
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL DIA 28 DE 
DESEMBRE DE 2015 PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT 

D’ABRERA

A la  Vila  d’Abrera,  essent  les  18:00  hores  del  dia  28  de  desembre  de  2015,  es 
reuneixen en primera convocatòria, a la Sala de Sessions de la  Casa de la Vila, prèvia 
citació i per la celebració de sessió extraordinària i urgent a la que fa referència l’article 
113 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització,  Funcionament  i  Regim Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  els  següents 
regidors i regidores:

President: Sr. Jesús Naharro Rodíguez (PSC)

Vocals: 
- 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: 

ORDRE DEL DIA

1 APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA  
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G333/2015/45
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1099 de data 10.12.2015, d’adjudicació 
del  contracte  menor  de  serveis  de  manteniment  d’extintors  de  les  instal·lacions 
municipals.

2.2 Expedient núm.: G333/2015/46 (E007/2015/005).
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1103 de data 11.12.2015, d’adjudicació del 
contracte menor contracte menor d’obres de substitució de canonada d’aigua potable 
al carrer Rosers, tram situat entre l’avinguda Lluís Companys i el carrer Rosers.

2.3 Expedient núm.: G333/2014/38.
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1082 de data 07.12.2015, de modificació del 
contracte menor de  subministrament  de mobiliari  a  les dependències municipals de la 
Casa Consistorial.

2.4 Expedient núm.: G333/2015/47
Assumpte:  Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1128  de  data  17.12.2015, 
d’adjudicació del contracte menor de subministrament d’ordinadors, discs durs, servidors i 
switch per a les dependències de l’Ajuntament d’Abrera.

2.5 Expedient núm.:  G333/2015/19

1



Modificació del contracte menor de serveis de consergeria i vigilància a les instal·lacions 
esportives municipals.

2.6 Expedient núm.: G330/2013/13
Pròrroga conjuntural del contracte de serveis de socorrisme al Centre Aquàtic Municipal i a 
la Piscina Municipal d’Estiu.

2.7 Expedient núm.: G333/2014/10
Convalidació de factures del contracte menor de subministrament d'aigua de consum als 
edificis de l'Ajuntament d'Abrera.

2.8 Expedient núm.: G330/2011/05
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1129 de data 17.12.2015, de pròrroga del 
contracte  administratiu  de  serveis  de  recollida  d’animals  de companyia  abandonats  al 
municipi

2.9 Expedient núm.: G328/2015/01
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2015-1046 de data 27/11/2015,  d’aprovació 
de la  factura  corresponent  a  la  5a  certificació  d’obres  del  contracte  d’obres  per  a  la 
construcció de la Nova Escola Bressol Municipal 2a fase.

2.10 Expedient núm.: E007/2015/009
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2015-1127 de data 17/12/2015,  d’aprovació 
de la memòria valorada-bases tècniques anomenada “Treballs de manteniment dels parcs 
urbans d’Abrera”.

2.11 Expedient núm.: G330/2013/10
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1130 de data 17/12/2015, de pròrroga del 
contracte administratiu de serveis d’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor.

2.12 Expedient núm.: G330/2011/14
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia núm. 2015-1147 de data 22/12/2015, de  pròrroga 
conjuntural del contracte de serveis de control de la qualitat de les aigües de consum del 
municipi d’Abrera.

2.13 Expedient núm.: G330/2011/07
Pròrroga del contracte de serveis de control d’abocaments de les aigües residuals a la xarxa 
de clavegueram.

3 OBRES
3.1 Expedient núm.: E013/2015/121

Llicència d'obres majors i instal·lacions per executar l’ampliació d’un edifici industrial amb 
la  construcció  d’un  altell  i  l’enderroc  de  coberts  adossats  a  l’Av.  Generalitat,  36,  a 
instància d’Estilayter, SA , amb CIF A58574419. 

3.2 Expedient núm.:   E014/2015/200
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar obres menors (distribució interior en 
nau industrial existent per a ús d'oficines en planta baixa i altell) a l'immoble ubicat al c/ 
Progrés, 28 nau 3, a instància de la raó social Tecnologia del Cable y Aluminio, SL. amb 
NIF B65986374. 

3.3 Expedient núm.:   E014/2015/223
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la substitució de vorada a l'immoble 
ubicat al c/ Baix Llobregat, 38 (CV1.099), a instància del Sr. J.L.B., amb NIF 37621747A. 

3.4 Expedient núm.:   E014/2015/225
Legalització d'obres menors (retirada de la instal·lació del túnel de rentat, enderroc de la 
solera  i  reposició del  paviment  asfàltic)  a l'immoble ubicat  al   c/  Hostal  del  Pi,  4-6,  a 
instància de la Comunitat de Propietaris Montserrat Centre Abrera, amb NIF H61459012. 

3.5 Expedient núm.:  E014/2015/231
Llicencia d’obres i instal·lacions per executar la rehabilitació de les façanes (balcons) de 
l’edifici  plurifamiliar  entre  mitgeres  ubicat  al  Ps.  Estació,  núm.  2,  a  instància  de  la 
Comunitat de Propietaris del Ps. Estació, núm. 2,  amb NIF H59471573 

3.6 Expedient núm.:   E014/2015/251
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  la  modificació  del  mur  de 
tancament  de la parcel·la  a l'immoble ubicat  al c/  Aneto,  26 (CA.223),  a  instància  de 
C.A.B3.9., amb NIF 72091765J. 

3.7 Expedient núm.:  E017/2015/266
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a la Rd. Sant Jordi,  
57 (CA.085 - referència cadastral 6766406), a instància de Gas Natural Distribución SDG, 
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SA, amb NIF A63485890
3.8 Expedient núm.:   E014/2015/282

Llicència d'obres menors  i  instal·lacions  per  executar  una reforma interior  a l'immoble 
ubicat  a l’Av.  Circumval·lació,  82  (CV2.208),  a  instància  del  Sr.  D.T.C.,  amb 
NIF 46455816W. 

3.9 Expedient núm.:  E017/2015/285
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat aL c/ Xarel·lo, núm.  
34 (referència cadastral 8868105), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb 
NIF A63485890.

3.10 Expedient núm.:  E017/2015/291
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural  a l'immoble ubicat al c/ Núria, 10 
(referència cadastral 6867106), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb 
NIF A63485890.

3.11 Expedient núm.: E014/2015/306
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la instal·lació interior de gas en un 
habitatge  de  la  Rd.  Sant  Jordi,  57  (CA.085),  a  instància  de la  Sra.  M.  C.R.R.,  amb 
NIF 38374335P. 

3.12 Expedient núm.:  E017/2015/307
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble ubicat al C/ Sant Lluís, 28, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU, SA, 
amb NIF B82846817 

3.13 Expedient núm.: E017/2015/308
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d’enllumenat elèctric al 
dipòsit  de  Sant  Ermengol,  a  instància  d’Endesa  Distribució  Elèctrica,  SLU,  amb  CIF 
B82846817.

3.14 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 novembre de 
 2015. 

3.15 Expedient núm.: E013/2014/366
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar un edifici  de nova planta a la parcel·la 
ubicada a Av. Ca n'Amat, 6, a instància de Quick Meals Ibérica SL, amb NIF B03093093. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
 ---

5 SUBVENCIONS
5.1 Expedient núm: G404/2015/08

Sol·licitud de la subvenció Coneguem els nostres parcs 2016 a la Diputació de Barcelona. 
6 CONVENIS

---
7

    7.1
PERSONAL
Expedient núm.: G221/2015/6
Assabentat  d’hores  extraordinàries  no  compensables  realitzades  pel  personal  de 
l’Ajuntament d’Abrera.

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient núm.: G205/009RM/2015/1

Calendari d’obertura i tancament de la Biblioteca municipal per a l’any 2016.
8.2 Expedient núm.: G205/009RM/2015/2

Calendari tancament de la Deixalleria municipal de febrer de  2016 a gener de 2017
    8.3 Expedient núm.: E235/2015/01

Ratificació del Decret de regidoria núm. 2015-1119 de 16/12/2015 de rectificació d'error 
en la partida pressupostària de l'acord 6.3  de JGL de 01.12.2015 en què s'aprovava 
l'aportació econòmica de l'exercici 2015 al Consorci de Normalització Lingüística. 
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1.-APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA 

1.1 Expedient: G011/2015/10
Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent.  

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

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

 ACORD                            

Primer. Aprovació  de  la  urgència  de  la  convocatòria  de  la  sessió  que  ha  estat 
convocada pel dia d’avui a les 18.00 hores.

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

2.- CONTRACTES
 
2.1 Expedient núm.: G333/2015/45
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm. 2015-1099 de data 10.12.2015, d’adjudicació  del 
contracte menor de serveis de manteniment d’extintors de les instal·lacions municipals.

L’Alcaldia ha adoptat el decret núm. 2015-1099, en data 10.12.2015 d’adjudicació del 
contracte menor de serveis de manteniment d’extintors de les instal·lacions municipals, 
amb el contingut literal següent:

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

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

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

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

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

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

Per a la realització del servei indicat s’han efectuat 3 invitacions, a les empreses/professionals 
Segufoc SL, NESRA Enginyeria i  instal·lacions SL, Chubb Parsi  i  en el  termini  atorgat  han 
presentat ofertes les empreses següents: 

1) Segufoc SL: 2.060,00 € IVA exclòs.
2) NESRA Enginyeria i instal·lacions SL: 2.079,43 € IVA exclòs.
3) Chub Parsi: 2.601,00 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 02/2015 de data 25/11/2015, relatiu a la valoració de les ofertes 
presentades, i l’oferta més avantatjosa econòmicament és la presentada per l’empresa Segufoc 
SL.

