €  1.418,60  €

Tercer. Informar als interessats 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 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),  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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3.7  Expedient núm.:  E014/2015/103  Llicència d'obres i instal·lacions per legalitzar les obres consistents 
en rehabilitació de la coberta, reforma interior i paviments, d’una nau industrial ubicada a l’Av. Energia, 
2-4, a instància de la raó social Comas Graells Inmobiliaria, SL., amb CIF B60815305. 
 
Per decret núm. 433 de 18 de maig de 2015 de la Regidoria Delegada de Territori i Medi  
Ambient,  es  va  iniciar  l’expedient  de  protecció  de  la  legalitat  urbanística  per  actuacions 
realitzades sense llicència (rehabilitació d’una nau industrial),  i  es requeria a la propietat 
perquè aportes,  entre d’altres,  el  projecte de legalització de les obres executades sense 
llicència.

S'ha presentat al registre general municipal en data 09.07.15  (registre d'entrades núm. 5021), 
petició  de  llicència  urbanística  subscrita  pel  Sr.  D.C.C.,  amb  DNI  39308351,  en  nom  i 
representació  de  la  raó  social  Comas  Graells  Inmobiliaria,  SL,  amb CIF  B-60815305,  per 
executar la rehabilitació de la nau industrial ubicada a l’Av. Energia, 2-4 (referència cadastral 
8363607-06), així com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 25.11.15 
(registre d'entrades 8372), com a resposta al requeriment d'esmena de data 27.10.15 (registre 
de sortides 3235).

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  29.12.15 (núm. 2015-0189) de l’arquitecta tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 08.02.16 (núm. 2016-0023).

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, Unitat de 
Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el  Text  refós de la Llei  d'urbanisme, el  Decret  305/2006, de 18 de juliol, pel  qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa 
per expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, 
i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern 
local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Aprovar  la  legalització  de  les  obres  contemplades  a  l’expedient  E014/2015/103, 
sol·licitada per la raó social Comas Graells Inmobiliaria, SL, amb NIF B60815305, consistents 
en la rehabilitació de la coberta, de la reforma interior i paviments d’una nau industrial ubicada a 
l’Av. Energia, 2-4, (referència cadastral 8363607-06) 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’enginyer tècnic industrial, col·legiat núm. 6.132, 
presentat  en  data  09.07.15  i  la  documentació  complementària  aportada  en  data 
25.11.15.

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

Segon. Informar als interessats 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  34.010 €  1.244,77 €
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Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % del pressupost  34.010 € 227,87 €
TOTAL 1.472,64 €

Tercer. Informar als interessats 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  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),  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

3.8 Expedient núm.:   E014/2015/287  Llicència d'obres menors per  executar  la instal·lació de dues 
portes exteriors per tancar els dos vials interiors d’accés i sortida, a l'immoble ubicat al c/ Barcelona, 3-7, a 
instància de Comunitat de Propietaris Polígon Industrial Barcelonès, amb NIF H64302425. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 19 de octubre de 2015, a les 10:02 hores  
 (registre d'entrades núm. 2015-E-RC-7166), petició de llicència urbanística subscrita pel Sr. 
J.A.M.M.  en  nom  i  representació  de  la  Comunitat  de  Propietaris  del  Polígon  Industrial 
Barcelonès, amb NIF H64302425, per executar el tancament de dos vials interior mitjançant la 
instal·lació de dues portes exteriors al  c/ Barcelona, 3-7 (referència cadastral 8063101).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 11.12.15 (núm. 2015-0161) subscrit per l'arquitecta tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 08.02.16 (núm. 2015-0020) 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 E014/2015/287, 
sol·licitada per Comunitat de Propietaris Polígon Industrial Barcelonès, amb NIF H64302425, 
 per executar les obres consistents en la instal·lació de dues portes exteriors per tancar els dos 
vials interiors d’accés i sortida al   c/ Barcelona, 3-7 (referència cadastral 8063101), d'aquest 
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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 19.10.15.
- La llicÈncia s’atorga sense perjudicis a tercers i salvant el dret de propietat. 

Segon. Informar als interessats 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  8.917 €  326,36 €
TOTAL €   326,36 €

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 garantir desperfectes i incompliments de les obligacions de la 
llicència, segons la carta de pagament que se li adjuntarà a la notificació. 

Quart. Informar als interessats 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),  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.:  E017/2015/294  Llicència d'obres per a la canalització de l’alimentació elèctrica 
al c/ Can Noguera, núm. 11 fins sector P-7 (Martorell), a instància de la Junta de Compensació del 
sector P7 – Martorell, amb CIF V65991358

S'ha presentat al registre general municipal en data 26 d’octubre de 2015, a les 13:44 hores 
(registre d'entrades núm. 2015-E-RC-7410),  petició  de llicència urbanística subscrita  pel  Sr. 
M.S.T., en nom i representació de la raó social Junta de Compensació del Sector P7- Martorell, 
amb CIF V65991358, per a executar obres de canalització de l’alimentació elèctrica al sector 
P7- Industrial Solvay des de la subestació elèctrica d’Endesa, al c/ Can Noguera, 11 fins el 
sector P-7 (Martorell). 

S'han  realitzat  les  instruccions  en  l'expedient  corresponent  i,  en  relació  amb  la  petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
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- informe tècnic de data 02.11.15 (núm. 2015/0013) 
- informe jurídic de data 08.02.16  (núm. 2016-0021)
 
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 E017/2015/294, sol·licitada 
pel  Sr.  M.S.T.,  en nom i  representació  de la  raó social  Junta de Compensació  del  Sector 
P7-Martorell,  amb CIF V65991358,  per a la canalització de l’alimentació elèctrica al sector 
P7-Industrial Solvay des de la subestació elèctrica d’Endesa, al c/  Can Noguera, 11 fins el 
sector  P-7  (Martorell),  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 d’enginyer de camins, col·legiat núm. 9519, 
presentada en data 26 d’octubre de 2015 (2015-E-RC-6141).

Segon. Informar als interessats 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 59.281,73 € 2.169,71 €
Taxa llicència (> 90.150 €) 0,67 % del pressupost 59.281,73 € 397,19 €
TOTAL € 2.566,90 €

Tercer.  Requerir als interessats, perquè en el termini  dels 10 dies següents a la notificació 
d’aquest acte i en tot cas abans de l’inici de les obres, dipositi la quantitat de 900,00 euros en 
concepte de fiança per garantir desperfectes i incompliments de les obligacions de la llicència, 
segons la carta de pagament que se li adjuntarà a la notificació.

