
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 02 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 2 de febrer, es reuneixen en primera 
convocatòria,  a  la Sala de Sessions de la  Casa de la Vila,  prèvia citació i  per la 
celebració  de sessió  ordinària  a  la  que fa  referència  l’article  113  del  Reial  Decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores:

President: Sr. Jesús Naharro Rodíguez (PSC)

Vocals: 
- Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports, Salut i Gent Gran 
- (PSC) 
- Sr.  F.  Xavier  Serret  i  Marsiñach,  regidor  delegat  de  Medi  Ambient  i 

Sanitat (ERC)
- Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció 

Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)
- Sra.  M.  Guadalupe  Marcos  Giménez,  regidora  delegada  d’Hisenda, 

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

Comunicació (PSC) 

Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau

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

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

(PSC)

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: 

Excusa  l’assistència  la  Sra.  Maria  José  Orobitg  Della,  regidora  delegada 
d’Ensenyament, Acció Cultural i Patrimoni Cultural (ERC). 
 

ORDRE DEL DIA

1 APROVACIÓ D’ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2016/01

Acta de la Junta de Govern Local de 19.01.2016

2 CONTRACTES
2.1 G333/2015/50 (E007/2015/006)

Adjudicació  del  contracte  menor  d’obres  de  connexions  de clavegueram de la  nova 
escola d’Abrera.

3 OBRES
3.1 Expedient núm.: E014/2015/015 

Donar conformitat a la documentació presentada per F.C.S., amb NIF  46669066L, per 
executar obres de construcció de tancament de façana a la parcel·la ubicada a la ronda 
Sant Jordi, núm. 83.

3.2 Expedient núm.: E014/2015/305
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la instal·lació interior de gas en un 
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habitatge del c/ Núria, 10 (CA.203), a instància del Sr. J.R.I., amb NIF 44009620V.  

3.3 Expedient núm.: E01013/2006/437 (1977/006)
Pròrroga  de llicència d’obres per a l’ampliació i reforma d’habitatge unifamiliar ubicat a 
l’Av. Abrera, núm. 20 sol·licitada per J.R.L.V., amb NIF 38063382S.

3.4 Expedient núm.: E016/2014/370
Declaració de volum disconforme d'obres particulars i llicència de parcel·lació urbanística 
al c/  Sant Pau, núm. 3. (referència cadastral 1062111)

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient núm.: E053/2005/03

Comunicació de transmissió d’activitat de magatzem al carrer de Francesc Layret, 12-14, 
nau 3.

4.2 Expedient núm.: E053/2015/28
Comunicació de transmissió d’activitat de venda de roba i articles esportius a l’avinguda 
de la Generalitat, 31, local.

5 SUBVENCIONS
---

6 CONVENIS
6.1 Expedient: G401/2016/01

Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Abrera  i  la  Diputació  de 
Barcelona per al desenvolupament del programa de suport als ens locals per a l’impuls 
dels serveis de mediació ciutadana.  

7 PERSONAL
---

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient núm.: E255/2015/03

Donar  compte  del  Decret  de  Regidoria  delegada  2016-0021  de  14/01/2016  de 
Convocatòria concurs infantil de Cartells de Carnestoltes 2016. 

9 SOBREVINGUTS

9.1 Expedient núm.: G330/2016/01
Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del 
contracte de serveis de socorrisme al CAM i a les PME.

9.2 Expedient: G328/2012/02
Rectificació d’errades aritmètiques del decret 2015-1189 de l’Alcaldia de data 30.12.2015, 
del contracte d’obres per a la rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera (2a fase).

9.3 Expedient núm.:  E013/2015/155 (abans 8.1.3 -2015/002) 
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  executar el  primer  tram del  desviament  de  la 
canonada DN700 d’impulsió des de la central elevadora d’Abrera fins a Terrassa, al seu 
pas pel barri de Sant Miquel, a instància de Mina Pública Aigües de Terrassa, SA, amb 
CIF A08015570. 

9.4 Expedient núm.: E026/2016/01
Remetre  l’expedient  relatiu  al  Pla  especial  anomenat  “AVANÇ DEL PLA ESPECIAL 
URBANÍSTIC  AUTÒNOM  PER  AL  DESVIAMENT  DE  LA  CANONADA  DN700  
D’IMPULSIÓ DE CENTRAL ELEVADORA D’ABRERA A TERRASSA AL SEU PAS PER 
LA ZONA DE  SANT  MIQUEL  (ABRERA)”  a  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de 
Barcelona.

1.- APROVACIÓ D’ACTES
 
1.1 Expedient núm.: G013/2016/01 
Acta de la Junta de Govern Local de 19.01.2016
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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 19 de gener 
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
 
2.2 Expedient núm.: G333/2015/50 (E007/2015/006)
Adjudicació del  contracte menor  d’obres de connexions  de clavegueram de la nova escola 
d’Abrera 

D’acord amb l’article 19 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 d’obres.
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L’article 6 de l’esmentada Llei defineix com contracte d’obres aquell que té per objecte 
portar a terme una obra, com a conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil, o 
l’execució de treballs relacionats en un bé immoble.

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.

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.

A aquest  efecte,  la naturalesa i  extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant  el  contracte projectat  implica obres de connexions de clavegueram de la 
nova escola d’Abrera, segons projecte tècnic, aprovat per acord núm. 3.2 de la Junta de 
Govern Local de 01.12.2015, amb un pressupost per contracte estimat de 8.526,75 € (IVA 
inclòs).

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  l’execució  de  les  obres  indicades  s’han  efectuat  3  invitacions,  per  correu 
electrònic de 04.12.2015, a les empreses Grup Puig Pocurull SLU, Solucions per a la 
Edificació 2013 SL, Dipco Olesa Empresa Constructora SL i en el termini atorgat han 
presentat ofertes les empreses següents: 

1) Grup Puig Pocurull SLU  RE 8759: 6.999,99 € IVA exclòs.
2) Solucions per a la Edificació 2013 SL  RE 8999: 6.513,95 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0004 en data 20.01.2016, subscrit per l’arquitecte 
tècnic municipal, relatiu a la valoració de les ofertes presentades.

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. Adjudicar el contracte menor d’obres de connexions de clavegueram de la nova 
escola  d’Abrera,  a   l’empresa  Solucions  per  a  la  Edificació  2013  SL,  amb  NIF 
B66013129,  per un import de 6.513,95 €, sense IVA, 7.881,88 € amb el 21% d’IVA 
inclòs. El termini d’execució del contracte serà de 2 setmanes.