El valor estimat del contracte sense IVA, calculat amb el nombre d’unitat instal·lades en els 
edificis  municipals,  és  de 2.060,00€,  segons  els  preus  unitaris  de l’oferta  més  avantatjosa 
econòmicament és el següent:

Unitats Servei Preu unitari Preu total

333 Revisions anual extintors 2,90 € 965,70 €

67 Revisions anual BIES 2,90 € 194,30 €

10 Revisions equips detecció automàtica incendi 90,00 € 900,00 €

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

RESOLC

Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis de manteniment d’extintors de les instal·lacions 
municipals, a  l’empresa Segufoc SL,  amb NIF B65949661, per un import de 2.060,00 €, sense 
IVA, 2.492,60 € amb el 21% d’IVA inclòs.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  2.492,60  €,  a  càrrec  de  les  aplicacions 
pressupostàries que s’indiquen:

Aplicació pressupostària Import

Edificis municipals + ensenyament 1532/21200 1.276,90€

Cementiri 164/21200 7,02€

Medi ambient 1721/21200 14,02€

Centre polivalent 337/21201 238,73€

Serveis socials 231/21200 77,20€

Sanitat 312/22610 7,02€

Cultura 330/21200 389,74€

Esports 342/21200 481,97€

Tercer. L’empresa  adjudicatària  haurà  de  prestar  els  serveis  d’acord  amb  les  condicions 
següents:
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1) El contractista tindrà a disposició de l’Ajuntament certificats vigents d’estar al corrent de 
les  obligacions  tributàries  (Agència  Tributària)  i  de  Seguretat  Social,  en  la  forma 
prevista als art. 13-16 del RGLCAP (RD 1098/2001, de 12 d’octubre).

2) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
3) Nomenar tècnic municipal responsable d’aquest contracte la Sra. Mari Pau Flores.
4) Aquests treballs mínims seran:

a) Revisions dels sistemes automàtics de detecció i alarma d’incendis:
i. Verificació integral de la instal·lació.
ii. Comprovació de tensió de línia de detecció.
iii. Verificació de connexions.
iv. Comprovació de xarxa, de càrregues de bateries i el seu estat.
v. Comprovació  per  comprovar  que  al  desconnectar  la  xarxa  entra 

automàticament la bateria i es senyalitza adequadament al panell de 
control de la centraleta.

vi. Verificació  dels  pilots  de  la  centraleta,  de  la  sirena  i  avaria 
(funcionament).

vii. Revisió  i  manteniment  dels  detectors  (visual,  que  no  quedin 
obstaculitzats per al seu correcte funcionament, amb perxa)

viii. Funcionament dels polsadors i de les alarmes (verificació integral de la 
instal·lació)

ix. Neteja d’equips de centrals i accessoris.
b) Revisions de BIE’s

i. Comprovació de la bona accessibilitat i correcta senyalització.
ii. Desmuntatge de la mànega i comprovació d’aquesta en tota la seva 

extensió.
iii. Comprovació del correcte funcionament del sistema de tancament i de 

la boquilla en les diferents posicions.
iv. Comprovació de la estanquitat dels ràcords i mànega i de l’estat de les 

juntes. 
v. Comprovació de la indicació del manòmetre i pressió de servei.

vi. Neteja del material a revisar, greixatge del tancament, de les frontisses 
de la porta de l’armari.     

c) Revisió d’extintors
i. Comprovació de la bona accessibilitat i correcta senyalització.
ii. Verificació de l’estat de càrrega (pressió, pes).
iii. Revisió  visual  dels  elements  constitutius:  segurs,  precintes, 

inscripcions,  boquilles o llances, vàlvules i d’altres parts mecàniques.
iv. Neteja del material a revisar.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  l’empresa  Segufoc  SL  i  a  la  resta  d’oferents  de  manera 
telemàtica.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament de Protecció Civil.

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

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

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

ACORD
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Primer. Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1099,  adoptat  en  data 
10.12.2015.

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.

S’incorpora a la sessió el regidor Francisco Sánchez Escribano 

2.2 Expedient núm.: G333/2015/46 (E007/2015/005).
Assumpte: Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1103 de data 11.12.2015, d’adjudicació 
del  contracte menor  contracte menor d’obres de  substitució de canonada d’aigua potable al 
carrer Rosers, tram situat entre l’avinguda Lluís Companys i el carrer Rosers.

L’Alcaldia  ha adoptat  el  decret  núm. 2015-1103,  en  data 11.12.2015,  d’adjudicació  del 
contracte menor  contracte menor d’obres de  substitució de canonada d’aigua potable al 
carrer  Rosers,  tram situat  entre l’avinguda Lluís  Companys i  el  carrer  Rosers,  amb el 
contingut literal següent:

“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.

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 substitució de canonada d’aigua potable al carrer Rosers. Tram 
situat entre l’avinguda Lluis Companys i el carrer Rosers, segons memòria valorada, aprovada per 
acord núm. 3.3 de la Junta de Govern Local de 17.11.2015, amb un pressupost per contracte estimat de 
24.650,17 € (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 
23/11/2015, a les empreses/professionals Solucions per a l’Edificació 2013 SL, Grup Puig Pocurull 
SLU,  Dipco  Olesa  Empresa  Constructora  SL i  en  el  termini  atorgat  han  presentat  ofertes  les 
empreses següents: 

1) Grup Puig Pocurull SLU RE 8453: 16.908,00 € IVA exclòs.
2) Dipco Olesa Empresa Constructora SL  RE 8473: 17.418,10 € IVA exclòs.
3) Solucions per a l’Edificació 2013 SL  RE 8472: 18.801,65 € IVA exclòs.
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S’ha emès informe tècnic núm. 2015-0002 en data 01.12.2015, subscrit  pel cap del departament 
d’Urbanisme, relatiu a la valoració de les ofertes presentades.

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

RESOLC

Primer.  Adjudicar el contracte menor d’obres de substitució de canonada d’aigua potable al carrer 
Rosers.  Tram situat  entre l’avinguda Lluis Companys i  el  carrer Rosers, a  l’empresa Grup Puig 
Pocurull SLU,  amb NIF B65672271, per un import de 16.908,00 €, sense IVA, 20.458,68 € amb el 
21% d’IVA inclòs. El termini d’execució del contracte serà de 3 setmanes.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 20.458,68 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
161/63902 del pressupost municipal vigent.

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/a facultatiu/va de l’obra i director/a 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 les obres d’acord amb la memòria valorada del projecte.
7. El  contractista  haurà  de  realitzar  la  millora  ofertada  consistent  en  la  substitució  de  la 

canonada  de  PVC del  projecte  per  una  canonada  de  polietilé  de  millor  qualitat  que  la  
projectada. 

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Grup Puig Pocurull SLU i a la resta d’oferents de manera 
telemàtica.

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

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

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

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i  tenint en compte tot el 
relacionat anteriorment, aquesta Regidoria 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. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1103, adoptat en data 11.12.2015.

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

2.3 Expedient núm.: G333/2014/38.
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm. 2015-1082 de data 07.12.2015,  de  modificació  del 
contracte menor de  subministrament de mobiliari a les dependències municipals de la Casa 
Consistorial.

L’Alcaldia ha adoptat el decret núm. 2015-1082, en data 07.12.2015, de modificació del 
contracte menor de subministrament de mobiliari a les dependències municipals de la 
Casa Consistorial, amb el contingut literal següent:

“Per acord núm. 2.6 adoptat per la Junta de Govern Local en data 11 de desembre de 2014 es va 
adjudicar el contracte menor de subministrament de mobiliari a dependències municipals de la 
Casa Consistorial a l’empresa  Comercial Contel, SL, amb  CIF  A58026634,  per un import de 
9.228,96 € sense IVA i 11.167,04 € amb el 21% d’IVA inclòs.

Per acord núm. 2.1 adoptat per la Junta de Govern Local en data 6 de maig de 2015 es va  
modificar el contracte menor de subministrament de mobiliari a les dependències municipals de 
la Casa Consistorial amb un import de modificació de 2.424,40 € sense IVA i 2.933,52 € IVA 
inclòs. El total del contracte modificat va ser de 11.653,36 € sense IVA i 14.100,57 € IVA inclòs.

S’ha emès informe tècnic de data 03.12.2015, subscrit per la Secretària de la corporació, en el 
que es  posa de manifest  que s’ha detectat  la   necessitat  de modificar  aquest  contracte  de 
subministrament, per unificar el mobiliari de les dependències del departament de Serveis Social, 
de la Unitat de Contractació i Compres, de la Unitat de Recursos Humans, de la Sala de Juntes  
i del despatx de l’Alcalde.

D’acord amb l’article 219 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic l’Ajuntament té 
potestat per a la modificació del contracte per raons d’interès públic.

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

RESOLC

Primer. Modificar  el  contracte  menor  de  subministrament  de  mobiliari  a  dependències 
municipals de la Casa Consistorial, adjudicat per l’acord núm. 2.6 de la Junta de Govern Local 
de 11.12.2014 a l’empresa Comercial Contel SL, en el sentit següent:

La modificació del contracte és per unificar el mobiliari de les dependències del departament de 
Serveis Social, de la Unitat de Contractació i Compres, de la Unitat de Recursos Humans, de la 
Sala de Juntes i del despatx de l’Alcalde, amb un import de 4.519,74 € sense IVA i 5.468.89 € 
IVA inclòs. 

L’import del contracte amb la modificació és de 16.173,10 € sense IVA i 19.569,46 € IVA inclòs.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 5.468,89 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 929/62500 del pressupost municipal vigent.