Quart. 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  
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l'article 31 de la Llei general tributària.

Cinquè.  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
3.10 Expedient núm.: E017/2015/304 Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble 
ubicat a l'Av. Sant Hilari, 9, a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 6 de novembre de 2015, a les 12:13 hores 
(registre d'entrades núm. 2015-E-RC-7753), 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. Sant Hilari, 9 (referència cadastral 8975406).
 
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 19.01.16 (núm. 2016-0007) de l'arquitecte tècnic municipal.
- Informe jurídica de data 08.02.16 (núm. 2016-0026)

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 E017/2015/304, 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. Sant Hilari, 9 (referència cadastral 8975406), d'aquest terme municipal, condicionada al 
compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  en  xarxes  de  serveis  de 
subministrament,  a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i  les que es 
detallen a continuació:
-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 6 de novembre de 
2015, a les 12:13 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  183,80 €
TOTAL €   183,80 €
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Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia següent a 
la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu  
d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti acreditada per  
qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui  
preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les obres que  
s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la liquidació  
corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31 de la  
Llei general tributària.
 
Quart. Notificar  aquest  acord  a  Gas  Natural  Distribución  SDG,  SA,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances (Cap de Departament, Tresorera i a 
l'Administrativa  Polivalent  de  Comptabilitat  i  Suport),  i  al  d'Urbanisme  i  Territori  (Cap  de 
Departament, arquitecta i arquitecte/a tècnic/a municipals).

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

3.11  Expedient  núm.:  E013/2015/322  Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  executar la  renovació  i 
impermeabilització dels dipòsits reguladors 3 i 4, i dels canals a l'edifici d'entrada de l'ETAP, a la Ctra. 
BV-1201 km. 4,6 (Can Moragues), a instancia de la raó social ATLL Concessionària de la Generalitat de 
Catalunya, SA.

S'ha presentat al registre general municipal en data 4 de desembre de 2015, a les 12:40 hores 
(registre d'entrades núm. 2015-E-RC-8682), petició de llicència urbanística subscrita per A.G.Z., 
en nom i representació de la raó social ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, 
SA, per la renovació i impermeabilització dels dipòsits reguladors 3 i 4, i dels canals a l'edifici 
d'entrada de l'ETAP, a la Crtra. BV-1201 km. 4,6 (Can Moragues).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 28.12.15 (núm. 139MG-2015-0187) de l’arquitecta tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 08.02.16 (núm. 2016-0031)

Dels informes emesos, es constata que ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, 
SA, està exempta del pagament del Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
i, en conseqüència, també exclosa de pagament de la Taxa.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, Unitat de 
Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el  Text  refós de la Llei  d'urbanisme, el  Decret  305/2006, de 18 de juliol, pel  qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa 
per expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, 
i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern 
local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres majors amb núm. d'expedient  E013/2015/322, 
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sol·licitada pel  A.G.Z.,  en  nom i  representació de la  raó social  ATLL  Concessionària de la 
Generalitat de Catalunya, SA, CIF: A65929093,  per executar la renovació i impermeabilització 
dels dipòsits reguladors 3 i 4, i dels canals a l'edifici d'entrada de l'ETAP, a la Crtra. BV-1201 km. 
4,6  (Can  Moragues),  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les 
consideracions i condicions generals d'obres majors, a les condicions particulars que s'indiquen 
a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en el projecte tècnic presentat en data 04.12.15
- La llicencia s’atorga sense perjudicis a tercers i salvant el dret de propietat

Segon. Declarar que ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA està exempta del 
pagament de la liquidació de l’ICIO i la taxa per l’execució de les obres contemplades al projecte 
per a  la renovació i impermeabilització dels dipòsits reguladors 3 i 4, i dels canals a l'edifici 
d'entrada de l'ETAP, a la Crtra. BV-1201 km. 4,6 (Can Moragues).

Tercer.  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

3.12  Expedient núm.:  E013/2015/326 Llicència d'obres i instal·lacions per executar  una piscina a la 
parcel·la ubicada a l’Av. Virrei Amat, 6, a instància de R.F.P., amb NIF 37385807C. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 1 de desembre de 2015, a les 09:22 hores 
(registre d'entrades núm. 2015-E-RC-8514), petició de llicència urbanística subscrita per R.F.P., 
amb NIF 37385807C, per executar una piscina a l’Av. Virrei  Amat, 6 (CV1.B04), (referència 
cadastral 0173804), així com la documentació tècnica complementària aportada en data 31 de 
desembre de 2015, a les 10:18 h (registre d'entrades núm. 2015-E-RC-9438).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 04.01.16 (núm. 139MG-2016-0001) subscrit per l’arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 08.02.16 (núm. 2016-0030)

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, Unitat de 
Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el  Text  refós de la Llei  d'urbanisme, el  Decret  305/2006, de 18 de juliol, pel  qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa 
per expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, 
i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern 
local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres majors amb núm. d'expedient  E013/2015/326, 
sol·licitada per R.F.P., amb NIF 37385807C, per a la construcció d’una piscina a l’Av. Virrei Amat, 
6  (CV1.B04  -  referència  cadastral  0173804)  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:
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- Les ressenyades en el projecte tècnic d’enginyer industrial, col·legiat núm. 11897, 
presentat  en  data  01.12.15,  i  la  documentació  tècnica  complementària  aportada  en  data 
31.12.15, amb les observacions següents: El punt 1.3 de la memòria i plànol 4 del projecte 
inicial queden substituïts per la documentació tècnica aportada el 31.12.15
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de 
tramitar el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
- La 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 16.285,44  € 596,05 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % del pressupost 16.285,44  € 109,11 €
TOTAL € 705,16 €

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.
 
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  l’interessat,  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

3.13  Expedient núm.:  E013/2015/333 Llicència d'obres i instal·lacions per executar  una piscina a la 
parcel·la ubicada al c/ Tarragona, 10, a instància de J.C.F.C., amb NIF 38094181V. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 10 de desembre de 2015, a les 12:23 hores 
(registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-8826),  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
J.C.F.C.,  amb  NIF  38094181V,  per  executar  una  piscina  al   c/  Tarragona,  10  (referència 
cadastral 9075402).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe  tècnic  de  data  04.01.16  (núm.  139MG-2016-0003)  emès  per  l’arquitecta  tècnica 
municipal.
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- Informe jurídic de data 08.02.16 (núm. 2016-0034)

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  E015/2015/333, 
sol·licitada per J.C.F.C., amb NIF 38094181V, per a la construcció d’una piscina al c/ Tarragona, 
10 (referència cadastral 9075402) 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 d’arquitecte tècnic col·legiat núm. 8551, presentat 
en data 10.12.15.
- El  desguàs  de  l’equip  de  depuració  ha  de  connectar  a  la  xarxa  interna  de 
sanejament de la vivenda.
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de 
tramitar el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
- La 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 12.091,94  € 442,57 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % del pressupost 12.091,94  € 81,02 €
TOTAL € 523,59 €

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.
 