Segon. Disposar la despesa de 7.881,88 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
161/62702 del pressupost municipal vigent.
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Tercer. Advertir a l’empresa adjudicatària que les obres s’hauran d’executar d’acord 
amb les obligacions següents:

1. Nomenar coordinador de seguretat i salut de l’obra el Sr. Antoni Muñoz Franch, 
arquitecte cap del  Departament  d’Urbanisme i  Territori;  director  facultatiu de 
l’obra de connexions del clavegueram de la nova escola d’Abrera, i director de 
l’execució de l’obra.

2. Prèviament a l’inici de les obres el contractista elaborarà un Pla de Seguretat i 
Salut (Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva) i 
un Programa de Treball, que seran lliurats a l’administració municipal en el termini 
d’1 setmana.

3. El contractista assumeix l’obligació de presentar l’Avís Previ al servei d’Inspecció 
del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en compliment de 
l'article 18 del RD1627/1997, de 24 d'octubre.

4. 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).

5. El  contractista  designarà  una  adreça  de  correu  electrònic  a  efectes  de 
notificacions de les actes de visita  d’obres i  qualsevol  altre comunicació de 
l’Ajuntament.

6. El contractista haurà de realitzar l’obra d’acord amb el projecte de “connexions 
del clavegueram de la nova escola d’Abrera”.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Edificacions per a la Edificació 2013 SL i a la 
resta d’oferents de manera telemàtica.

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

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

3.- OBRES
 
3.1  Expedient núm.: E014/2015/015 
Assumpte:  Donar  conformitat  a  la  documentació  presentada  per  F.C.S.,  amb NIF 
46669066L, per executar obres de construcció de tancament de façana a la parcel·la 
ubicada a la ronda Sant Jordi, núm. 83.

Per Decret núm. 315/2015 adoptat el 9 d’abril de 2015 per la Regidoria Delegada de 
Territori  i  Medi  Ambient,  s’inicien actuacions d’ordre d’execució de tancament de la 
parcel·la ubicada a la ronda Sant Jordi, núm. 83 (entre altres, execució d’un mur de 
contenció en el llindar posterior de la parcel·la, amb façana al carrer Montseny, núm. 
38),  recaigudes a l’expedient  obert  d’ofici  (8.1.7  -2015/015) a nom dels hereus del 
senyor F.P.S.,  propietaris de la parcel·la.  Es trasllada a continuació el  contingut de 
l’apartat primer del decret esmentat:
“Primer. Ordenar als hereus de F.P.S., que en el termini màxim d’UN MES, a comptar des de l’endemà de la 
notificació d’aquest acord, executi les següents MESURES:
1. .../...
2. Adequació del talús adjacent a l’alineació de carrer de forma que se suavitzi la seva pendent i retirada  

de tot el material, terres i filats metàl·lics inestables i/o instal·lats de forma precària.
3. .../...
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4. Construcció d’un muret perimetral  en l’alineació de carrer,  suficient  i  adequat per garantir  que les  
terres i les aigües pluvials quedin retingudes en l’interior de la parcel·la d’acord a les exigències de la  
normativa vigent.”

S’ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  23  de  juliol  de  2015  (registre 
d’entrades  núm.  5347)  escrit  subscrit  per  F.P.V.  amb  NIF  38101932V,  en  nom  i 
representació dels hereus de F.P.S.,  amb la proposta de tancament per a la parcel·la 
ubicada a la ronda Sant Jordi, núm. 83 (també amb façana al c/ Montseny, 38 – CA.060 
referència cadastral 6565503).

En relació amb l’escrit ressenyat en el paràgraf anterior, l’arquitecta tècnica municipal 
ha emès l’informe núm. 2015-0063 de data 27 d’octubre de 2015, que diu, en la seva 
part essencial:
“Informe  relatiu  a  qualificació  i  valoració  tècnica  definitiva  en  un  procediment  d’un  requeriment-ordre  
d’execució
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES:  Tancament de façana 
AVALUACIÓ  I  QUALIFICACIÓ  DELS  DOCUMENTS  PRESENTATS:  Examinada  la  documentació  que 
s'acompanya a la petició de llicència, es considera que és suficient i adequada.”

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 l’actuació en compliment de l’ordre d’execució urbanística dictada pel 
decret de la Regidoria Delegada núm. 315/2015 de data 9 d’abril de 2015, referent a la 
construcció d’un tancament de façana a la parcel·la ubicada a la ronda Sant Jordi, núm. 
83,  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 
23.07.2015.

 L’àmbit d’actuació ha de quedar degudament delimitat i senyalitzat durant el 
dia i la nit.

 Els fonaments i la tanca s’ajustaran a l’alineació de façana
 Al  tractar-se  d’una  ordre  d’execució  amb  afectació  a  la  seguretat  i  bon 

funcionament del  vial  públic,  el  termini  per executar els treballs serà  d’UN 
MES. 

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 136,26 €
TOTAL € 136,26 €
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Tercer.  Informar  a  l’interessat  que,  d’acord  amb  l’article  novè,  punts  7  i  8,  de 
l’Ordenança Fiscal núm. 6 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del 
dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’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.

3.2  Expedient núm.: E014/2015/305 
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la instal·lació interior de 
gas  en  un  habitatge  del c/  Núria,  10  (CA.203),  a  instància  del  Sr. J.R.I.,  amb 
NIF 44009620V.  
 
S'ha presentat al registre general municipal en data  6 de novembre de 2015, a les 12:19 
hores (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-7755),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita pel Sr. J.R.I., amb NIF 44009620V, per  executar  la instal·lació interior de gas 
en l’habitatge del c/ Núria, 10 (CA.203 - referència cadastral 6867106).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe  tècnic  de  data  10.11.15  (núm.  2015-0018)  subscrit  per  l'arquitecte  tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 21.01.2016 (núm. 2016/0005) 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 
E014/2015/305, sol·licitada per J.R.I., amb NIF 44009620V,  per executar la instal·lació 
interior de gas en un habitatge del c/ Núria, 10 (CA.203 - Referència cadastral 6867106), 
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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 6 de novembre 
de 2015.
 
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  455,00 € 16,65 €
TOTAL €  16,65 €

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

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

 
3.3 Expedient núm.: E013/2006/437 (1977/006)
Assumpte: Pròrroga de llicència d’obres per a l’ampliació i reforma d’habitatge unifamiliar 
ubicat a l’Av. Abrera, núm. 20 sol·licitada per J.R.L.V., amb NIF 38063382S.
 
En data 22.03.07 s'adoptà per la Junta de Govern Local l’acord núm. 2432 pel qual 
s'atorgava llicència d'obres al Sr. J.R.L.V., NIF 38063382S, (títol lliurat en data 02.04.07), 
per a l’ampliació i reforma d’habitatge unifamiliar aïllat existent a l’Av. Abrera núm. 20 
(CA.338bis) amb referència cadastral núm. 6960402.