Tercer. El contractista posarà 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).

Quart. Notificar aquest decret a l’empresa Comercial Contel SL.
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Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal,  al  Departament  de Serveis  Socials, a la 
Unitat de Contractació i Compres, a la Unitat de Recursos Humans, al Departament d’Atenció 
Ciutadana, i a la Regidoria d’Hisenda, Serveis Socials, Dones i Igualtat i Millora.

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

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

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

ACORD

Primer. Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1082,  adoptat  en  data 
07.12.2015.

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.

2.4 Expedient núm.: G333/2015/47
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1128  de  data  17.12.2015,  d’adjudicació  del 
contracte  menor  de  subministrament  d’ordinadors,  discs  durs,  servidors  i  switch  per  a  les 
dependències de l’Ajuntament d’Abrera.

L’Alcaldia ha adoptat el decret núm. 2015-1128, en data 17.12.2015, d’adjudicació del 
contracte menor de subministrament d’ordinadors, discs durs, servidors i switch per a 
les dependències de l’Ajuntament d’Abrera, amb el contingut literal següent:

“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  de 
subministrament.

L’article  9  de  l’esmentada  llei  defineix  com contracte  de  subministrament  aquell  que  té  per  objecte 
l’adquisició, l’arrendament financer, amb o sense opció de compra, de productes o bens mobles.

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

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

A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte 
projectat implica el  subministrament d’ordinadors, discs durs, servidors i switch per a les dependències de 
l’Ajuntament d’Abrera.

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, 
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l'adquisició  de  béns  i  la  contractació  de  serveis  mitjançant  l'exigència  de  la  definició  prèvia  de  les 
necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més 
avantatjosa.

Per a la realització del servei indicat  s’han efectuat 3 invitacions, per correu electrònic de 04/12/2015, a 
les empreses Sistemas Informáticos del Baix Llobregat SL (SIBAIX), Loops Cloud Computing SL, Interwor 
T-SIC SL i en el termini atorgat han presentat ofertes les empreses següents: 

1) SIBAIX  RE 8875: 14.704,25 € IVA exclòs.
15.202,25  €  IVA  exclòs  (Import  amb  element  opcional  proposat:  kit  de 
redundància per al servidor del departament d’esports)

2) Loops Cloud Computing SL  RE 8877: 17.741,00 € IVA exclòs.
18.371,00 € IVA exclòs (Import amb element opcional 
proposat: switch que permeti gestionar vLans)

3) Interwor T-SIC SL  RE 8876: 15.164,52 € IVA exclòs.
15.5490,05 € IVA exclòs (Import amb element opcional  proposat: 
mòdul d’alimentació per al servidor del departament d’esports)

S’ha emès informe tècnic data 16.12.2015, relatiu a la valoració de les ofertes presentades.

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

RESOLC

Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament d’ordinadors, discs durs, servidors i switch per a 
les dependències de l’Ajuntament  d’Abrera a  l’empresa  Sistemas Informáticos del  Baix Llobregat  SL 
(SIBAIX),  amb NIF B61180899, per un import de 15.202,25 €, sense IVA, 18.394,72 € amb el 21% d’IVA 
inclòs.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  18.394,72  €  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm. 
491/62600 del pressupost municipal vigent.

Tercer. L’empresa adjudicatària haurà d’efectuar el subministrament d’acord amb les condicions següents:

5) 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).

6) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
7) El material a subministrar ha de ser: 

a) 3 ordinadors portàtils amb pantalla de 15,6”
b) 1 ordinador de sobretaula workstation
c) 1 ordinador portàtil amb pantalla de 13”
d) 1 ordinador portàtil amb pantalla de 15’6”
e) 2 tablets
f) 2 discs durs externs

g) Ampliació de la capacitat i de la memòria del servidor actual de la casa consistorial
h) Nou servidor per al departament d’Esports

8) Els materials a subministrar han de complir les especificacions tècniques contemplades a l’oferta 
de Sistemas Informáticos del Baix Llobregat SL, i a les característiques tècniques mencionades a 
la invitació de data 04.12.2015.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  l’empresa  Sistemas  Informáticos  del  Baix  Llobregat  SL i  a  la  resta 
d’oferents de manera telemàtica.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i a la Regidoria d’Hisenda, Serveis Socials, Dones i 
Igualtat i Millora.

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

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

11



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

ACORD

Primer. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1128, adoptat en data 17.12.2015.

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.

2.5 Expedient núm.:  G333/2015/19
Modificació del contracte menor de serveis de consergeria i vigilància a les instal·lacions esportives 
municipals.

Per decret núm. 2015-0587 de data 01.07.2015 es va adjudicar el contracte menor de 
serveis  de  consergeria  i  vigilància  a  les  instal·lacions  esportives  municipals,  a 
Fundació  Privada  Integració  Laboral,  amb  CIF  G62360482,  per  un import  total  de 
8.737,83 €, IVA inclòs.

S’ha emès informe tècnic en data 01.12.2015, subscrit pel cap del Departament d’Unitat 
de manteniment del Departament d’Esports, en el que es posa de manifest que s’ha 
detectat que és necessari modificar l’import i la durada del contracte. 

D’acord  amb  l’article  219  del  Text  refós  de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic 
l’Ajuntament té potestat per a la modificació del contracte per raons d’interès públic.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Hisenda,  Serveis  Socials,  Dones  i 
Igualtat  i  Millora,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  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. Modificar  el  contracte  menor  de  serveis  de  consergeria  i  vigilància  a  les 
instal·lacions esportives municipals amb termini  d’execució de 5 mesos,  de juliol  a 
desembre de 2015, agost exclòs, adjudicat  per Decret d’Alcaldia núm.  2015-0587 de 
01.07.2015 a l’empresa Fundació Privada Integració Laboral, en el sentit següent:

La modificació del contracte és per cobrir el servei de consergeria i vigilància a les 
instal·lacions esportives per IT del titular, amb un import de 10.109,89 € sense IVA i  
12.232,97 € IVA inclòs. 

L’import del contracte amb la modificació és de 17.331,24 € sense IVA i 20.970,80 € 
IVA inclòs.
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El termini d’execució és de gener a juliol de 2016 i en cas d’incorporació del titular del 
lloc de treball dins del període d’execució del contracte, aquest es rescindirà.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  12.232,97  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 342/22799 del pressupost municipal 2016.

Tercer. Les condicions laborals contractuals continuen sent les mateixes i es detallen a 
continuació: 

- Pavelló Municipal
o Obertura i tancament de la instal·lació
o Gestió del quadrants d’activitats de la instal·lació
o Suport en supervisió del estat i  conservació de la instal·lació, donant 

informes al personal de manteniment.
o Gestió d’obertura de magatzems per la realització d’activitats,  llums i 

zona  de  grades  si  es  deriven  partits  oficials  (posada  en  servei  del 
marcador amb la consola de control, banquetes, taules i cadires).

o Gestió de papereres exteriors de l’edifici.
o Gestió d’alarma de seguretat de la instal·lació.
o Suport de neteja de la instal·lació.

- Camp de futbol
o Obertura i tancament de la instal·lació.
o Suport en supervisió de l’estat i conservació de la instal·lació, donant 

part al personal de manteniment.
o Gestió dels quadrants d’activitats de la instal·lació.
o Reg de la gespa artificial del camp a l’inici de l’activitat i desprès segons 

climatologia i requeriments del departament d’esports.
o Gestió de llums de la instal·lació segons demanda.
o Suport a la neteja de la instal·lació. 

- IES Voltrera
o Obertura i tancament de la instal·lació.
o Suport en supervisió de l’estat i conservació de la instal·lació, donant 

part al personal de manteniment.
o Gestió del quadrants d’activitats de la instal·lació.
o Gestió de llums de la instal·lació segons demanda.

- Pistes de Frontó i tennis 
o Obertura i tancament de la instal·lació.
o Suport en supervisió de l’estat i conservació de la instal·lació, donant 

part al personal de manteniment.
o Gestió dels quadrants d’activitats de la instal·lació.
o Gestió de llums de la instal·lació segons demanda.
o Neteja de les 2 pistes de frontó i el tenis amb escombradora manual.

La jornada laboral serà de 37,5 hores setmanals.
Horari laboral:

o dilluns de 16.30 hores a 00.00 hores
o dimarts a dijous de 18.00 a 00.00 hores
o divendres de 18.00 a 23.30 hores
o dissabtes de 8.15 a 14.30 hores

- Mes de gener: 144,5 hores treballades
- Mes de febrer: 157,5 hores treballades
- Mes de març: 168 hores treballades
- Mes d’abril: 162 hores treballades
- Mes de maig: 163,5 hores treballades
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- Mes de juny: 162 hores treballades
- Mes de juliol: 163 hores treballades 

Quart. El contractista posarà 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).

Cinquè. Notificar aquest acord a Fundació Privada Integració Laboral.

Sisè. 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.

 

2.6 Expedient núm.: G330/2013/13
Pròrroga conjuntural  del contracte  de serveis de socorrisme al Centre Aquàtic Municipal i a la 
Piscina Municipal d’Estiu.

Per acord núm. 2.10 de la Junta de Govern Local, adoptat en data  30/12/2013,  es va 
adjudicar  el  contracte  administratiu  de  serveis  de  socorrisme  al  Centre  Aquàtic 
Municipal  i  a  la  Piscina  Municipal  d’Estiu  a  l’empresa  Notiluka,  SL,  amb  NIF 
B43900463, per un import de 82.522 € (IVA inclòs), formalitzat el dia 02/01/2014.