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.
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Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  l’interessat,  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

3.14  Expedient núm.: E017/2015/337 Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament 
d'enllumenat elèctric a l'immoble ubicat a l’Av. Ca n'Amat, 6, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica 
SLU. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 16 de desembre de 2015, a les 12:04 hores 
(registre d'entrades núm. 2015-E-RC-8998), petició  de llicència urbanística subscrita  pel  Sr. 
J.P.A.,  amb  NIF  39879088D,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  Endesa  Distribució 
Elèctrica  SLU,  amb CIF B82846817,  per  executar  obres  per  a  l'ampliació  de  la  xarxa  de 
subministrament, a l’Av. Ca n'Amat, 6 (referència cadastral 8259105).

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 17.12.15  (núm. 2015-0040) subscrit per l’arquitecte tècnic municipal.
- informe jurídic de data 08.02.16 (núm. 2016-002)
 
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 E017/2015/337, sol·licitada 
pel Sr. J.P.A., amb NIF 39879088D, en nom i representació de la raó social Endesa Distribució 
Elèctrica SLU, SA, amb CIF B82846817,  per a la canalització per vorera per una escomesa 
d’electricitat,  a Av.  Ca  n'Amat,  6  (referència  cadastral  8259105)  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 16 de desembre de 
2015, a les 12:04 hores (2015-E-RC-8998) amb NT: 0514233_BT.

- Per aquesta vorera existeix una canonada de aigua potable de fibrociment que pot 
veure’s  afectada  per  les  obres,  pel  que  s’haurà  de  fer  un  replanteig  previ  al 
començament dels treballs amb presència dels serveis tècnics municipals (s’adjuntarà a 
la notificació plànol aproximat de la situació de la canonada).   

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: 
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 Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost 13.378,68 €  489,66 €
TOTAL €     489,66 €

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.
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

3.15  Expedient núm.: E017/2015/342 Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament 
d'enllumenat elèctric a l'immoble ubicat a c/ Rioja, 13 (CV2.355), a instància d'Endesa Distribució Elèctrica 
SLU. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 18 de desembre de 2015, a les 12:53 hores 
(registre d'entrades núm. 2015-E-RC-9092), 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 executar obres per a l'ampliació de la xarxa de subministrament al c/  
Rioja, 13 (CV2.355) (referència cadastral 0580014).

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 28.12.15 (núm. 2015-0043) de l’arquitecte tècnic municipal.
- informe jurídic de data 08.02.16 (núm. 2016-0032)
 
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 E017/2015/342, sol·licitada 
per J.P.A., amb NIF 39879088D, en nom i representació de la raó social Endesa Distribució 
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Elèctrica SLU, SA, amb CIF B82846817,  per a l'escomesa de la xarxa de subministrament al c/ 
Rioja, 13 (CV2.355) (referència cadastral 0580014) d'aquest terme municipal, condicionada al 
compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  en  xarxes  de  serveis  de 
subministrament,  a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i  les que es 
detallen a continuació:
-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 18 de desembre de 
2015, a les 12:53 hores (2015-E-RC-9092) amb la REF: NT- 0523152-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 de 3.202,82 €  117,26 €
TOTAL €   117,26 €
 
Tercer. Comunicar a la raó social 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

3.16 Expedient núm.: E017/2015/346 Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble 
ubicat al c/ Esparreguera, 3, a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 29 de desembre de 2015, a les 13:46 hores 
(registre d'entrades núm. 2015-E-RC-9379), 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 executar obres per a l'ampliació de la xarxa de subministrament al c/ 
Esparreguera, 3 (referència cadastral 8675133).
 
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 31.12.15 (núm. 2015-0045) de l’arquitecte tècnic municipal
- informe jurídic de data 08.02.16 (núm. 2016-0033)
 
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 
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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 E017/2015/346, 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'escomesa de la xarxa de subministrament 
al  c/ Esparreguera, 3 (referència cadastral 8675133), d'aquest terme municipal, condicionada al 
compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  en  xarxes  de  serveis  de 
subministrament,  a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i  les que es 
detallen a continuació:
-          Les ressenyades en la documentació tècnica presentada en data 29 de desembre de 
2015, a les 13:46 hores
 
Segon. Informar a la raó social 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 de 648 €  23,72 €
TOTAL €   23,72 €

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

3.17 Expedient  núm.:   E014/2016/001  Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  la 
instal·lació  de  gas  natural  a  l'immoble  ubicat  a l'Av.  Sant  Hilari,  9, a  instància  de J.M.V.,  amb 
NIF 77104403P. 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 15  de  gener  de  2016,  a  les  14:01 
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hores  (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-338), petició de llicència urbanística subscrita per 
J.M.V., amb NIF 77104403P, per a executar la instal·lació de gas natural  a  l'Av. Sant Hilari, 9 
(referència cadastral 8975406).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 19.01.16 (núm. 2016-0006) subscrit per l'arquitecte tècnic municipal. 
- Informe jurídic de data 08.02.16 (núm. 2016/0024) 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 E014/2016/001, 
sol·licitada  per  J.M.V.,  amb  NIF  77104403P,  per  a  executar  les  obres  consistents  en 
la instal·lació de gas natural  a   l'Av.  Sant Hilari,  9 (Referència cadastral  8975406), d'aquest 
terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals 
d'obres  menors,  a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic  i  les que es 
detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 15 de gener de 2016.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li  
practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquen 
en la  carta  de pagament  que rebrà  de l'Oficina  de l'Organisme de Gestió  Tributària  de la 
Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 18,3 €
TOTAL €  18,3 €

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

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

3.18 Expedient núm.:  E017/2016/002 Llicència d'obres per al desplaçament de quadre d’enllumenat 
públic ubicat al c/ Florida, s/n, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU.

S'ha presentat al registre general municipal en data 12 de gener de 2016, a les 12:19 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-194), 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 al desplaçament del quadre d’enllumenat públic 
ubicat al c/ Florida, s/n. 