La vigència de la llicència d’obres atorgada va quedar fixada pel dia 22.04.2010 però pel 
decret de l’Alcaldia núm. 12388 de data 17.03.10, es va suspendre aquesta vigència per 
un termini  total de sis mesos (fins el  dia 22.09.10),  restant  només,  un cop acabat 
aquest termini, una vigència de la llicència d’obres d’un mes (23.10.10).

Per diverses  resolucions de l’Alcaldia (12976, 13490, 14180 i 559 de dates 25.10.10, 
12.04.11, 03.11.11 i 22.05.12, respectivament) es va ampliar el termini de suspensió dels 
efectes de la llicència d’obres fins el dia 21.03.13.
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Per decret de la Regidoria Delegada núm. 1445 de data 22.11.2013 es va resoldre el 
següent (apartats resolutius primer, segon i tercer):
“Primer. Denegar la petició d’ampliació del termini de la suspensió de la llicència d’obres atorgada  
al Sr. J.R.L.V. NIF 38063382S per a l’ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat ubicat a l’Av. Abrera,  
núm. 20 pels motius exposats a la part dispositiva d’aquesta resolució.
Segon. Aixecar d’ofici la suspensió dictada per decret de l’Alcaldia núm. 12388 de data 17.03.10  
(i  les seves successibles ampliacions),  de la vigència  de la llicencia  d’obres atorgada al  Sr.  
J.R.L.V. NIF 38063382S per acord núm. 2432 de la Junta de Govern Local de data 22.03.07, i  
fixar el termini de vigència de la mateixa fins el dia 21 d’abril de 2013.
Tercer. Atorgar d’ofici, a l'expedient més amunt referenciat, una pròrroga ordinària de 18 mesos  
amb efectes des de 22 d’abril de 2013 fins el 21 d’octubre de 2014.”

Per decret de la Regidora Delegada núm. 109/2015 de data 03.02.15, es va atorgar 
una segona pròrroga de la llicència d’obres atorgada el 22.03.07 per la Junta de Govern 
Local (resolució núm. 2432) al Sr. J.R.L.V. NIF 38063382S, per a l’ampliació i reforma 
d’habitatge unifamiliar aïllat existent a l’Av. Abrera núm. 20 (CA.338bis), per un període 
de 9 mesos (la meitat de 18 mesos, termini atorgat en l’última pròrroga en data 22.11.13 
per la resolució núm. 1445), amb efectes des del dia 22 d’octubre de 2014 fins al dia 21 
de juliol de 2015.

Per acord de  la Junta de Govern Local núm. 3.11 de data 01.09.15, es va atorgar una 
tercera pròrroga de la llicència d’obres atorgada el 22.03.07 per la Junta de Govern Local 
(resolució núm. 2432) a J.R.L.V., NIF 38063382S, per a l’ampliació i reforma d’habitatge 
unifamiliar aïllat existent a l’Av. Abrera núm. 20 (CA.338bis), per un període de  4,50 
mesos (la meitat de 9 mesos, termini atorgat en l’última pròrroga en data 03.02.15 per la 
resolució núm. 109/2015), amb efectes des del dia 22 de juliol de 2015 fins al dia 7 de 
desembre de 2015.

S’ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  24.11.15  (registre  d’entrades 
2015-E-RC-8342) escrit del Sr. J.R.L.V., NIF 38063382S, relatiu a la petició d’una nova 
pròrroga per continuar les obres per un període de 2,25 mesos.

Respecte de la petició anterior, l’arquitecta tècnica municipal ha emès informe en data 
23.12.15 (núm. 2015-180), que es trasllada a continuació, en la seva part essencial:

“PROMOTOR: J.R.L.V.
EXPEDIENT: 8.1.7 -2006/437  “Reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat“
EMPLAÇAMENT: Av. Abrera, 20  (Ca n’Amat) 
DATA INSPECCIÓ: 23.12.15
Com a resultat de la inspecció realitzada a l’emplaçament indicat, la tècnica sotasignant informa:
FAVORABLEMENT la concessió de la pròrroga sol·licitada, però amb les següents observacions:
- El termini màxim de pròrroga que es pot atorgar és de 2 mesos (la meitat del termini atorgat en  
l’última pròrroga), d’acord a l’article 37 del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament  
sobre la protecció de la legalitat urbanística.
- Es recomana a  l’interessat  que  abans  d’esgotar  el  termini,  sol·licitin  nova  llicència  per  a  la  
finalització  dels  treballs  de  reforma  i  ampliació,  adjuntant  pressupost  detallat  de  les  partides  d’obra  
pendent atès que no hi ha opció de seguir prorrogant aquesta llicència i s’estima que la durada de les  
obres sigui superior a dos mesos.
- Recordar que prèviament a la finalització de les obres s’haurà de donar compliment a la condició  
A.02 de la llicència d’obres (resolució 2432JGL del 22.03.2007)”.../...

Atès l’art.  49 de la  Llei  30/1992,  de 26 de novembre,  de  Régimen Jurídico  de las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que diu:
“Artículo 49 Ampliación 
1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los  
interesados,  una ampliación de los plazos establecidos,  que no exceda de la mitad de los  
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mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El  
acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.”

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

ACORD

Primer. Atorgar a l'expedient E013/2006/437 una quarta pròrroga de la llicència d’obres 
atorgada el 22.03.07 per la Junta de Govern Local (acord núm. 2432) al Sr. J.R.L.V., NIF 
38063382S,  per  a  l’ampliació  i  reforma de l’habitatge unifamiliar  aïllat  ubicat  a  l’Av. 
Abrera, núm. 20 (CA.338bis), per un període de 2,25 mesos (la meitat del termini atorgat 
a la darrera pròrroga), amb efectes des del dia 8 de desembre de 2015 fins el dia 16 de 
febrer de 2016.

Segon. Establir que les condicions seran les assenyalades a l'acord inicial d'atorgament, i 
que el document de notificació d'aquesta resolució unit a la llicència inicial i al justificant 
d'haver satisfet els drets meritats en relació a l'Ordenança Fiscal núm. 8 Epígraf 2.11 per 
import de 165,55  euros, seran títol acreditatiu de la concessió de la pròrroga.
- TOTAL A PAGAR PRÒRROGA
(0,037 % de 89.499,21 € press. = 33,11 € /mes; 33,11 € x 3 mesos)   99,33 €

PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ 
El pagament d’aquest import li serà comunicat a partir del dia 20 del mes en curs, mitjançant  
liquidació  tramesa  per  l’Oficina  de  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de 
Barcelona,  indicant els terminis i formes de pagament.

Tercer. Declarar que el present document SÍ autoritza a les companyies subministradores 
de serveis  la  contractació  de comptadors provisionals  fins a la  data fixada per  a  la 
finalització d'aquesta pròrroga.