La clàusula 2a. del contracte, regula: “El  termini d'execució del contracte serà d’un any. 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, incloses les pròrrogues, 
no excedeixi de quatre anys.”

Per acord núm. 2.1 de la Junta de Govern Local,  adoptat en data  6/12/2013,  es va 
aprovar la primera pròrroga del contracte amb una durada fins el 31/12/2015.

El contractista ha comunicat que renuncia a la 2a pròrroga del contracte, mitjançant escrit 
de data 02/12/2015 (Registre d’Entrada núm. 2015-E-RC-8597).

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  04/12/2015,  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 
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 socorrisme al 
Centre Aquàtic Municipal i a la Piscina Municipal d’Estiu, 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 
Notiluka, SL, en els termes del contracte signat en data 26/07/2013.
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Segon. Incoar l’expedient de contractació dels serveis de socorrisme al Centre Aquàtic 
Municipal  i  a  les  Piscines  municipals  descobertes,  pel  procediment  contractual 
corresponent.

Tercer. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  82.522  € a  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària  núm.  342/22799  del  pressupost  municipal  de  2016  i  condicionar 
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Notiluka, SL.

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.

2.7 Expedient núm.: G333/2014/10
Convalidació  de  factures  del  contracte  menor  de  subministrament  d'aigua  de  consum  als 
edificis de l'Ajuntament d'Abrera.

Per acord núm.  2.1 adoptat per la Junta de Govern Local en data 02/07/2014, es va 
adjudicar  el  contracte  menor  de  subministrament  d'aigua  de  consum  a  les 
dependències de l'Ajuntament d'Abrera a l’empresa Manantial de Salud, SLU, amb NIF 
B61473120, per un import de 3.704,20 € sense IVA i 4.114,22 € IVA inclòs.

D’acord  amb l’article  219  del  Text  refós  de la  Llei  de  contractes  del  sector  públic 
l’Ajuntament té potestat per a la modificació del contracte per raons d’interès públic.

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

ACORD

Primer. Aprovar i convalidar les factures presentades per Manantial de Salud, SLU del 
contracte  menor  de  subministrament  d'aigua  de  consum  a  les  dependències  de 
l'Ajuntament d'Abrera que s’indiquen seguidament:

- Expedient  FACT-2015-805,  import  517,68  €  IVA  inclòs,  corresponent  al 
subministrament del mes de juliol.

- Expedient  FACT-2015-918,  import  187,79  €  IVA  inclòs,  corresponent  al 
subministrament del mes d’agost.

- Expedient  FACT-2015-019,  import  364,52  €  IVA  inclòs,  corresponent  al 
subministrament del mes de setembre.

- Expedient  FACT-2015-3698,  import  197,34  €  IVA  inclòs,  corresponent  al 
subministrament del mes d’octubre.

- Expedient  FACT-2015-1644,  import  373,85   €  IVA  inclòs,  corresponent  al 
subministrament del mes de novembre.

Segon. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.641,18 €, 
a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 920/22199 del pressupost municipal vigent.

15



Tercer. Notificar aquest acord a Manantial de Salud, SLU.

Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal.

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

2.8 Expedient núm.: G330/2011/05
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1129  de  data  17.12.2015, de  pròrroga  del 
contracte administratiu de serveis de recollida d’animals de companyia abandonats al municipi.

L’Alcaldia  de l’Ajuntament  d’Abrera  ha adoptat  el  Decret  núm.  2015-1129,  de data 
17/12/2015, de pròrroga del contracte administratiu de serveis de recollida d’animals de 
companyia abandonats al municipi, amb el contingut literal següent:

“Per acord de la Junta de Govern Local núm. 221, adoptat en data  04/01/2012, es va 
adjudicar el  contracte administratiu de serveis de recollida d’animals de companyia a 
l’empresa Centro Canino Sir Can, SL, amb CIF B62612338, per un import màxim anual 
de 21.239,99 € (IVA inclòs) i preus unitaris per servei prestat, formalitzat el 05/01/2012.

La clàusula tercera del contracte regula:  “Termini d’execució. El termini per a l'execució i 
lliurament del servei (inclòs el període principal del contracte i les 2 pròrrogues) finalitzarà el dia 
31/12/2017.”

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 07/12/2015 
(Registre d’Entrada núm. Rebut-2015-E-RC-8806 de data 10/12/2015).

S’ha emès informe tècnic núm. 101AL 2015-0019, de data 11/12/2015, subscrit per la 
tècnica  de  Salut  i  Consum,  segons  el  qual  no  s'aprecien  circumstàncies  que 
desaconsellin la pròrroga del contracte.

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. Prorrogar  el  contracte  administratiu  de  serveis  de  recollida  d’animals  de 
companyia, adjudicat a l’empresa Centro Canino Sir Can, SL, per a l’any 2016.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  21.239,99 €  a  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària  núm.  312/22610  del  pressupost  municipal  de  2016 i  condicionar 
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquesta resolució a l’empresa Centro Canino Sir Can, SL.

Quart. Donar compte a la Junta de Govern Local a la propera sessió que es celebri, a la 
Intervenció  municipal  i  a  la  tècnica  de  Salut  i  Consum  Departament  d’Urbanisme  i 
Territori.”

La part  dispositiva quarta del Decret  estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan de contractació.
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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.  2015-1129,  adoptat  en  data 
17/12/2015.

Segon. Donar compte a la Intervenció municipal i a la tècnica de Salut i Consum del 
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.

2.9 Expedient núm.: G328/2015/01
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2015-1046 de data 27/11/2015, d’aprovació de la 
factura corresponent a la 5a certificació d’obres del contracte d’obres per a la construcció de la 
Nova Escola Bressol Municipal 2a fase.

L’Alcaldia ha adoptat el  decret núm. 2015-1046 de data 27 de novembre de 2015, 
d’aprovació de la factura corresponent a la 5a certificació d’obres del contracte d’obres 
per a la construcció de la Nova Escola Bressol Municipal 2a Fase,  amb el contingut 
literal següent:

“Expedient núm.: G328/2015/01 (FACT-2015-1591) 
Assumpte: Aprovació de la factura corresponent a la 5a certificació d’obres del contracte d’obres  
per a la construcció de la Nova Escola Bressol Municipal 2a Fase.

Per acord núm. 2.1 adoptat per la Junta de Govern Local  el dia 8 de juny de  
2015, es va adjudicar el contracte d’obres per a executar la Nova Escola Bressol  
Municipal 2a Fase a la societat Cepovallès, SL, amb CIF B-62915186, per un  
import total de 417.291,25 € (IVA inclòs), amb la formalització del contracte en  
data 9 de juny de 2015.

L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 090-15 de data 25/11/2015  
(registre d’entrada núm. 2015-E-RC-8458 de data 26/11/2015), per un import de 
68.241,18 € (expedient FACT-2015-1591), i la 5a certificació d’obres (registres  
d’entrades  2015-E-RC-8318  de  data  23/11/2015  i  2015-E-RC-8336  de  data 
24/11/2015) per un import de 68.241,18 €.

La  certificació  d’obra  i  la  factura  corresponent  han  estat  informades  
favorablement pel tècnic municipal director de l’obra.

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

RESOLC
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Primer.  Aprovar  la  certificació  núm.  5 de l’obra  de la  Nova Escola  Bressol  
Municipal 2a Fase, i la factura núm. 090-15 (per import de 68.241,18 €) de data  
25/11/2015, presentades pel contractista Cepovallès, SL, amb CIF B-62915186.

Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació, pel concepte assenyalat, per un  
import de 68.241,18 € (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm.  
323/62203  del pressupost municipal vigent.

Tercer.  Ordenar  a  la  Tresoreria  Municipal  els  seus  pagaments  a  favor  de  
l’empresa adjudicatària, per un import de 68.241,18 € (IVA inclòs).

Quart. Notificar aquest acord al contractista Cepovallès, SL.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal, i al Departament d’Urbanisme i  
Territori (tècnics).”

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. Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-1046,  adoptat  en  data 
27/11/2015.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.

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

2.10 Expedient núm.: E007/2015/009
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2015-1127 de data 17/12/2015, d’aprovació de la 
memòria valorada-bases tècniques anomenada “Treballs de manteniment dels parcs urbans 
d’Abrera”.

L’Alcaldia ha adoptat el  decret  núm. 2015-1127 de data 17 de desembre de 2015, 
d’aprovació  de  la  memòria  valorada-bases  tècniques  anomenada  “Treballs  de 
manteniment dels parcs urbans d’Abrera”, amb el contingut literal següent:

“Expedient núm.: E007/2015/009
Assumpte:  Aprovació de la memòria valorada-bases tècniques anomenada “Treballs  
de manteniment dels parcs urbans d’Abrera”. 
 
Per part del Serveis tècnics municipals s’ha redactat el document tècnic que es qualifica  
com a memòria valorada-bases tècniques.

Davant la documentació ressenyada procedeix atorgar l'acte aprovatori corresponent i, si  
s'escau, l'acte d'aprovació de despesa.

El document tècnic referenciat  (amb el grau suficient per a la seva execució per contracte)  
de conformitat amb el  Reglament d'obres, activitats i serveis (ROAS) i Llei 30/2007, de 30  
d’octubre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  (LCSP) es  qualifica  com  a  obres  de  
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manteniment (de  pressupost  superior  a  30.051,61  €),  i  en conseqüència  es  tramita  
d'acord amb l'article 37.6 del ROAS.

Per part del Cap de Departament, arquitecte, Sr. Antoni Muñoz Franch, s'ha emès informe 
favorable núm. 2015-0007 de data 16.12.15 de supervisió i examen del projecte.