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 13.01.16 (núm. 2016-0002) de l’arquitecte tècnic municipal.
- informe jurídic de data 08.02.16 (núm. 2016-0027)

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 E017/2016/002, 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 al desplaçament del quadre d’enllumenat públic 
ubicat  al  c/  Florida,  s/n,  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les 
consideracions i condicions generals d'obres en xarxes de serveis de subministrament, a les 
condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 12 de gener de 2016, a les 
12:19 hores (2016-E-RC-194) (núm. de treball 0519604_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 51,63 €

TOTAL € 51,63 €

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  
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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

3.19 Expedient núm.:  E017/2016/003  Assumpte: Llicència  d'obres per  a la millora de la xarxa de 
subministrament  d'enllumenat  elèctric a l'immoble ubicat  al  c/  Esparreguera,  3,  a instància  d'Endesa 
Distribució Elèctrica SLU.

S'ha presentat al registre general municipal en data 12 de gener de 2016, a les 12:24 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-195), 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/ Esparreguera, 3. 

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 13.01.16 (núm. 2016-0003) de l’arquitecte tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 08.02.16 (núm. 2016-0028)

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 E017/2016/003, 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/ 
Esparreguera,  3  (referència  cadastral  8675133)  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al 
compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  en  xarxes  de  serveis  de 
subministrament,  a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i  les que es 
detallen a continuació:
- Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 12 de gener de 2016, a les 
12:24 hores (2016-E-RC-195) (núm. de treball 0519269_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 
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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., Obres 3,66 % Del pressupost 47,65 €
TOTAL € 47,65 €

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

3.20 Expedient núm.: E018/2015/235 Llicència de tala d'arbres a l'immoble ubicat al c/ Sant Ermengol, 7, 
a instància de P.G.S., amb NIF 39318187D. 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  02/09/2015  (registre  d'entrades  núm. 
2015-E-RC-6080), petició de llicència urbanística subscrita per P.G.S., amb NIF 39318187D, per 
a executar la tala d'un arbres (tipus palmera)  al  c/  Sant  Ermengol,  7  (referència  cadastral 
7974703).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 16.10.15 (núm. 2015-0040) subscrit per l'arquitecta tècnica municipal.
- Informe del tècnic de Medi Ambient de data 13.01.16.
- Informe jurídic de data 08.02.16 (núm. 2016-0035)

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 de tala d'un arbre (tipus palmera) al c/ Sant Ermengol, 7 
(referència cadastral 7974703) amb núm. d'expedient E018/2015/235, sol·licitada per P.G.S., 
amb NIF 39318187D, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals 
de tala d'arbres, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i a les que es 
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detallen a continuació:
- Les restes vegetals seran transportades a un abocador autoritzat

Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal 8 (Article 6, codi 
2.4), 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  Import
OF 8 Codi 2.4  11,12 €
TOTAL €  11,12 €

Tercer. Notificar aquest acord a l'interessat 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, arquitecta tècnica).

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

La  Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció  Econòmica,  
Comerç i Turisme (CiU) s’excusa i surt de la sessió, d’acord amb l’article 28 de la Llei  
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del  
Procediment Administratiu Comú. 

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

Atesa la Disposició Addicional Primera (actes subjectes a règim de comunicació prèvia) de 
l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Edificació, aprovada per decret de l'Alcaldia núm. 10293 
de data 26 de febrer de 2008.

S'han emès els informes preceptius en relació amb les comunicacions d'obres presentades i 
s'han realitzat les instruccions en els expedients corresponents.

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

ACORD

Primer.  Restar assabentada aquesta Junta de Govern de les comunicacions prèvies d'obres 
menors i de tala d'arbres subjectes a aquest règim, que es detalla a continuació:
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/001
- INTERESSAT: J.G.B.
- NIF: 39308106W
- OBRES COMUNICADES: enderroc d’una barbacoa exterior (sense coberta)
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Rda. Sant Jordi, 35 (CA.096) (referència cadastral 6765506 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/002
- INTERESSAT: A.S.C.  
- NIF: 38552395W
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Pompeu Fabra, 32 (referència cadastral 8574404 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres arquitectòniques)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/003
- INTERESSAT: L.I.P.
- NIF: 77076779F
- OBRES COMUNICADES: substitució tanca metàl·lica de la façana
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Tramuntana, 19 (referència cadastral 8573811 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/004
- INTERESSAT: J.J.M.F.
- NIF: 74709406R
- OBRES COMUNICADES: formació de senders interiors
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Múrcia, 5 (CV2.414) (referència cadastral 0680304 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/005
- INTERESSAT: A. el Y.
- NIF: X8619868C
- OBRES COMUNICADES: substituir un plat de dutxa existent per un altre
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Llobregat, 7, 3r 3a (referència cadastral 8473701 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/006
- INTERESSAT: MJ.M.S.
- NIF: 46576142S
- OBRES COMUNICADES: paviment de pati i/o jardí
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Cm. Santa Maria de Vilalba, 50 (referència cadastral 0651016 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/007
- INTERESSAT: Can Sastre, SL
- NIF: B61151544
- OBRES COMUNICADES: rampa accés del local
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Martorell, 6 Local (referència cadastral 8272002 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/008
- INTERESSAT: JM. B. R.
- NIF: 38457753M
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany, canvi de paviment interior i instal·lació de fals 
sostre
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Pompeu Fabra, 37 (referència cadastral 8574033 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/009
- INTERESSAT: M.T.-M.C.
- NIF: 38447758S
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Sant Joaquim, 65 (CV1.209) (referència cadastral 0474004 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/010
- INTERESSAT: Comunitat de Propietaris Purlom, 6
- NIF: H63927826
- OBRES COMUNICADES: reparació tub de sortida de fums
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Purlom, 6 (referència cadastral 8075202 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA:0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.20: intervenció puntual per a garantir mínims 
d'habitabilitat)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/011
- INTERESSAT: A.V.L.
- NIF: 52144782X
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Tibidabo, 3 (CA.237) (referència cadastral 6762514 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/012
- INTERESSAT: Pansfood, S.A.
- NIF: A58634726
- OBRES COMUNICADES: reforma interior de local
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Hostal del Pi, 4-6 Local 2 (Centre Comercial Montserrat) (referència 
cadastral 8559503 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

Segon.  Comunicar  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances  (Cap  de 
Departament, Tresorera i a l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat i Suport), al d'Urbanisme i 
Territori (arquitecta tècnica municipal) i a la Policia Local.

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

La Sra. Mònica Torre-Marin Cuesta, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i  
Turisme (CiU) s’excusa es reincorpora a la sessió.