Quart. Recordar a l’interessat les següents consideracions:
- Fins que no finalitzin les obres i no s’autoritzi l’ocupació de la zona ampliada i/o 

objecte  de  reforma,  aquesta  ha  de  quedar  degudament  protegida  i 
senyalitzada i en cap cas podrà ser utilitzada.

- Les construccions auxiliars annexes als llindars han de ser enderrocades i/o 
desmuntades, segons condició  A.02 de la llicència d’obres (acord 2432 de la 
JGL  del  22.03.2007)  per  tractar-se  d’edificacions  il·legalitzables  d’acord  al 
planejament urbanístic del sector (no es respecta la franja de reculada mínima 
dels 3,00 metres als llindars veïns). 

- Abans d’esgotar el termini (16.02.16) s’haurà de sol·licitar nova llicència per a 
la finalització dels treballs de reforma i ampliació, adjuntant pressupost detallat 
de les partides d’obra pendents atès que no hi ha opció de seguint prorrogant 
aquesta llicència i  s’estima que la durada de les obres sigui superior a dos 
mesos.

Cinquè. Notificar  aquest  acord  als  interessats  i  comunicar-lo  al  Departament 
d’Urbanisme (arquitecta i arquitecta tècnica municipals).
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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S’incorpora la Sra. Maria José Orobitg Della, regidora delegada d’Ensenyament, Acció 
Cultural i Patrimoni Cultural (ERC).

 
3. 4 Expedient núm.: E016/2014/370
Assumpte: Declaració  de  volum  disconforme  d'obres  particulars  i  llicència  de 
parcel·lació urbanística al c/  Sant Pau, núm. 3. (referència cadastral 1062111)

S’ha presentat al registre general municipal en data 30.12.14 (registre d’entrades núm. 
9768)  per  part  de  F.J.E.A.,  amb  NIF  77280592V,  petició  de  llicència  de  parcel·lació 
urbanística per a la formació de dues parcel·les al c/ Sant Pau, núm. 3 i al c/ Camí Castell 
Voltrera,  núm.  33,  referència  cadastral  1062111,  així  com  la  documentació  tècnica 
complementària aportada en data 27.02.15 (registre d’entrades núm.  1431).

En relació  amb la  documentació  presentada,  s’han emès  els  informes  tècnics 
núms. 150511-01 i 2016-0006 de dates 11.05.15 i 22.01.2016, respectivament, per 
part de l’arquitecta municipal. Aquest últim es transcriu, en la seva part essencial, a 
continuació:
“.../...
En relació amb l’edificació existent en la parcel·la i amb front al carrer Sant Pau número 3, s’ha comprovat  
que té una antiguitat superior als sis anys, tot i no constar en l’arxiu municipal cap expedient administratiu  
de llicència de construcció que l’empari. .../...
D’aquesta constatació, es desprèn que l’edificació existent en la parcel·la amb front al carrer Sant Pau  
número 3 té una antiguitat superior als sis anys, i per tant ha prescrit l’acció de restauració, d’acord amb  
l’article 207 del  TRLU (Text  refós de la  Llei  d’urbanisme,  aprovat  pel  Decret  Legislatiu  1/2010,  de 3  
d’agost), i no és possible aplicar les mesures de restauració regulades pel capítol II  del títol setè del  
TRLU. 
Aquesta  edificació  no  s’ajusta  al  planejament  urbanístic,  per  raó  de  superar  la  profunditat  edificable  
màxima establerta en 15 metres per aquest front edificable, d’acord amb el plànol número 5 del vigent Pla  
General d’Ordenació. Dona compliment a la resta de paràmetres urbanístics de la zona, inclòs l’índex  
l’edificabilitat neta de la parcel·la.
Per tot això, i en aplicació de l’article 108.7 del TRLU, aquesta edificació es troba en situació de volum 
disconforme amb el planejament urbanístic, atès que no s’ajusta al planejament, no és possible aplicar  
les mesures de restauració regulades pel capítol II del títol setè del TRLU, i no queda en fora d’ordenació.  
Resta  subjecta  al  règim establert  en  l’article  108.4  del  TRLU i  en  l’article  119.2  del  seu  reglament.  
L’aplicació d’aquest regim no prohibeix les parcel·lacions urbanístiques.
La  disposició  transitòria  tercera  de  les  Normes  Urbanístiques  del  vigent  Pla  General  d’Ordenació  
d’Abrera, preveu considerar aquest tipus d’edificació com a “existent”, ja que es tracta d’una edificació  
construïda amb anterioritat a aquest planejament, no disposa de la corresponent llicència municipal, no és  
possible la seva legalització i no pot ser enderrocada per haver prescrit la infracció comesa. Ni aquesta  
disposició transitòria en la resta de disposicions d’aquestes Normes Urbanístiques, no prohibeixen les  
parcel·lacions urbanístiques, en aquesta situació.
La parcel·lació proposada i objecte d’informe tècnic favorable no incrementa ni agreuja la disconformitat  
existent amb el planejament.”

Segons es desprèn de l’informe transcrit, es constata que cal declarar en situació de 
volum disconforme amb el planejament subjecte al règim establert en l’article 108.4 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme i en l’article 119.2 del seu reglament, la construcció 
existent destinada a habitatge unifamiliar del c/ Sant Pau núm. 3,  per quant supera la 
profunditat edificable màxima establerta en 15 metres.

La normativa aplicable a la resolució d’aquest procediment és la següent: 
- L’article 236.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, 
- així  com els  preceptes  concordants  del  Reglament  d'obres,  activitats  i  serveis  dels  ens locals,  

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), i, en especial, els seus articles 2.3 i 3.2.
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L'Administració Pública està subjecta de conformitat amb l'art. 3 i 96  de la Llei 30/1992 
de  26  de  Novembre  de  "Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo común" als principis de proporcionalitat i congruència en 
l'exercici de les seves competències i atribucions.

La construcció existent amb façana al c/ Sant Pau núm. 3 (habitatge unifamiliar entre 
mitgeres), segons ha quedat constatat a l’expedient, es va executar fa més de sis anys 
i, per tant,  no procedeix l’inici d’actuacions de restitució de la legalitat urbanística ni 
disciplinàries per considerar que el temps transcorregut no ho permet.

S’ha emès també l’informe jurídic preceptiu de data 26.01.2016 (núm. 2016/0011) en 
relació amb la petició presentada i s’han realitzat les instruccions en l’expedient 
corresponent.