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

RESOL

Primer.  Aprovar  la  memòria  valorada-bases  tècniques  anomenada  “Treballs  de 
manteniment dels parcs urbans d’Abrera ”, amb un pressupost d’execució per contracte  
estimat  de  157.701,05  €  (IVA inclòs),  i  autoritzar  la  despesa  a  càrrec  de  l’aplicació  
pressupostària núm. 171/61900 del pressupost de l’exercici de 2015.

Segon. Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local que se  
celebri.

Tercer.  Comunicar a la Intervenció municipal, a la Regidoria d’Obres i Serveis, Parcs i  
Jardins,  Urbanisme i  Mobilitat,  als  Departament  d’Urbanisme i  Territori,  al  de Serveis  
Urbans i a la Unitat de Contractació i Compres.”

La part dispositiva segona del decret estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local.

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. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2015-1127, adoptat en data 17 de 
desembre de 2015.

Segon. Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d’Intervenció  i  al  d’Urbanisme  i 
Territori.

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

S’incorpora a la sessió la regidora Maria José Orobitg Della. 

2.11 Expedient núm.: G330/2013/10
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1130  de  data  17/12/2015,  de  pròrroga  del 
contracte administratiu de serveis d’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor.

L’Alcaldia  de l’Ajuntament  d’Abrera  ha adoptat  el  Decret  núm.  2015-1130,  de data 
17/12/2015, de pròrroga del contracte administratiu de serveis  d’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor, amb el contingut literal següent:
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“Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.1, adoptat en data  30 de desembre de 
2013,  es  va  adjudicar  el  contracte  administratiu  de  serveis  d’Oficina  Municipal 
d’Informació al Consumidor (OMIC) a la Federació Unió Cívica de Consumidors i 
Mestresses de casa de Catalunya, amb NIF G60004827, per un import de 6.776 € (IVA 
inclòs), formalitzat el dia 02/01/2014.

La  clàusula  segona  del  contracte,  regula:  “TERMINI  DEL  CONTRACTE.  El   termini 
d'execució del contracte serà de dos anys, comptats des del dia hàbil següent a la formalització  
del contracte.
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.”

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 27/11/2015 
(Registre d’Entrada núm. 2015-E-RC-8753 de data 09/12/2015).

S’ha emès informe tècnic núm. 101AL 2015-0018, de data 11/12/2015, subscrit per la 
tècnica  de  Salut  i  Consum,  segons  el  qual  no  s'aprecien  circumstàncies  que 
desaconsellin la pròrroga del contracte.

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. Prorrogar  el  contracte  administratiu  de  serveis  Oficina  Municipal 
d’Informació  al  Consumidor  (OMIC),  adjudicat  a  la  Federació   Unió   Cívica   de 
Consumidors i Mestresses de casa de Catalunya (UNAE), per a l’any 2016.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  6.776  € a  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària  núm.  312/22610  del  pressupost  municipal  de  2016 i  condicionar 
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquesta resolució a la Federació UNAE.

Quart. Donar compte a la Junta de Govern Local a la propera sessió que es celebri, a la 
Intervenció municipal i a la tècnica de Salut i Consum del Departament d’Urbanisme i 
Territori.”

La part  dispositiva quarta 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.  2015-1130,  adoptat  en  data 
17/12/2015.
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Segon. Donar compte a la Intervenció municipal i a la tècnica de Salut i Consum del 
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.

2.12 Expedient núm.: G330/2011/14
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1147  de  data  22/12/2015,  de  pròrroga 
conjuntural  del  contracte  de serveis  de control  de la  qualitat  de  les  aigües  de consum del 
municipi d’Abrera.

L’Alcaldia  de l’Ajuntament  d’Abrera  ha adoptat  el  Decret  núm.  2015-1147,  de data 
22/12/2015, de pròrroga conjuntural del contracte de serveis de control de la qualitat de 
les aigües de consum del municipi d’Abrera, amb el contingut literal següent:

“Per acord de la Junta de Govern Local núm. 223, adoptat en data 04.01.2012, es va 
adjudicar el contracte administratiu de serveis pel control de la qualitat de les aigües 
de   consum   del   municipi,   per   un   import   màxim   anual   de   9.038,00   €,   sense   IVA, 
10.619,84   €   18%   d’IVA   inclòs,   formalitzat   amb   Investigación   y   Proyectos   Medio 
Ambiente, SL (IPROMA) el 05/01/2012.

Per acord núm. 2.8 de la Junta de Govern Local, adoptat en data 19 de març de 2014, 
es va aprovar la pròrroga del contracte amb una durada fins el 31/12/2015.

S’ha emès informe núm. 101AL 2015-0020 de data 18/12/2015, subscrit per la tècnica 
de  Salut  i  Consum  del  Departament  d’Urbanisme  i  Territori,  segons  el  qual  és 
necessària una pròrroga conjuntural del contracte fins a l’adjudicació resultant de la nova 
licitació que s’està tramitant.

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. Prorrogar  extraordinàriament  l’actual  contracte  de  serveis  pel  control  de   la 
qualitat de les aigües de consum del municipi, 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  Investigación y 
Proyectos Medio Ambiente, SL (IPROMA), en els termes del contracte signat en data 
05/01/2012. 

Els serveis prorrogats consisteixen en la presa i anàlisi de les mostres següents:

- Control dipòsit de capçalera i determinació de clorurs
- Determinació de Crom VI, Crom total i clorurs al pou de Sant Hilari I
- Control de xarxa al marge esquerra.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de 193,67  €  a  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària  núm.  161/21901  del  pressupost  municipal  de  2016  i  condicionar 
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.
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Tercer. Notificar  aquesta  resolució  a  l’empresa  Investigación   y   Proyectos   Medio 
Ambiente, SL.

Quart. Donar compte a la Junta de Govern Local, a la propera sessió que es celebri, a la 
Intervenció municipal i a la tècnica de Salut i Consum del  Departament d’Urbanisme i 
Territori.”

La part  dispositiva quarta 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.  2015-1147,  adoptat  en  data 
22/12/2015.

Segon. Donar compte a la Intervenció municipal i a la tècnica de Salut i Consum del 
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.

2.13 Expedient núm.: G330/2011/07
Pròrroga del contracte de serveis de control d’abocaments de les aigües residuals a la xarxa de 
clavegueram.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 258, adoptat en data  01/02/2012, es va 
adjudicar el contracte administratiu de serveis de control d’abocaments de les aigües 
residuals a la xarxa de clavegueram a l’empresa Aqua Ambiente Servicios Integrales 
SAU,  actualment,  amb canvi  de  denominació  social  a  Aquatec,  Proyectos  para  el 
sector del agua, SAU, i CIF A85788073, per un import de 19.116 € (18% IVA inclòs), 
formalitzat el 9/02/2012.

La  clàusula  tercera  del  contracte,  regula:  “El  termini  per  a  l’execució  del  servei, 
finalitzarà el dia 31/12/2015 (període principal del contracte) i es prorrogarà un màxim 
de dues anualitats fins al 31/12/2017, prèvia sol·licitud de l’adjudicatari abans de que 
finalitzi el període principal.”

El  contractista  ha  sol·licitat  la  pròrroga  del  contracte,  mitjançant  escrit  de  data 
21/12/2015 (Registre d’Entrada núm. 2015-E-RC-9137).

S’ha emès informe tècnic núm. 127AM 2015-0016, de data 23/12/2015, subscrit pel 
cap  del  Departament  d’Urbanisme  i  Territori,  segons  el  qual  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del contracte.

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 
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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 núm. 
2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent:

ACORD

Primer. Prorrogar  el  contracte  de  serveis  de  control  d’abocaments  de  les  aigües 
residuals a la xarxa de clavegueram, adjudicat a Aquatec, proyectos para el sector del 
agua,  SAU, per als any 2016 i  2017, per un import anual de 4.050 €, sense IVA, i 
4.900,50 € (amb el 21% IVA inclòs).

Segon. Autoritzar i  disposar les despeses d’import  4.900,50 €  a càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 161/21902 del pressupost municipal  de 2016 i de  4.900,50 €, a 
càrrec  de  la  mateixa  aplicació  pressupostària,  del  pressupost  municipal  de  2017 i 
condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aprovació  d’aquests 
pressupostos.

Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Aquatec, Proyectos para el sector del agua, 
SAU.

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

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

3.- OBRES

3.1  Expedient núm.: E013/2015/121 
Assumpte: Llicència d'obres majors i instal·lacions per executar l’ampliació d’un edifici industrial 
amb la construcció d’un altell i l’enderroc de coberts adossats a l’Av. Generalitat, 36, a instància 
d’Estilayter, SA , amb CIF A58574419.  
 
Per acord núm. 3.2 de la Junta de Govern Local de data 03.12.14, es declarava en 
situació  de  volum  disconforme  els  diversos  porxos  existents  adossats  en  el  lateral 
esquerre  i  en  la  façana  posterior  de l’edificació  principal,  de  la  nau  ubicada  a  l’Av. 
Generalitat, núm. 36, i es denegava  la petició de llicència d’obres per ampliar la nau 
existent, instada per la raó social Estilayter, SA, per quant el règim establert en els articles 
108.4  del  TRLU i  119.2  del  RLU per  a  les  construccions  declarades  com a  volum 
disconforme no permet les obres d’ampliació. (Exp. 8.1.7 -2014/214).