 3.22  Expedient núm.: E380/2015/073 Donar conformitat a la documentació presentada per E.C.A., 
en nom i  representació  de la raó social  Ferrovial  Servicios,  SA,  per  executar  treballs  de neteja  i 
adequació d’una promoció d’habitatges unifamiliars sense finalitzar al barri de Sant Hilari, adequació 
de les tanques de façana, retirada de material i instal·lacions provisionals d’obra, i restitució de vials  
públics (promotor de les obres: SAREB)

Per decret  núm.  2015-0832 de data 28 de setembre de 2015 de la  Regidoria Delegada 
d’Obres i Serveis, Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament d’Abrera, es ratifica 
expedient  de  disciplina  urbanística  per  obres  no  finalitzades  i  es  requereixen  diferents 
actuacions a la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, 
SA (SAREB), en qualitat de propietària de diversos immobles del barri  de Sant Hilari.  Es 
transcriu el contingut literal dels dispositius Segon i Cinquè de l’esmentat decret:
“Segon. Ratificar la incoació de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística núm. 2015/073 al  presumpte 
infractor,  la  Sociedad  de  gestión  de  activos  procedentes  de  la  reestructuración  bancaria,  SA,  amb  CIF  
A-86.602.158, propietària de las parcel·les ubicades al carrer Vilafranca, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 19, i que són  
manifestament legalitzables.
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Les mesures a adoptar són les següents:
- Finalització de les obres de construcció dels habitatges emplaçats als números 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 19 del  

C/ Vilafranca, o en cas que això no sigui possible, realitzar aquelles partides d’obra mínimes i necessàries  
perquè l’aspecte exterior dels immobles sigui d’acabat i les parcel·les es trobin degudament tancades d’acord  
amb el planejament del sector.

Prèviament serà necessari sol·licitar noves llicències d’obres per l’acabament dels 7 habitatges, adjuntant dos  
exemplars del Projecte tècnic visat pel Col·legi Professional amb el contingut que determina la legislació vigent,  
nous fulls d’assumeix visats, Estudi bàsic de Seguretat i Salut i Estudi de la gestió de residus, fotografies de les  
façanes  i  dels  interiors  de  les  edificacions,  fotografies  dels  patis  exteriors  i  llindars  veïns,  nomenament  del  
contractista.
Cinquè. Ordenar a la raó social interessada, Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración  
bancaria, SA, amb CIF A-86.602.158, que en el termini  màxim que s’indica en cada cas, a comptar des de  
l’endemà  de  la  notificació  d’aquesta  resolució,  executi  les  següents  MESURES  (ordres  d’execució)  als  
immobles de la seva propietat ubicats al carrer Sitges, núm. 16, al carrer Igualada núms. 3 al 7, i al carrer  
Vilafranca núms. 13 al 19 i 4 al 16:

1. Finalitzar els tancaments de façana dels habitatges no finalitzats emplaçats als números 12, 13, 14, 15,  
16, 17 i 19 del C/ Vilafranca d’acord a les ordenances municipals (TRES MESOS).

2. Tapar les rases obertes de la vorera, al peu dels 6 armaris de centralització de comptadors, i restituir  
degudament el paviment de vorera (UN MES).

3. Retirar les tanques provisionals i  material  d’obra de l’amplada de la vorera, i  si  escau, desplaçar els  
mòduls i/o armaris de distribució i/o subministrament de servei a l’alineació de façana (UN MES).

4. Retirar la maquinària d’obra i instal·lacions provisional d’obra fora de servei: 3 mòduls i/o contenidors  
d’obra emplaçats en l’interior de les parcel·les del C/ Vilafranca 10-12; cartell publicitari emplaçat al C/  
Vilafranca, 12; i la grua emplaçada al c/ Vilafranca, 15 (UN MES).

5. Netejar i desbrossar totes les parcel·les edificades o sense edificar, i, si escau, la tala dels arbres i de  
matolls molt  propers a l’alineació de carrer en els casos que comportin un risc per a la solidesa de  
paviments públics (UN MES).

6. Restituir el paviment de vorera d’acord a les prescripcions tècniques municipals i/o projecte d’urbanització  
(TRES MESOS).”

En data 14 de gener de 2016, la senyora E.C.A., amb NIF 38823832Q, presenta en aquest 
Ajuntament  instància  genèrica  mitjançant  el  mòdul  de  tramitació  electrònic  (ID  registre: 
E/000159-2016),  amb  l’assumeix  per  part  de  l’empresa  Ferrovial  Servicios,  SA,  amb  CIF 
A80241789,  de  l’execució  de  les  obres  promogudes  per  SAREB,  aportant  entre  d’altres 
pressupost de les actuacions. 

S'han  realitzat  les  instruccions  en  l'expedient  corresponent  i,  en  relació  amb  la  petició 
presentada, s'ha emès l’informe preceptiu de data  27 de gener de 2016  (núm.  2016-0040) 
subscrit per l’arquitecta tècnica municpal. 
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. Autoritzar  les  actuacions en  compliment  de  les  mesures  a  adoptar  per  restituir  la 
legalitat  urbanística  i  de  les  ordres  d’execució  dictades pel  decret  núm.  2015-0832  de  la 
Regidoria Delegada d’Obres i Serveis, Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat de data 28 de 
setembre  de  2015,  referents a treballs  de neteja  i  adequació  de la  promoció  d’habitatges 
unifamiliars  sense  finalitzar  al  barri  de  Sant  Hilari,  propietat  de SAREB,  adequació  de les 
tanques de façana, retirada de material i instal·lacions provisionals d’obra, i restitució de vials 
públics,  condicionades  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals  d’obres 
menors, i les que es detallen a continuació:
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- Les ressenyades en la documentació tècnica presentada en data 14.01.2016.
- Les obres s’hauran de executar en un termini màxim de 15 dies.

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 498,32 

€
TOTAL € 498,32 

€

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  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 tècnica) 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. 23 Expedient: E014/2015/015 Rectificació d’errada material a l’acord núm. 3.1 de la Junta de 
Govern Local de data 2 de febrer de 2016 

Per acord núm. 3.1 de la Junta de Govern Local de 2 de febrer de 2016 es dóna conformitat a 
la documentació presentada per executar obres de construcció de tancament de la façana a la 
parcel·la ubicada a la ronda Sant Jordi, núm. 83.

A l’encapçalament de dit acord s’ha detectat una errada material en quant que les sigles del  
nom del titular i el NIF no corresponen amb l’interessat, essent les correctes les que hi consten 
a la resta del contingut de l’acord.