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, el Decret 
305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei  d’Urbanisme, 
l’Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l’Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que 
m’atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de 
govern local l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Declarar en situació de volum disconforme  la construcció existent  al c/ Sant 
Pau,  núm.  3  i  destinada  a  habitatge  unifamiliar  per  quant  supera  la  profunditat 
edificable màxima establerta en 15 metres, respecte la qual només s'admetran a partir 
d'ara operacions de consolidació i de rehabilitació en aplicació de l’article 108 del decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme 
(TRLUC); i manifestar expressament que aquest acte, declaració de volum disconforme, 
no té el caràcter de llicència, legalització o autorització, i comporta exclusivament una 
mera  tolerància  d’ús  o  utilització  a  precari  de  les  obres  declarades  com  a  volum 
disconforme, en tant que això no produeix un perjudici substancial per a l’interès públic. 

Segon. Informar que s’haurà d’acreditar davant aquesta Administració la inscripció al 
Registre de la Propietat de la declaració de volum disconforme de les obres indicades 
al dispositiu primer (construcció existent al c/ Sant Pau, 3).

Tercer. Atorgar i aprovar la llicència de parcel·lació, expedient núm. E016/2014/370, 
sol·licitada per F.J.E.A., amb NIF 77280592V d’acord amb el projecte tècnic presentat 
en data 27.02.15 signat per l’arquitecte  J.C.B., amb NIF 77250206Z, les dades de la 
qual són les següents:  

FINCA MATRIU. Descripció (segons projecte aportat): 
“Solar.- Núm. de referència Cadastral 1062111DF1916S0001AE. Es tracta d’un solar de nucli  urbà entre  
mitgeres de forma irregular (sensiblement rectangular) amb façanes a dos carrers oposats i laterals formant  
mitgeres amb les cases veïnes. Té al Nord una façana de 8,51 m. al carrer Castell de Voltrera Núm. 33; Llinda  
de 55,61 m. a l’Est amb la finca del c/ San Pau Núm. 5; al Sud una façana de 4,69 m. al carrer Sant Pau Núm.  
3; i Llinda de 60,13 m a l’Oest amb la finca del carrer Sant Pau Núm. 1. Té una superfície segons l’escriptura  
de 354,76 m2, però la superfície real comprovada és de 319,30 m2,.
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Les parcel·les resultants de la parcel·lació són les següents:
- Parcel·la  resultant  situada al  c/ Sant Pau, núm. 3, de 217,90 m2 de sòl, amb una 
edificació existent destinada a habitatge unifamiliar entre mitgeres. 
- Parcel·la resultant situada al c/ Castell de Voltrera, núm. 33, de 101,40 m2 de sòl, amb 
una edificació existent de planta baixa destinada a ús de garatge.

Quart. Imposar les condicions generals de parcel·lacions,  les condicions particulars que 
s’indiquen a l'informe tècnic, i les que es detallen a continuació:
A.01 S’informa a l’interessat que, tal i com s’estableix en les Ordenances Fiscals núm. 8 (Taxa per a expedició 
i visat de documents i altres serveis administratius) Codi 2.3, se li practicarà una liquidació provisional per un 
import de 45,26 euros, segons el següent detall:

Concepte         Import  
OF. 8 Codi 2.3 45,26 €
TOTAL  €                            45,26 €
A.02 S’imposa una fiança de 300 € per garantir el compliment de les condicions imposades en la present 
llicència, que no serà executiva fins que no es procedeixi al pagament d’aquesta. Aquesta fiança està 
afecta també a la correcta materialització registral de la parcel·lació autoritzada, en el sentit que 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 la justificació de la tramitació de l’alteració cadastral corresponent (Model 903).
A.03  Les dues parcel·les obtingudes de la parcel·lació esdevenen indivisibles d’acord amb l’article 
196.1 c) i 196.1d) del DL 1/2010, al tenir ambdues un front de façana a carrer indivisible. Cal fer constar 
en les escriptures i en els altres documents públics de segregació o transmissió de finques, i també 
en el Registre de la Propietat, la indivisibilitat d’aquestes finques, d’acord amb l’article 196.2 del DL 
1/2010 i amb la resta de la legislació vigent.

Cinquè. Notificar el present acord a l’interessat, 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.

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2005/03
Comunicació de transmissió d’activitat de magatzem a C. Francesc Layret, 12-14, nau 3.

Per acord  núm. 1049 adoptat per la Junta de Govern Local en data 23.05.2005, es va 
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a Dymgas 2000 SL, 
NIF B62321666, per a l’activitat dita, essent aquest l’últim transmitent autoritzat.

Seventy Seven Logistica SL, NIF B09545294, i Dymgas 2000 SL, NIF B62321666, han 
comunicat  la  transmissió  de l’activitat  dita  mitjançant  instància conjunta entrada en 
data 22.09.2015 (núm. de registre 6490).

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

S’ha emès l’acta de comprovació de data 19.01.2016, corresponent a aquesta activitat, 
amb dictamen positiu.

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi 
Ambient en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat 
anteriorment,  aquesta Regidoria, en ús de les atribucions que li  atorga el  Decret  de 
l’Alcaldia núm. 2015/0596 del dia 3 de juliol del 2015, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
Titular: Seventy Seven Logistica SL, NIF B09545294
Rètol de l’establiment: 77 LOGISTICA

Activitat: magatzem
Emplaçament: C. Francesc Layret, 12-14, nau 3
Classificació: activitat no classificada d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats  (PCAA)  i  normativa  que  la 
desenvolupa.

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i 
mesures correctores en el seu funcionament establertes en l’acord núm. 1049 adoptat 
per la Junta de Govern Local en data 23.05.2005, en tot allò que no contradigui les 
condicions  que s’exposen  a  continuació  i  la  normativa  vigent.  L’incompliment  serà 
causa de revocament de la legalització ambiental, prèvia audiència de l’interessat.

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

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

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

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

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

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

Quart. Informar  l’interessat  que,  d’acord  amb  les  Ordenances  Fiscals  que 
s’especifiquen, se li practicarà una liquidació provisional, segons el detall següent:

Quota 
tributària

Reducció per 
emprenedoria

Reducció per petit 
comerç individual

Import total
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O. F. 11, codi 17 34,87 € 0% 0% 34,87 €

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

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

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

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

4.2 Expedient núm.: E053/2015/28
Comunicació  de  transmissió  d’activitat  de  venda  de  roba  i  articles  esportius  a 
l’avinguda de la Generalitat, 31, local.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 3364 de data 28.08.1995, es va atorgar llicència d’activitat 
d’acord amb la legislació aleshores vigent a MHR, NIF 46318296E, per a l’activitat dita, 
tot i que posteriorment s’han produït altres transmissions.

LMR,  NIF  53071511T,  ha  comunicat  la  transmissió  de  l’activitat  dita  mitjançant 
instància  entrada  en  data  04.07.2014  (núm.  de  registre  5304)  i  la  documentació 
annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria. Cal atendre especialment el punt 2 de la Disposició transitòria 
primera d’aquesta Llei, on s’estableix que els procediments compresos en els annexos 
II i III de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració 
ambiental,  iniciats  abans  de  l’entrada  en  vigor  de  la  20/2009,  però  que  ara  es 
classifiquen a l’annex III, així com les activitats no classificades, es resolen mitjançant 
la comunicació a l’interessat que l’activitat queda sotmesa al règim de comunicació.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 03.12.2014.