S'ha presentat al registre general municipal en data 04.05.15 (registre d'entrades núm. 
3079), petició de llicència urbanística subscrita pel Sr. R.M.L., amb NIF 37229625P, en 
nom i representació de la raó social Estilayter, SA, amb CIF A58574419, per executar 
l’ampliació d’un edifici  industrial  amb la construcció d’un altell  i  l’enderroc de coberts 
adossats,  a  l’Av.  Generalitat,  36  (referència  cadastral  8075201),  així  com  diversa 
documentació tècnica complementària aportada en data 28.09.15 (registre d'entrades 
2015-E-RC-6628), com a resposta al requeriment d'esmena de data 04.08.15 (registre de 
sortides 2015-S-RC-2335).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 11.11.15 (núm. 2015-0070) subscrit per l’arquitecta municipal.
- Informe jurídic de data 20.12.15 (núm. 2015-0190)
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La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel 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 
E013/2015/121, sol·licitada per la raó social Estilayter, SA, amb CIF A58574419, per a 
l’ampliació   de nau existent amb la construcció d’un altell  interior de 783,27 m2 i  per 
l’enderroc  dels  coberts  adossats  en  les  façanes  lateral  esquerra  i  posterior,  a  l’Av. 
Generalitat, 36 (referència cadastral 8075201) 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’Enginyers industrials de Catalunya, amb el 
núm.  B-516938 de  data  22.04.15  i  la  documentació  tècnica  complementària  aportada  en  data 
28.09.15.

- Amb  l’enderroc  dels  dos  coberts  s’elimina  la  totalitat  de  les  disconformitats  existents  amb  el 
planejament urbanístic en aquesta parcel·la.

- L’assumeix de la direcció facultativa consta en l’expedient administratiu 8.1.7-2014/214.
- D’acord amb la taula 2.2 del RSCIEI, el nivell de risc intrínsec de l’activitat ha de ser baix o mitjà, ja 

que el projecte determina que l’estabilitat al foc de l’estructura serà R-60.
- La pintura ignífuga de l’estructura de l’altell i de l’escala ha de garantir una R-60 com a mínim.
- L'atorgament d'aquesta llicència d'obres no exclou l'obligació del responsable de l'activitat de la seva 

legalització, d'acord amb la legislació ambiental vigent.
- La llicència s’atorga sense perjudicis a tercers i salvant el dret de propietat. 
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar el document 

acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).

Segon. Informar 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 218.767,31 €    8.006,88 €
Taxa llicència (> 120.200'00 €) 2,03 % del pressupost 218.767,31 €    4.440,98 €
TOTAL €   12.447.86 €
 
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 
4.375,35  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  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.
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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,  i  a  la  Unitat  de  suport 
administratiu al Medi Ambient).

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

3.2 Expedient núm.:   E014/2015/200  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar obres menors (distribució interior 
en nau industrial existent per a ús d'oficines en planta baixa i altell) a l'immoble ubicat al c/ Progrés, 
28 nau 3, a instància de la raó social Tecnologia del Cable y Aluminio, SL. amb NIF B65986374. 

S'ha presentat  al  registre  general  municipal  en data  14/07/2015  (registre  d'entrades 
núm. 2015-E-RC-5100), petició de llicència urbanística subscrita pel Sr. J.M.B.T., en nom 
i  representació  de  la  raó  social  Tecnologia  del  Cable  y  Aluminio,  SL.,  amb  NIF 
B65986374, per executar obres menors (distribució interior en nau industrial existent per 
a ús d'oficines en planta baixa  i  altell)  al  c/  Progrés,  28 nau 3 (referència cadastral 
7273001).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe tècnic  de data  22.10.15  (núm.  2015-0057)  subscrit  per  l'arquitecta  tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 20.12.15 (núm. 2015-0186) 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 
E014/2015/200, sol·licitada per la raó social Tecnologia del Cable y Aluminio, SL. amb 
NIF B65986374, per executar les obres consistents en obres menors (distribució interior 
en nau industrial existent per a ús d'oficines en planta baixa i altell) al c/ Progrés, 28 nau 3 
(Referència cadastral 7273001), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment 
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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 col·legiat núm. 16.738/1 presentat en 
data 14.07.15. 
-  L'atorgament  d'aquesta  llicència  d'obres  no  exclou  l'obligació  del  responsable  de 
l'activitat de la seva legalització, d'acord amb la legislació ambiental vigent.
-  Aquesta llicencia 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 70.481 € 5.579,60 €
TOTAL €  5.579,60 €

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 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 i  a  la  Unitat  de suport 
administratiu al Medi Ambient).
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.3 Expedient núm.:   E014/2015/223
Assumpte:  Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  executar  la  substitució  de  vorada  a 
l'immoble  ubicat  al c/  Baix  Llobregat,  38  (CV1.099),  a  instància  del  Sr.  J.L.B.,  amb 
NIF 37621747A. 
 
S'ha presentat  al  registre  general  municipal  en data  31/07/2015  (registre  d'entrades 
núm. 2015-E-RC-5545), petició de llicència urbanística subscrita pel Sr. J.L.B., amb NIF 
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37621747A, per executar la substitució de la vorada al c/ Baix Llobregat, 38 (CV1.099 - 
referència cadastral 0374062).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe tècnic  de data  29.10.15  (núm.  2015-0070)  subscrit  per  l'arquitecta  tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 20.12.15 (núm. 2015-0189) 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 
E014/2015/223, sol·licitada pel Sr. J.L.B., amb NIF 37621747A,  per executar les obres 
consistents en la substitució de la vorada del c/ Baix Llobregat, 38 (CV1.099) (Referència 
cadastral  0374062),  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 31 de juliol de 
2015.
- L’amplada de gual s’ajustarà a l’amplada de la porta d’accés de la tanca amb un marge 
de 0,50 metres a cada costat i les noves peces mantindran la mateixa alineació de la 
vorada (“bordillo”), és a dir, quedaran dintre de l’amplada de la vorera.  
- L’àmbit de les obres serà senyalitzat i protegit adequadament fins que no finalitzin les 
obres i aquestes no poden tenir una durada superior d’una setmana.
- 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., Obres3,66 % del pressupost, 1.000 € 36,60 €
TOTAL €  36,60 €

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  
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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.

3.4 Expedient núm.:   E014/2015/225
Assumpte: Legalització d'obres menors (retirada de la instal·lació del túnel de rentat, enderroc de la 
solera i reposició del paviment asfàltic) a l'immoble ubicat al  c/ Hostal del Pi, 4-6, a instància de la 
Comunitat de Propietaris Montserrat Centre Abrera, amb NIF H61459012. 

El 23 de juliol de 2015, l’arquitecta tècnica municipal va emetre l’informe núm. 150723-01, 
del qual resultava que presumiblement a l’immoble situat al carrer Hostal del Pi, núm. 4 
(referència cadastral 8559503), es realitzaven OBRES NO AUTORITZADES consistents 
en el desmantellament del túnel de rentat de vehicles. 

Es va constatar que no hi havia llicència municipal ni ordre d'execució que emparés la 
realització de les obres esmentades.

Posteriorment, s'ha presentat al registre general municipal en data  05/08/2015  (registre 
d'entrades núm. 2015-E-RC-5609), petició de llicència urbanística subscrita pel Sr. A.P.E., 
en nom i representació de la Comunitat de Propietaris Montserrat Centre Abrera, amb 
NIF H61459012, per legalitzar els treballs de retirada de la instal·lació del túnel de rentat, 
enderroc de la solera i reposició del paviment asfàltic al c/ Hostal del Pi, 4-6 (referència 
cadastral 8559503).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe tècnic  de data  23.10.15  (núm.  2015-0061)  subscrit  per  l'arquitecta  tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 20.12.15 (núm. 2015-0187) 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 
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anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i  aprovar la legalització de les obres menors  amb núm. d'expedient 
E014/2015/225, sol·licitada per la Comunitat de Propietaris Montserrat Centre Abrera, 
amb NIF H61459012,  per la retirada de la instal·lació del túnel de rentat, enderroc de la 
solera  i  reposició del  paviment  asfàltic  al  c/  Hostal  del  Pi,  4-6  (Referència  cadastral 
8559503), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i 
condicions  generals  d'obres  menors,  a  les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a 
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:

- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’aparelladors, arquitectes 
tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona, amb el núm. ATG513.

- La llicencia 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 7.336 € 268,50 €
TOTAL €  268,50 €

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

Quart. Incoar  expedient  sancionador  per  ser  l’actuació  susceptible  d’una  infracció 
urbanística lleu segons article 215 h)  del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, essent susceptible de sanció pecuniària de 
fins a 3.000 € a les següents persones presumptament  responsables:
- Comunitat de Propietaris Montserrat Centre Abrera 

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 i  a  la  Unitat  de suport 
administratiu al Medi Ambient).
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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3.5  Expedient núm.:  E014/2015/231 
Assumpte: Llicencia  d’obres  i  instal·lacions  per  executar  la  rehabilitació  de  les  façanes 
(balcons) de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres ubicat al Ps. Estació, núm. 2, a instància de la  
Comunitat de Propietaris del Ps. Estació, núm. 2,  amb NIF H59471573 

S’ha presentat al registre general municipal en data 14.08.15 (registre d’entrades núm. 
5879)  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per  la  Sra.  M.J.C.P.,  en  nom  i 
representació  de  la  Comunitat  de  Propietaris  del  Ps.  Estació,  núm.  2,  amb  CIF 
H59471573,  per  executar  la  rehabilitació  de  les  façanes  (balcons)  de  l’edifici 
plurifamiliar  entre  mitgeres  ubicat  al  Ps.  Estació,  núm.  2 (referència cadastral 
8373801).