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 pel Departament de Territori i Urbanisme, Unitat 
de Suport Administratiu al Territori, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el 
relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins,  Urbanisme  i 
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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. Rectificar les errades materials de l’encapçalament de l’acord núm. 3.1 de la Junta 
de Govern Local de data 2 de febrer de 2016 (part expositiva), en el sentit següent:

On diu: “(...) documentació presentada per F.C.S., amb NIF 46669066L (...)”
Ha de dir: “(...) documentació presentada per F.P.V., amb NIF 38101932V (...)”

Segon. Notificar a l’interessat, F.P.V., i donar compte al Departament d’Intervenció general, 
Tresoreria i Finances, i al Departament d’Urbanisme i Territori (arquitecta tècnica).

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.: G404/2015/11
Ratificar el Decret de Regidoria núm. 2015-1193 de data 30/12/2015, d’acceptació de subvenció, concedida pel 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, en concepte de Transport Adaptat per l’exercici 2015.

La Regidoria delegada de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 
2015-1193, de data 30/12/2015, amb el contingut literal següent:

“Assumpte: Acceptació subvenció, concedida pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, en concepte de Transport 
Adaptat per l’exercici 2015

Amb  data  04  de  desembre  de  2015  arriba  comunicació  del  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat, mitjançant correu electrònic, de l’aportació 2015 de transport adaptat del Contracte 
Programa signat amb l’Ajuntament d’Abrera. 

Vist l’informe emès per la Tècnica en Atenció a la Persona amb data 22 de desembre de 2015. 

Atesa la competència d'aquest òrgan en matèria d’acceptació de subvencions i ajuts, i 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.

RESOLC 

Primer.  Acceptar la subvenció concedida pel Consell Comarcal del Baix Llobregat relativa al 
desenvolupament i finançament del transport adaptat, durant l’exercici 2015, per un import de 
14.134,38€

Segon.  Comptabilitzar el  compromís d’ingrés relatiu a l’import subvencionat (14.134,38€) a 
l’aplicació pressupostària 465,00.
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Tercer. Ratificar aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local que se celebri.

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

La part dispositiva tercera del Decret estableix ratificar aquesta resolució a la Junta de Govern 
Local.

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 la 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.  2015-1193,  adoptat  en  data 
30/12/2015.

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

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

5.2  Expedient:  G168/2015/14 Aprovació d’ajuts individuals de menjador  destinats a infants de 0 a 3 
anys de l’Escola Bressol Municipal Món Petit i ordenació del pagament a  Serveis educatius Cavall de 
Cartró S.L.

La Regidoria delegada d’Ensenyament va adoptar el decret núm. 2016-0083, en data 28 de 
gener de 2016, amb el contingut literal següent:

“En data 12 de febrer de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va aprovar la 
concessió de 6.014 € per a l’Ajuntament d’Abrera, del fons de prestació “Suport al servei de 
menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

En data 6 d’octubre de 2015, l’Ajuntament d’Abrera va aprovar la convocatòria i  les bases 
específiques per a la concessió d’ajuts individuals de menjador, per a l’any 2015, destinats a 
infants de 0 a 3 anys de l’Escola Bressol Municipal.

En data 29 d’octubre de 2015, va finalitzar el termini per presentar les sol·licituds. Dins del termini, 
van presentar la sol·licitud d’ajut de menjador un total de 13 famílies. I fora de termini, cap família.

Durant el mes de novembre es va reunir la comissió de valoració, la qual va revisar totes les 
sol·licituds presentades i va avaluar-les d’acord amb els criteris, formes i prioritats de valoració 
establerts en la convocatòria. 

Una vegada feta la valoració de les 13 sol·licituds presentades, es resol que 4 d’elles compleixen 
els requisits per a obtenir la subvenció i 9 no. Les 9 sol·licituds desestimades incompleixen algun 
dels requisits per ser beneficiari  de l’ajut. Concretament,  o bé l’infant no fa ús del servei de 
menjador fixe (2 casos), o bé la família disposa d’una renda superior al llindar màxim establert per 
sol·licitar l’ajut (7 casos). La valoració de la comissió s’adjunta en un document annex.
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L’import total disponible per a l’atorgament dels ajuts de menjador és de 6.014 €, dels quals 
s’atorga als 4 infants que compleixen els requisits un import total de 2.728,18 € i queda un 
romanent de 3.285,82 €. 

La regidoria  d’Ensenyament  va comunicar a la  regidoria d’Acció Social  la  disponibilitat  del 
romanent, per tal de destinar-lo a infants en situació de risc social que no van poder accedir a 
l’ajut dins la convocatòria. 

Està establert que els ajuts es pagaran directament a l’empresa que gestiona l’Escola Bressol 
Municipal, per tal que els destini a reduir la quota de menjador a càrrec de les famílies cobrint 
el període estipulat a l’ajut. 

S’ha emès informe tècnic, en data 20.01.2016, per part de la tècnica d’educació i informe tècnic, 
amb data 20.01.2016, per la treballadora social d’infància. 

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

RESOLC

Primer. Aprovar els ajuts individuals de menjador per als 4 sol·licitants que compleixen els 
requisits per a obtenir-lo, d’acord amb els criteris establerts en la convocatòria, i desestimar les 9 
peticions que  incompleixen els requisits, segons es detalla a la relació següent:

Núm.
Data

sol·licitud
Registre
entrada

Nom infant Nom sol·licitant
DNI/NIE

sol·licitant
Resolució

Import
ajut

1 14/10/2015 7073 A. F. A. M. N. A. R. 47607562T Aprovada 571,05 €
2 19/10/2015 7161 A. F. M. C. M. P. 46466991E Aprovada 507,56 €
3 19/10/2015 7165 M. U. P. M. A. U. S. 46635842F Denegada 0,00 €
4 19/10/2015 7170 L. U. P. M. A. U. S. 46635842F Denegada 0,00 €
5 22/10/2015 7291 O. P. G. O. P. S. 36518879P Aprovada 507,56 €
6 23/10/2015 7335 E. G. M. R. G. L. 46815814G Denegada 0,00 €
7 23/10/2015 7339 E. G. M. R. G. L. 46815814G Denegada 0,00 €
8 28/10/2015 7456 R. R. T. L. M. R. A. 45473767F Denegada 0,00 €
9 28/10/2015 7469 I. O. J. N. J. Y. 49783780G Denegada 0,00 €

10 28/10/2015 7487 R. M. E. S. E. E. 44190987Y Denegada 0,00 €
11 28/10/2015 7488 Y. M. M. S. M. D. 47619607Q Aprovada 1.142,01€
12 28/10/2015 7491 L. B. M. C. M. M. 45643543C Denegada 0,00 €
13 29/10/2015 7503 D. B. A. E. M. A. L. 46814131T Denegada 0,00 €

Segon. Autoritzar,  disposar  i  reconèixer  la  despesa  amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària 
323/489,12 (Subvencions i ajuts a l’escolarització) de la Regidoria d’Ensenyament.  L’import 
total d’aquests ajuts és de 2.728,18 €.