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi 
Ambient en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat 
anteriorment,  aquesta Regidoria, en ús de les atribucions que li  atorga el  Decret  de 
l’Alcaldia núm. 13691DEC230611, de data 23.11.2011, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
Titular: LMR, NIF 53071511T
Rètol de l’establiment: ESPORTS ABRERA

Activitat: venda de roba i articles esportius
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Emplaçament: Av. Generalitat, 31, local
Classificació: activitat no classificada, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats  (PCAA)  i  normativa  que  la 
desenvolupa.

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i 
mesures correctores en el seu funcionament establertes en el Decret de l’Alcaldia núm. 
3364 de data 28.08.1995, en tot allò que no contradigui les condicions que s’exposen a 
continuació  i  la  normativa  vigent.  L’incompliment  serà  causa  de  revocament  de la 
legalització ambiental, prèvia audiència de l’interessat.

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

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

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

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

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

Quart. Aprovar la  liquidació tributària següent, d’acord amb les Ordenances Fiscals 
que s’especifiquen:

Quota tributària Reducció per 
emprenedoria

Reducció per petit 
comerç individual

Import total

O. F. 2.11, codi 17 34,87 € 0% 0% 34,87 €

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

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

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

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

5.- SUBVENCIONS
--- 
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6.- CONVENIS
 
6.1 Expedient: G401/2016/01
Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Abrera  i  la  Diputació  de 
Barcelona per al desenvolupament del programa de suport als ens locals per a l’impuls 
dels serveis de mediació ciutadana. 
  
L’Ajuntament d’Abrera vol oferir a la seva ciutadania un servei de mediació ciutadana. La 
mediació és una eina de gestió i resolució de conflictes, que ofereix un espai de diàleg, 
en el que les parts, voluntària i confidencialment, poden arribar a acords a una situació de 
conflicte amb l’ajuda d’un tercer neutral i imparcial, el mediador. 

El  servei  de mediació serà públic i  gratuït,  adreçat  a tota la ciutadania d’Abrera,  on 
s’ajudarà a prevenir, gestionar i resoldre els conflictes que puguin sorgir.  
 
Amb la creació d’aquest espai es pretén afavorir el diàleg i promoure la convivència. 
L’Ajuntament fa una aposta per la mediació, i això significa apostar pel diàleg i per la 
diferència. 
  
La  Diputació de Barcelona lidera  el  Programa de mediació ciutadana des de l’any 
2006,  el qual ofereix suport econòmic i tècnic per a la creació i l’impuls de serveis de 
mediació ciutadana per part dels ens locals de la demarcació.

L’Ajuntament  d’Abrera  signarà  un  conveni  de  col·laboració  amb  la  Diputació  de 
Barcelona per al desenvolupament del programa de suport als ens locals per a l’impuls 
dels serveis de mediació ciutadana. 

El conveni tindrà una vigència des de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2016, 
que serà prorrogable amb la voluntat d’ambdues parts. 

L’Ajuntament d’Abrera compta dins de la seva plantilla amb una mediadora, la Sra. 
Jessica  Ahaik  Cecilia,  que  serà  l’encarregada  de  gestionar  el  servei  de  mediació 
ciutadana, segons l’establert al conveni. 

 
Per tot l’anterior, es considera adient i d’interés  públic i social subscriure el present 
conveni per oferir a la ciutadania d’Abrera un Servei de Mediació Ciutadana, i en ús de 
les competències que m’atorga la llei, proposo l’adopció del següent, 

ACORD 

Primer.  Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i 
la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del programa de suport als ens 
locals per a l’impuls dels serveis de mediació ciutadana, que s’annexa a aquest acord. 

Segon. L’Ajuntament d’Abrera rebrà l’import de catorze mil dos-cents cinquanta euros 
(14.250,00€) en concepte d’ajut econòmic, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 461 
00,  del  vigent  pressupost,  destinats  a  les  20  hores  setmanals  del  professional 
mediador. 

17



Tercer.  Nomenar com a representant de la Comissió tècnica, d’acord amb l’apartat 
setè  del  Conveni  de  col·laboració  a  la  Secretària  de  la  Corporació,  Sra.  Mónica 
Clariana Nicolau.     

Quart. Facultar a l’Alcalde per la signatura del present conveni.  

Cinquè.  Notificar  el  present  acord a la Diputació de Barcelona, Servei  de Polítiques 
d'Acció Comunitària i Participació Ciutadana i comunicar-ho a tot el personal. 

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

7.- PERSONAL

---

8.- ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: E255/2015/03
Assumpte:  Donar  compte del  Decret  de  Regidoria  núm.  2016-0021   de  data 
14/01/2016.

La Regidoria delegada de Joventut, Cultura i Comunicació de l’Ajuntament d’Abrera ha 
adoptat el Decret núm. 2016-0021, de data 14/01/2016 de convocatòria concurs infantil 
de Cartells de Carnestoltes 2016, amb el contingut literal següent:

“De  conformitat  amb  l’art.  25  LRBRL,  els  municipis  podran  promoure  activitats 
destinades a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, establint com 
a competència pròpia dels municipis, entre d’altres, la promoció de la cultura.

Per aquest motiu es fa necessari programar activitats que promoguin la participació de 
la ciutadania en la realització d’activitats culturals i festives del Carnestoltes, alhora 
que serveix per fomentar la implicació dels menors en l’organització i participació de la 
festa.

Aquesta  activitat,  a  més  a  més,  suposa  la  transmissió  d’uns  valors  molt  positius 
vinculats a la celebració de la festa i a la participació ciutadana, per la qual cosa es 
considera favorable la seva realització.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit de Cultura, en el marc de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria 
Joventut,  Cultura  i  Comunicació,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret 
d’Alcaldia núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, 

RESOLC

Primer. Convocar el Concurs infantil  de Cartells de Carnestoltes 2016 i aprovar les 
bases específiques que seran d’aplicació, de conformitat amb el text que s’annexa a 
aquest acord.
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Segon.  Comunicar  aquest  acord al  Departament  de  Cultura  i  al  Departament  de 
Comunicació, per  donar  difusió  del  concurs  al  web  municipal 
(www.ajuntamentabrera.org) i a l’agenda cultural.

Tercer.  Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local que es 
celebri.”

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

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada per l’Àmbit de Cultura en el marc de 
la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria 
de Joventut, Cultura i Comunicació, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 
d’Alcaldia núm. 2015/0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar compte del Decret de Regidoria delegada núm. 2016-0021, adoptat en 
data 14/01/2016.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura.