L’article sisè, apartat 2 de l’Ordenança Fiscal 6 de l’any 2015 diu, entre d’altres:
Article 6.- Beneficis fiscals de concessió potestativa
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per  
concórrer-hi  circumstàncies  socials,  culturals,  històric  artístiques  o  de  foment  de  l’ocupació  que  ho  
justifiquin, podran gaudir d’una bonificació del 95 per cent en la quota de l’impost en els termes que a  
continuació s’indiquen:
a) Rehabilitació de façanes, balcons i terrats d’edificis plurifamiliars i unifamiliars.
La declaració  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  dels  apartats  anteriors  correspondrà  al  Ple  de la  
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels  
seus membres.

L’article sisè, Codi 2.2 de l’Ordenança Fiscal 8 de l’any 2015 diu, entre d’altres:
No estaran subjectes a aquesta taxa les obres excloses de l’àmbit d’aplicació de l’impost, assenyalades a  
l’Ordenança 2.06, o que gaudeixin de bonificació d’aquest impost. 

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 11.11.15  (núm. 2015/0111).
- Informe jurídic de data 20.12.15 (núm. 2015/0184)

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  E14/2015/231, 
sol·licitada per la Comunitat de Propietaris del Ps. Estació, núm. 2, amb CIF H59471573, 
per  executar  la  rehabilitació  de  les  façanes  (balcons)  de  l’edifici  plurifamiliar  entre 
mitgeres ubicat al Ps. Estació, núm. 2 (referència cadastral 8373801),  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. ATH307.

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

acreditativa del contractista que executarà l’obra, consistent en el full d’assumeix i 
fotocòpia de la declaració censal d’alta de l’IAE, especificant descripció i obra.
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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 32.063,64 € 1.173,53 €
Taxa llicència 0,67 % del pressupost 32.063,64 € 214,83 €
TOTAL €   1.388,36 €
 
Tercer. Requerir als beneficiaris de la llicència, 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 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  peticionaris  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.:   E014/2015/251 
Assumpte:  Llicència  d'obres menors i  instal·lacions  per  a  executar  la  modificació del  mur  de 
tancament de la parcel·la a l'immoble ubicat al c/ Aneto, 26 (CA.223), a instància de C.A.B., amb 
NIF 72091765J. 

S'ha presentat  al  registre  general  municipal  en data  17/09/2015  (registre  d'entrades 
núm.  2015-E-RC-6400),  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per  Carlos  Alonso 
Besoy, amb NIF 72091765J, per a executar una modificació del mur de tancament de la 
parcel·la ubicada al c/ Aneto, 26 (CA.223 - referència cadastral 6662201).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 30.10.2015 (núm. 2015-0077) subscrit per l'arquitecta tècnica 
municipal.
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- Informe jurídic de data 20.12/15 (núm. 2015-0185) 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 
E014/2015/251,  sol·licitada  per  Carlos  Alonso  Besoy,  amb  NIF  72091765J,  per  a 
executar les obres consistents en la modificació del mur de tancament de la parcel·la 
ubicada  al  c/  Aneto,  26  (CA.223  -  Referència  cadastral  6662201),  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 
17/09/2015.

- 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., Obres3,66 % Del pressupost    85,65 €
TOTAL €  85,65 €

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.
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3.7  Expedient núm.:  E017/2015/266 
Assumpte:  Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a la Rd. Sant 
Jordi, 57 (CA.085 - referència cadastral 6766406), a instància de Gas Natural Distribución SDG, 
SA, amb NIF A63485890.  
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 29 de setembre de 2015, a les 10:32 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-6653),  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 la Rda. Sant Jordi, núm. 57 del barri de Ca 
n’Amat (CA.085 - referència cadastral 6766406).

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 10.11.15 (núm. 2015-0020) de l’arquitecte tècnic municipal.
- informe jurídic de data 07.12.15 (núm. 2015/0051) 

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  E017/2015/266, 
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 la Rd. Sant Jordi, núm. 57 (CA.085 - referència cadastral 6766406), 
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 29.09.15.
 
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 de 2.916 €  106,72 €
TOTAL €   106,72 €
 
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: 
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7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador  
des del  dia  següent a  la  seva terminació,  els subjectes passius hauran de presentar  davant  
l'Ajuntament  una  declaració  del  cost  real  i  efectiu  d'aquelles,  a  la  qual  podran  adjuntar  els  
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que  
resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el  
certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència  
d'obres o la data màxima de finalització de les obres que s'hagi establert per als actes subjectes a  
declaració responsable o la comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici,  si escau, l'Ajuntament  
practicarà la liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst  
a l'article 31 de la Llei general tributària.

Quart. Notificar aquest acord a la societat interessada, 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 i arquitecte/a tècnic/a).

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.:   E014/2015/282
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar una reforma interior a l'immoble 
ubicat a l’Av. Circumval·lació, 82 (CV2.208), a instància del Sr. D.T.C., amb NIF 46455816W. 

Per  decret  de  la  Regidoria  Delegada  núm.  10DEC130114  de  data  28.11.13  es 
ratificava  la  incoació  de  l'expedient  de  protecció  de  la  legalitat  urbanística  núm. 
8.1.7-2013/256 al propietari de la finca de l’Av. Circumval·lació, núm. 82, i es requeria 
a aquest perquè adoptés, entre altres, les mesures de restauració de la realitat física o 
jurídica alterada següents:
-    Respecte al   tancament del porxo d’entrada: Enderroc i/o desmunt de les parets de tancament, recuperant 
la zona porxada anterior. Prèviament s’haurà d’aportar la corresponent proposta d’adequació i reforma de 
l’habitatge incloent plànol de planta de l’estat actual i el modificat, fitxa urbanística actualitzada i pressupost 
d’execució dels treballs d’adequació.

En  compliment  del  decret  abans  ressenyat  (núm. 10DEC130114),  s'ha  presentat  al 
registre general municipal en data 9 de octubre de 2015, a les 11:00 hores   (registre 
d'entrades núm. 2015-E-RC-6972), petició de llicència urbanística subscrita pel Sr. D.T.C., 
amb  NIF  46455816W,  per  executar la  reforma  interior  de  l'habitatge  de  l’ Av. 
Circumval·lació, 82 (CV2.208 - referència cadastral 0180221), consistent en l’enderroc 
parcial d’una paret de tancament d’un porxo de façana.
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe tècnic  de data  22.10.15  (núm.  2015-0056)  subscrit  per  l'arquitecta  tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 20.12.15 (núm. 2015-0188) 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 
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anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2015/282, sol·licitada pel Sr. D.T.C, amb NIF 46455816W,  per executar les obres 
consistents  en la  reforma  interior  de  l'habitatge  (enderroc  parcial  d’una  paret  de 
tancament  d’un porxo de façana)  a l’Av.  Circumval·lació,  82 (CV2.208 -  Referència 
cadastral  0180221),  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 09.10.15.
- 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., Obres3,66 % del pressupost 1.450,87 € 53,10 €
TOTAL €  53,10 €

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.

3.9  Expedient núm.:  E017/2015/285
Assumpte:  Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat aL c/ Xarel·lo, 
núm. 34 (referència cadastral 8868105), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb 
NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 15 d’octubre de 2015, a les 10:54 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-7089),  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 
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l'ampliació de la xarxa de subministrament, al c/ Xarel·lo, núm. 34 (referència cadastral 
8868105).

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- informe tècnic de data 26.10.15 (núm. 2015-0012) 
- informe jurídic de data 20.12.15 (núm. 2015-0183) 

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  E017/2015/285, 
sol·licitada per G.R.R. amb NIF 46654052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament aL c/ Xarel·lo, núm. 34 (referència cadastral 8868105), d'aquest terme 
municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals 
d'obres  en  xarxes  de  serveis  de  subministrament,  a  les  condicions  particulars  que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 15.10.2015
 
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 de 360 €  13,18 €
TOTAL €   13,18 €
 
Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i  8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar aquest acord a la societat interessada, 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 i arquitecte/a tècnic/a).
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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.

3.10  Expedient núm.:  E017/2015/291
Assumpte:  Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Núria, 
10 (referència cadastral 6867106), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF 
A63485890.  
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 23 d’octubre de 2015, a les 12:00 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-7355),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per G.R.R., amb NIF 46654052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural  Distribución  SDG,  SA,  amb  CIF  A63485890,  per  a  executar  obres  per  a 
l'ampliació de la xarxa de subministrament, al c/ Núria, núm. 10 del barri de Ca n’Amat 
(CA.203) (referència cadastral 6867106).

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 10.11.15 (núm. 2015-0019) 
- informe jurídic de data 20.12.15 (núm. 2015-0182) 

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  amb núm.  d'expedient  E017/2015/291, 
sol·licitada per G.R.R. amb NIF 46654052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament al c/ Núria, núm. 10 (CA.203) (referència cadastral 6867106), 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 23.10.15.
 
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 de 432 €  15,81 €
TOTAL €   15,81 €
 
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: 
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7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar aquest acord a la societat interessada, 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 i arquitecte/a tècnic/a).

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.: E014/2015/306
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la instal·lació interior de gas en un 
habitatge de la Rd. Sant Jordi, 57 (CA.085), a instància de la Sra. M. C.R.R., amb NIF 38374335P. 
 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data  6 de novembre de 2015, a les 12:25 
hores (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-7756),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per la Sra. M.C.R.R., amb NIF 38374335P, per executar  la instal·lació interior 
de gas en l’habitatge de la Rd. Sant Jordi, 57 (CA.085 - referència cadastral 6766406 ).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe  tècnic  de  data  10.11.15  (núm.  2015-0021)  subscrit  per  l'arquitecte  tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 20.12.15 (núm. 2015-0192) 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 
E014/2015/306 sol·licitada per la Sra. M.C.R.R., amb NIF 38374335P,  per executar la 
instal·lació interior de gas en un habitatge de la Rd. Sant Jordi, 57 (CA.085 - referència 
cadastral  6766406),  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:
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- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 6 de novembre 
de 2015.
 