Tercer.  Aprovar els ajuts individuals de menjador,  segons valoració tècnica del Departament 
d’Acció Social, per als usuaris dels expedients que a continuació es relacionen.  I autoritzar, 
disposar i reconèixer la despesa amb càrrec a  l’aplicació pressupostària 323/489,12. L’import 
total d’aquests ajuts és de 3.285,82 €. 

Núm. 
expedient

Infant
Tutor/a 

de l’infant
DNI/NIE 

del tutor/a
Import

de l’ajut
2014/268 A. R. S. L. S. C. 47659865R 1.142,01 €
2014/82 R. R. T. R. T. L. 46997210E 1.142,01 €
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2015/679 D. A. G. M. G. A. 48234231B 1.001,80 €

Quart.  Ordenar el  pagament de 6.014 €  a l’empresa Serveis educatius Cavall de Cartró S.L., 
imputable a l’aplicació pressupostària 323/489,12 de la Regidoria d’Ensenyament.

Cinquè. Notificar  aquest acord a  Serveis Educatius Cavall de Cartró, S.L. i a les famílies, i 
comunicar a la Direcció de l'Escola Bressol Municipal Món Petit, al Departament d'Intervenció 
general, Tresoreria i Finances, al d’Ensenyament i al d’Acció Social.

Sisè. Ratificar aquest Decret a la propera Junta de Govern Local.”

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

ACORD

Primer. Ratificar el  Decret  de Regidoria delegada núm.  2016-0083,  adoptat en data 28 de 
gener de 2016.

Segon. Donar  compte  al  Departament  d’Intervenció  General  i  Tresoreria  i  a  la  Regidoria 
d’Ensenyament.

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

---

6.- CONVENIS

6.1  EXPEDIENT:  E354/114TL/2016/01  Aprovació  de  CONVENI  relatiu  a  la  col·laboració  entre  els  ajuntaments 
d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires 
per dur a terme un projecte supramunicipal en l’àmbit d’actuació dels centres locals de serveis a les empreses.  

El  present  conveni  regula  la  col·laboració  entre  els  ajuntaments  d’Abrera,  Collbató, 
Esparreguera,  Martorell,  Olesa  de  Montserrat,  Sant  Andreu  de  la  Barca  i  Sant  Esteve 
Sesrovires per tal de desenvolupar el projecte supramunicipal de serveis dels Centres Locals 
de Serveis  a  les  Empreses,  atès  l’ interès  comú existent  de  totes  les  parts  per  fomentar 
l’emprenedoria i la consolidació del teixit empresarial.
   
La negociació/supervisió del document ha correspost a la Tècnica d’Autoocupació, Comerç i 
Turisme i la redacció final del text s’ha realitzat per serveis externs a aquesta Administració.

La gestió i coordinació de la signatura corespondrà a l’Ajuntament de Martorell com a promotor 
del projecte i sol.licitant de l’ajut econòmic a la Diputació de Barcelona.

Tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins el 31 de març del 2017. En el supòsit 
que sigui  prorrogat  per la Diputació de Barcelona el  projecte supramunicipal  de suport  als 
CLSE, la vigència d’aquest conveni també serà prorrogada en les mateixes condicions i pel 
mateix termini.

44

038AL
Resaltado



Atès l’informe tècnic favorable  PE 02/2016 de data 21/01/16 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 Secretaria per 
a la seva signatura.

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

- Difondre les seves activitats entre els habitants del  municipi  i  derivar els potencials 
usuaris en funció de les seves necessitats i en relació al projecte supramunicipal. 

- Les activitats a executar es realitzaran en l’àmbit territorial dels municipis participants 
en el projecte, fent ús de les seves pròpies instal·lacions i recursos tècnics i humans. 

- Facilitar  la  documentació  necessària  a  l’Ajuntament  de  Martorell  amb  la  finalitat 
d’aconseguir els objectius del projecte supramunicipal dels CLSE i justificar-los davant 
de la Diputació de Barcelona. 

- Les parts  es comprometen a donar-se  la  informació  necessària  per  dur a terme el 
projecte  supramunicipal,  facilitant-se  els  mitjans  logístics,  d’operativa  i  treballs 
necessaris per al seguiment, desenvolupament de les accions i justificació econòmica 
de les mateixes.

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

Quart. Notificar aquest acord a tots els ajuntaments que hi participen.

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

---

7.- PERSONAL 

7.1 Expedient núm.: G221/2016/01 Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel 
personal de l’Ajuntament d’Abrera.

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

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada per la Unitat de Recursos Humans en el marc 
de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta alcaldia en ús de 
les atribucions que m’atorga la Llei, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Restar  assabentat  de  les  hores  extraordinàries  no  compensables  realitzades  als 
mesos de novembre i desembre de 2015, essent  36,84 normals i  20,00 festives o nocturnes.
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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.- ALTRES ASSUMPTES

8.1  Expedient  núm.:  E186/2015/01Ratificar  el  Decret  de  Regidoria  núm.  2016-0049  de  data  26/01/2016, 
d’aprovació i acceptació de la liquidació de despeses pel Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC) corresponent a 
la liquidació de l’exercici 2014 i previsió pel 2015.

La Regidoria delegada de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 
2016-0049, de data 26/01/2016, amb el contingut literal següent:

“Expedient núm.: E186/2015/01 
Assumpte:  Aprovació  i  acceptació  de  la  liquidació  de  despeses  pel  manteniment  del  Taller  Ocupacional  Can 
Comelles (TOCC) corresponent a la liquidació de l’exercici 2014 i previsió pel 2015. 

En  data  3  de  desembre  de  2015,  registre  d’entrada  núm.  2015-E-RC-8645,  l’Ajuntament 
d’Esparreguera presenta la liquidació de despeses per al manteniment del Taller Ocupacional 
de Can Comelles corresponent a l’exercici 2014 i la previsió de liquidació per a l’exercici 2015. 

La Tècnica de Serveis a l’Autonomia del departament de Serveis Socials ha emès informe 
favorable a la tramitació d’aquestes liquidacions en data 23 de desembre de 2015. 

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Serveis Socials en el marc 
de la normativa vigent. 
Per  tot  això,  en  exercici  de  les  competències  que  m’han  sigut  conferides  en  virtut  de  la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2015-0596, de 
data 3 de juliol de 2015. 