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

9.- SOBREVINGUTS

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

9.1 Expedient núm.: G330/2016/01
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis de socorrisme al CAM i a les PME.

Per a la contractació dels serveis de socorrisme a les instal·lacions esportives Centre 
Aquàtic Municipal i a les Piscines Municipals d'Estiu d’Abrera es preveu la formalització 
d’un contracte administratiu de 2 anys de durada, prorrogable per 2 anys més.

S’ha  emès  informe  tècnic  justificatiu  de  data  25/01/2016,  subscrit  pel  cap  del 
Departament d’Esports.

El valor estimat del contracte, entenent-se com a tal el que serveix de base per a la 
licitació,  és  de  309.960  €,  IVA  no  inclòs,  incloses  les  eventuals  prorrogues  del 
contracte. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una suma total de 
375.051,60 €.

Es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat per aquesta 
licitació, atès que dóna la possibilitat d’ofertar als particulars del sector que ho vulguin 
fer, podent obtenir l’Administració l’execució del contracte a un preu més baix.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la 
necessitat motivada de l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com els 
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informes pertinents, la Regidoria d’Esports, Salut i Gent gran, 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 l’expedient, el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques del contracte administratiu de serveis de socorrisme al Centre 
Aquàtic Municipal i a les Piscines Municipals d'Estiu d’Abrera.

Segon. Iniciar  el  procediment  obert  de  licitació  del  contracte  i  publicar  anunci  de 
licitació al Tauler d’anuncis, al Perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona,  per  a  la  presentació  d’ofertes  en un termini  de  15  dies  naturals,  a 
comptar des de l’endemà de la darrera publicació que s’efectuï. Les proposicions es 
presentaran a la Unitat de Contractació i Compres de l’Ajuntament d’Abrera, en horari 
d’atenció públic.

Tercer. Autoritzar la despesa de 70.322,18 € (termini d’abril a desembre), amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària  núm.  342/22799  de  l’estat  de  despeses  del  pressupost 
municipal vigent.

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

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

9.2 Expedient: G328/2012/02
Assumpte: Rectificació d’errades aritmètiques  del decret 2015-1189 de l’Alcaldia de 
data 30.12.2015, del contracte d’obres per a la rehabilitació de la Masia de Can Morral 
d’Abrera (2a fase). 

Per acord núm.  2.5 de la Junta de Govern Local de 01.09.2015 es va aprovar, entre 
altres, la 3a certificació  del contracte d’obres per a la rehabilitació de la Masia de Can 
Morral (2a Fase).

Per  decret  de l’Alcaldia  núm.  2015-1189  de  data  30.12.2015  es  va  aprovar,  entre 
altres, la modificació del contracte  d’obres per a la rehabilitació de la Masia de Can 
Morral (2a Fase).

A l’import de la 3a certificació s’ha detectat una errada aritmètica segons l’informe núm. 
2016-0045 de data 27.01.2016 de l’arquitecta tècnica municipal, directora tècnica de les 
obres, que diu, entre altres:
“Fent el tancament de l’obra es detecta un error aritmètic en l’arrodoniment en el sumatori dels valors  
provocant un desquadrament en UN cèntim positiu en  l’import de l’obra executada durant el mes, és a dir,  
els valors correctes són:

OBRA EXECUTADA DURANT EL MES (3):      11.070,47 €
OBRA PENDENT D’EXECUTAR (1)-(2+3):     217.005,89 €

Valors que surten en els fulls 1 i 30 de la 3a Certificació d’obra”

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 
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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 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 aritmètiques del paràgraf vuitè de la part expositiva i dels 
apartats resolutius primer, segon i novè del decret de l’Alcaldia núm. 2015-1189 de 
data 30.12.2015, en el sentit següent:

On diu: “S’ha emès informe .../... 1.469,43 €.../...”
Ha de dir: “S’ha emès informe .../... 1.469,44 €.../...”

On diu: “Primer. .../... en un total de 250.056,53 € sense IVA (302.568,40 IVA  
inclòs).../...”
Ha de dir: “Primer. .../... en un total de 250.056,54€ sense IVA (302.568,41 IVA 
inclòs).../...”

On diu: “Segon. .../... per un import de 1.469,43 € (abans IVA) (1.778,01 € IVA  
inclòs) .../...”
Ha de dir: “Segon. .../... per un import de 1.469,44 € (abans IVA) (1.778,02 €  
IVA inclòs) .../...”

On diu: “Novè. .../... d’import final i total 302.568,40 € .../...”
Ha de dir: “Novè. .../... d’import final i total 302.568,41€ .../...”

Segon. Donar compte al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances, i al 
Departament d’Urbanisme i Territori.

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

9.3 Expedient núm.:  E013/2015/155 (abans 8.1.3 -2015/002) 
Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per a executar el primer tram del desviament 
de la canonada DN700 d’impulsió des de la central elevadora d’Abrera fins a Terrassa, al 
seu pas pel barri de Sant Miquel, a instància de Mina Pública Aigües de Terrassa, SA, 
amb CIF A08015570. 
 
S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  28  de  març  de  2015  (registre 
d'entrades núm. 2195), petició de llicència urbanística subscrita per J.L.S., director tècnic, 
en nom i representació de la raó social Mina Pública Aigües de Terrassa, SA, amb NIF 
A08015570,  per a executar el desviament d’una canonada d’aigua al seu pas per Sant 
Miquel,  així  com  diversa  documentació  tècnica  complementària  aportada  en  dates 
16.06.2015  (registre  d'entrades  4292),  13.07.2015  (registre  d'entrades  5090),  i 
12.01.2016 (registre d'entrades 193).
 
L'article cinquè de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016 diu, entre d'altres: “Està exempta de 
pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual sigui propietari  
l’Estat,  les  Comunitats  Autònomes  o  les  Entitats  Locals  que,  tot  i  estar  subjectes  a  l’impost,  estiguin  
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directament  destinades  a  carreteres,  ferrocarrils,  ports,  aeroports,  obres  hidràuliques,  sanejament  de  
poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la gestió se’n porti a terme per Organismes Autònoms,  
i tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.”

Pel decret núm. 2016-0014 de data 08.01.2016 es va ordenar  a la raó social Mina 
Pública d’Aigües de Terrassa, SA, amb CIF A08015570 el següent:
“… que en el termini màxim que s’indica en cada cas, executi les següents MESURES (ordres d’execució)  
en relació amb la canonada d’aigua potable que discorre pel sòl urbà del barri de Sant Miquel:
1) No posar en servei la canonada perquè el seu estat suposa un greu i imminent perill per a la seguretat  

i vida de les persones i s’han d’adoptar les mesures necessàries per evitar les conseqüències d'aquest  
perill, amb la finalitat de protegir i assegurar les persones i els béns (TERMINI: UN DIA)

2)  La  paralització  immediata  del  subministrament  d’aigua  del  servei  i  suspensió  de  les  obres  fins  a  
l’aprovació  inicial  del  Pla  especial  autònom  i  autorització  “excepcional”  de  les  obres  als  efectes  
d’efectuar el desviament de la canonada per la zona residencial on actualment discorre (TERMINI: UN  
DIA)

3) Urbanització del barri de Sant Miquel (TERMINI: DOS MESOS):
a. L’adequada reurbanització les zones afectades del carrer Sant Miquel (carrer i tanques).
b. La retirada de les terres acopiades provisionalment i la revegetació de les zones annexes del  

barri mantenint el mateix aspecte que tenien anteriorment.
c. L’adequació  del  camí  forestal  afectat  pel  pas  de  la  maquinaria  pesada  utilitzada  en  les  

reparacions.”

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  favorable  de  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  Barcelona  de  data 
08.10.2015.
- Informe tècnic de dates 18.01.2016 (núm. 2016-0001) i 19.01.2016 (núm. 2016-0002) 
de l’arquitecta municipal.
- Informe jurídic de data 01.02.2016 (núm. 2016-0012)

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 
E013/2015/155 (abans 8.1.3 -2015/002), sol·licitada per Mina Pública Aigües de Terrassa, 
SA, amb CIF A08015570, per a executar el primer tram del desviament de la canonada 
DN700 d’impulsió des de la central elevadora d’Abrera fins a Terrassa, al seu pas pel 
barri de Sant Miquel, (segons plànol adjunt a l’informe tècnic en el qual s’indica com a 
Tram A) que discorre per sòls classificats com a Sòl No Urbanitzable,  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, elaborat per enginyer industrial, presentat 
pel promotor en data 16.06.2015.

- Aquelles condicions imposades en l’informe favorable de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de data 08.10.2015 (s’acompanyarà còpia d’aquest 
informe a la notificació d’aquesta resolució).

- Cal col·locar una cartell  anunciador de l’obra de 2,20 m d’amplada i 1,57 m 
d’alçada.
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- Cal urbanitzar el carrer d’accés al barri de Sant Miquel afectat pel creuament 
de la canonada.

- Cal  executar  la  reposició  del  perfil  natural  del  terreny  i  la  revegetació  dels 
terrenys corresponents al Sòl No Urbanitzable.

- Aquestes  obres  estan  vinculades  al  compliment  del  que  estableix  el  Pla 
Especial Autònom que s’està redactant paral·lelament.

- Cal reiterar ordre d’execució dictada en el Decret de Regidoria Delegada de 8 
de gener de 2016, en el sentit de:

o La canonada d’aigua potable de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa 
que  discorre  pel  sòl  urbà  de  Sant  Miquel  no pot  entrar  en  servei 
perquè el seu estat suposa  un greu i imminent perill per a la seguretat i 
vida  de les persones i  s’han d’adoptar  les  mesures  necessàries  per 
evitar  les conseqüències d'aquest  perill,  amb la finalitat  de  protegir  i 
assegurar les persones i béns.

o Respecte a la urbanització del barri de Sant Miquel caldrà presentar un 
projecte  executiu  de  reparació  integral  de  la  urbanització,  en  un 
termini màxim de 2 mesos, en  que es contempli: 

 La adequada reurbanització totes les zones afectades del carrer 
Sant Miquel (carrer i tanques).

 La  retirada  de  les  terres  acopiades  provisionalment  i  la 
revegetació de les zones annexes del barri mantenint el mateix 
aspecte que tenien anteriorment.

 L’adequació del camí forestal afectat pel pas de la maquinaria 
pesada utilitzada en les reparacions.

 
Segon.  Deixar constància que aquesta llicencia s’atorga en base a allò establert  en 
l’article 47 i 50 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme de Catalunya i l’article 48.1.b) i 60  del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, però això 
no obsta,  que aquesta actuació es trobi dins de la projecció actual d’un pla especial 
urbanístic autònom,  PLA ESPECIAL URBANÍSTIC AUTÒNOM PER AL DESVIAMENT 
DE LA CANONADA DN700 D’IMPULSIÓ DE CENTRAL ELEVADORA D’ABRERA A 
TERRASSA AL SEU PAS PER LA ZONA DE SANT MIQUEL (ABRERA) segons allò 
establert  en l’article 85.3b) del  TRLU, que té per objecte la implantació de sistemes 
urbanístics  d’interès  supramunicipal  i  l’aprovació  definitiva  correspon  a  la  comissió 
territorial d’urbanisme i que inclou tot el recorregut de la canonada construïda en 1971 i 
no contemplada en el planejament urbanístic vigent.

Tercer. Notificar aquest acord a Mina Pública Aigües de Terrassa, 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, 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.

9.4 Expedient núm.: E026/2016/01
Assumpte: Remetre l’expedient relatiu al Pla especial anomenat “AVANÇ DEL PLA ESPECIAL 
URBANÍSTIC AUTÒNOM PER AL DESVIAMENT DE LA CANONADA DN700 D’IMPULSIÓ DE  
CENTRAL ELEVADORA D’ABRERA A TERRASSA AL SEU PAS PER LA ZONA DE SANT  
MIQUEL (ABRERA)” a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

Vist  el  document  tènic  anomenat  “AVANÇ  DEL  PLA  ESPECIAL  URBANÍSTIC 
AUTÒNOM  PER  AL  DESVIAMENT  DE  LA  CANONADA  DN700  D’IMPULSIÓ  DE 
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CENTRAL ELEVADORA D’ABRERA A TERRASSA AL SEU PAS PER LA ZONA DE 
SANT MIQUEL (ABRERA)”.
 
En relació amb la documentació tècnica abans ressenyada, s’ha emès l’informe tècnic 
núm. 2016-0010 de data 27.01.2016 subscrit per l’arquitecta municipal.
 
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 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. Remetre el Pla Especial Urbanístic objecte d’aquest procediment, d’acord amb 
l’article 85.3b) del TRLU,  per a la seva aprovació inicial i l’aprovació per la comissió 
territorial d’urbanisme de Barcelona i l’aprovació definitiva del Conseller o Consellera del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb l’article 79.1e) del TRLU.
 
Segon. Notificar aquest  acord a la  Comissió Territorial  d’Urbanisme de Barcelona i a 
Mina Pública d’Aigües de Terrassa i a l’Ajuntament de Terrassa.

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

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de 
la qual dono fe amb el seu vistiplau, essent les 18.56 hores.  

Vist i plau
La Secretària  L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau Jesús Naharro Rodríguez 
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