RESOLC 

Primer.  Autoritzar,  disposar  i  reconèixer  la  despesa  de 6.314,88€  corresponents  a  la  part 
pendent de liquidació de l’exercici 2014, calculada per l’Ajuntament d’Esparreguera segons la 
clàusula  sisena  del  conveni  regulador  del  Taller  Ocupacional  Can  Comelles,  a  càrrec  de 
l’aplicació pressupostària 920 46200, Transferències corrents a comarques. 

Segon.  Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 5.721,30€ en concepte de liquidació 
provisional del 2015 segons el conveni del TOCC a càrrec de l’aplicació pressupostària 920 
46200. 

Tercer. Assumir el compromís d’abonament de les quantitats indicades a favor de l’Ajuntament 
d’Esparreguera en concepte de manteniment del TOCC. 

Quart. Ratificar aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local que se celebri. 

Cinquè. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament d’Esparreguera. 

Sisè. Donar compte al Departament d’Intervenció i al Departament de Serveis Socials.”
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La part dispositiva quarta del Decret estableix ratificar aquesta resolució a la propera Junta de 
Govern Local que se celebri.

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 
de Serveis Socials 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.  2016-0049,  adoptat  en  data 
26/01/2016.

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

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

---

9.- SOBREVINGUTS

L’Alcalde demana la inclusió per urgència del següent tema, essent aprovat per unanimitat dels 
assistents.

9.1 Expedient núm.: G328/2015/01 Imposició de penalitats al contracte d’obres Nova Escola Bressol 
Municipal 2a fase.

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.

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.

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
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Primer. Imposar penalitats per un import de 103.460,64 € al contractista Cepovallès, SL, amb 
CIF  B62915186, per les causes imputables que s’especifiquen i aplicar el que disposa l’article 
212 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP), en el sentit següent:

- 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 111 dies de demora, que són superiors als 18,6 dies que 
representen el 15% del termini total inicial de 4 mesos. S’ha comès una infracció molt 
greu.
Penalitat a imposar: 10% de l’import d’adjudicació(10% de 344.868,80 € que exclou 
l’IVA), que es fixa en 34.486,88 €.

- 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. La infracció és molt 
greu, per la reiteració continuada de l’incompliment, ja que no només no es va complir 
et termini establert en la condició de l’acta de 30/10/2015 sinó que, actualment, perdura 
l’incompliment.
Penalitat a imposar: 10% de l’import d’adjudicació(10% de 344.868,80 € que exclou 
l’IVA), que es fixa en 34.486,88 €.

- 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. La infracció és molt greu al acumular un percentatge molt alt d’incompliment 
en tres dels quatre criteris d’adjudicació (incompliments del 100%, del 67,65%, del 5% i 
del 100%) i tenint en compte que la quantia de la penalitat proposada no arriba a cobrir 
el valor estimat dels incompliments (31.320,39 + 20.874,86 + 1.555,08 = 53.750,33 €).
Penalitat a imposar: 10% de l’import d’adjudicació(10% de 344.868,80 € que exclou 
l’IVA), que es fixa en 34.486,88 €.

Segon. Exigir al contractista el compliment de les següents obligacions:
 D’acord amb la clàusula  33a del  Plec, el  contractista ha d’indemnitzar o reparar els 

danys i perjudicis directes o indirectes que s’han 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. En relació als danys detectats en l'apartat 2 del present informe i relacionats 
amb els números 17, 18 i 19.

 D’acord amb la clàusula  40a del Plec, el contractista està 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.

 D’acord amb la clàusula 42a del Plec, per cap motiu el contractista pot interrompre el 
compliment del contracte sense el consentiment formal de l’Ajuntament.

 D’acord amb la clàusula 52a del Plec, el contractista ha de respondre de l’execució de 
l’obra executada i de les faltes que s’hi ha detectat, sense ser eximent la circumstància 
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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 detectats en l'apartat 2 del present informe i relacionats amb 
els números del 1 al 16 .

 D’acord  amb la  clàusula  53a del  Plec,  atès  que s’observen  vicis  o  defectes  en la 
construcció de l’obra executada, s’ordena la demolició i  reconstrucció de les unitats 
d’obra  en  que  es  donen  aquestes  circumstàncies,  segons  relació  i  justificació  en 
l’apartat 2 del present informe. Les despeses d’aquestes operacions seran a compte 
del contractista.

 Cal  que  doni  compliment  al  requeriment  de  data  27/11/2015,  per  tal  que  aporti  la 
documentació referent a controls de qualitat.

Tercer. Informar  al  contractista  que  tota  la  documentació  contractual,  així  com  les 
legalitzacions de les instal·lacions, les ha de presentar al Registre general de l’Ajuntament.

Quart.  Recordar al contractista que, a més de les legalitzacions esmentades en el seu escrit 
de data 08/02/2015, ha de procedir també a la legalització de les instal·lacions de l’ascensor i 
de la climatització, d’acord amb el projecte tècnic objecte de contracte administratiu.

Cinquè.  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  del  seu 
incompliment culpable. 

Transcorregut  el  termini  sense  haver  presentat  al·legacions  la  resolució  adoptada  restarà 
definitivament aprovada.

Sisè.  Aquest acord d’imposició de penalitats, adoptada a proposta de la direcció facultativa de 
les obres, serà immediatament executiva i es farà efectiva mitjançant:

1r. Deducció en la primera i, si s’escau, successives certificacions que expedeixi la direcció 
facultativa i aprovi l’òrgan competent l'Ajuntament després de la imposició de la multa, sempre 
que la certificació no hagi estat embargada d’acord amb allò que estableix el TRLCSP i, fins i  
tot, quan el contractista hagi transmès el dret a cobrament de la certificació tal com preveu el 
TRLCSP.

2n. Quan no sigui possible deduir la multa de les certificacions o quan l’import d’aquestes 
sigui insuficient,  s’incautarà la garantia definitiva en l’import  necessari  per cobrir  la multa 
imposada. A tal efecte, el contractista haurà de completar la garantia incautada.

3r. Quant a l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat per la 
garantia definitiva, l'Ajuntament podrà utilitzar els mitjans d'execució forçosa que preveu la Llei 
30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del 
procediment administratiu comú.

Setè. Notificar aquest acord al contractista Cepovallès, SL, acompanyat de l’informe tècnic que 
la motiva.

Vuitè. 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
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidenta dóna per finalitzada la sessió de la qual 
dono fe amb el seu vist i plau, essent les 19:05 hores. 

La Secretària, L’alcalde,

Mónica Clariana Nicolau Jesús Naharro Rodríguez
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