Segon. Informar a la 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., 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  la  interessada,  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.

3.12  Expedient núm.:  E017/2015/307 
Assumpte:  Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de la  xarxa  de subministrament  d'enllumenat 
elèctric a l'immoble ubicat al C/ Sant Lluís, 28, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU, 
SA, amb NIF B82846817 

S'ha presentat al registre general municipal en data 9 de novembre de 2015, a les 10:37 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-7798),  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/ Sant Lluís, núm. 28 del barri de Can Vilalba (CV1.155) 
(referència cadastral 0474051).

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  10.11.2015  (núm.  2015-0022)  emès  per  l’arquitecte  tècnic 
municipal.
- informe jurídic de data 20/12/2015 (núm. 181/2015)
 
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 
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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  E017/2015/307, 
sol·licitada per J.P.A.,  amb NIF 39879088D, en nom i  representació de la raó social 
Endesa Distribució Elèctrica SLU, amb CIF B82846817, per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament al c/ Sant Lluís, 28 (CV1.155) (referència cadastral 0474051) 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 9 de novembre 
de 2015, a les 10:37 hores (2015-E-RC-7798) amb la REF - NT 0521672-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., Obres3,66  %  del  pressupost 

3.221,64 €
 117,91 €

TOTAL €   117,91 €

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 la societat interessada, 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.

3.13  Expedient núm.: E017/2015/308 
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Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d’enllumenat elèctric al 
dipòsit de Sant Ermengol, a instància d’Endesa Distribució Elèctrica, SLU, amb CIF B82846817.  

S'ha presentat al registre general municipal en data 10 de novembre de 2015, a les 10:35 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-7850),  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 al dipòsit d’aigües de Sant Ermengol. 

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  12.11.15  (núm.  2015-0023)  subscrit  per  l'arquitecte  tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 20.12.15 (núm. 2015-0191) 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  amb núm.  d'expedient  E017/2015/308, 
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 l'ampliació de la xarxa 
de  subministrament  al dipòsit  d’aigües  de  Sant  Ermengol  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 10 de novembre 
de  2015,  a  les  10:35  hores  (2015-E-RC-7850)  amb  la  REF:  N.  Treball: 
0519377_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 1.910,89 €  69,94 €
TOTAL €   69,94 €

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

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.

3.14  Expedients núms.: Els referenciats 
Assumpte: Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors i  de tala 
d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de novembre de 
 2015. 
 
En la votació del present punt s’absenta la regidora Guadalupe Marcos Giménez, segons  
el que estableix l’art. 28 de la Llei 30/92, de 26 de noviembre, de Règim Jurídic de les  
Administracions Públiques i del Procediment Administartiu Comú. 

S'han  presentat  durant  el  mes  de  novembre  de  2015  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:

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/269
- INTERESSAT: Universal de Tecnología
- NIF: A58135799
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- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Rebato, 3 (referència cadastral 8074701 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/298
- INTERESSAT: Isabel Gómez Barranco
- NIF: 27258338A
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pge. Manresa, 1, 3r 4a (referència cadastral 8272001 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/299
- INTERESSAT: Fomento Agrícola y Ganadero, SL
- NIF: B08138869
- OBRES COMUNICADES: d'obres menors (instal·lació de dues tanques publicitàries)
- UBICACIÓ DE LES OBRES: a  les cantonades de l’Av. Ca n'Amat amb c/ Darwin, i c/ Darwin 
amb c/ Leonardo Da Vinci.
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/302
- INTERESSAT: Guadalupe Marcos Giménez
- NIF: 35029244Z
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Rb. Torrentet, 6, 2-1 (referència cadastral 8470003 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/309
- INTERESSAT: Jesús Morales Ruiz
- NIF: 47789417V
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Antoni Gaudí, 19 (referència cadastral  )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/310
- INTERESSAT: José López Brianso
- NIF: 35071408L
- OBRES COMUNICADES: tala de 15 pins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Núria, 58 (CA.170) (referència cadastral 6464604)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/311
- INTERESSAT: Francisco Godino Mota
- NIF: 24772140J
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Manresa,  9-15,  Esc.  A,  3r  8a  (referència 
cadastral 8271201 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/314
- INTERESSAT: José L. Rodríguez Morales
- NIF: 38416214G
- OBRES COMUNICADES: reparació puntual de la teulada per goteres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pl. Constitució, 14 (referència cadastral 8468014 )
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 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.20: intervenció puntual per 
a garantir mínims d'habitabilitat)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/315
- INTERESSAT: Red Electrica de España, SAU
- NIF: A85309219
- OBRES  COMUNICADES:  treballs  de  neteja  i  desbrossada  de  la  massa  arbustiva 
propera a la línia de transport d’energia elèctrica 220 kv Can Jardí - Pierola

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/316
- INTERESSAT: Rosa Garcia Martí
- NIF: 77105883Q
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Manresa, 5, 2n 2a (referència cadastral 8272002 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)
  
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/319
- INTERESSAT: Mariano Bordonada Garcia
- NIF: 37309741S
- OBRES COMUNICADES: remodelació de barbacoa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Curt, 7 (CV1.236) (referència cadastral 0473735 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/320
- INTERESSAT: Jordi Ruiz Icart
- NIF: 44009620V
- OBRES COMUNICADES: paviment de pati i/o jardí
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Núria, 10 (CA.203) (referència cadastral 6867106 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/321
- INTERESSAT: M. Asunción Berenguer Martí
- NIF: 37655996M
- OBRES COMUNICADES: reparar paviment i porta d'entrada al garatge
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Pintor Rivera, 6 (LC.752) (referència cadastral 0356603)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/325
- INTERESSAT: Raul Montesinos Jiménez
- NIF: 38444864L
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Generalitat, 32, 4t 2a (referència cadastral 8273201)
- 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.
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3.15 Expedient núm.: E013/2014/366. 
Assumpte: Llicència d'obres i instal·lacions per a executar un edifici de nova planta a la parcel·la 
ubicada a Av. Ca n'Amat, 6, a instància de Quick Meals Ibérica SL, amb NIF B03093093. 
 
Es va presentar en el registre general municipal en data 23.12.14 (registre d’entrades 
9629) escrit  subscrit  per J.G.P.,  NIF 50453028K, en nom i  representació de la raó 
social Quick Meals Ibérica, SL, de petició de llicència urbanística per l’enderroc parcial 
de nau industrial, construcció de nova façana en la resta de la nau industrial existent, 
moviments de terres i fonamentació en l’Av. Ca n’Amat, núm. 6 (referència cadastral 
8259105);  llicència  que  es  va  atorgar  pel  decret  de  la  Regidoria  Delegada  núm. 
265/2015 de data 20.03.2015 (ratificat per l’acord núm. 3.4 de la Junta de Govern 
Local del dia 15.04.2015).

També es va presentar  en el  registre  general  municipal  en data 30.12.14 (registre 
d’entrades 9778) escrit subscrit pel Sr. J.G.P., NIF 50453028K, en nom i representació 
de la raó social Quick Meals Ibérica, SL, de petició de llicència urbanística per a, entre  
altres, la construcció d’un nou edifici destinat a restaurant a l’Av. Ca n’Amat, núm. 6 
(referència cadastral 8259105).

En  relació  amb  la  petició  ressenyada  anteriorment  s’ha  presentat  en  aquest 
Ajuntament  diversa  documentació  complementària  en  data  27.05.2015  (registre 
d'entrades núm. 3836) per part de J.G.P., NIF 50453028K, en nom i representació de 
la raó social Quick Meals Ibérica, SL.
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informes  tècnics  de  dates  05.03.2015  (núm.  150305-02)  i  03.06.2015  (núm. 
150603-02).
- Informe jurídic de data 18.09.2015 (núm. 150/2015)
 
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 
E013/2014/366  (2a  Fase),  sol·licitada  per  Quick  Meals  Ibérica  SL,  amb  CIF  núm. 
B03093093, per a la construcció d’un edifici per un restaurant (333,50 m2 construïts), 
urbanització  interior  de  la  parcel·la,  nova  tanca  de  la  parcel·la  als  límits  laterals, 
modificació de la tanca existent al carrer i nou cartell  publicitari,  a l’Av. Ca n'Amat, 6 
(referència cadastral 8259105) d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de 
les consideracions i condicions generals d'obres majors, a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:

- Les ressenyades en el projecte d’execució número 2015000747 d’arquitecte visat 
pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, i la documentació complementària 
aportada  en  data  27.05.2015,  que  es  consideren  adequats  en  opinió  de 
l'arquitecta municipal.
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- L’arqueta de presa de mostres ha de complir allò establert  en l’article 6.2 del 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis 
públics de sanejament,  en tant  que haurà de garantir-se que estigui  lliure de 
qualsevol  mena  d'obstacle  i  accessible  en  tot  moment  als  serveis  tècnics 
competents per a l'obtenció de mostres.

- L’autorització queda condicionada a l’obtenció de la  llicencia ambiental  sense 
perjudici  que l’informe tècnic acredita la conformitat  urbanística de la llicència 
d’obres sol·licitada.

- La llicencia s’atorga sense perjudicis a tercers i salvant el dret de propietat. 
 
Segon. Informar a Quick Meals Ibérica 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
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost          8.927,58 €
Taxa llicència (> 120.200'00 €) 2,03 % Del pressupost  4.951,64 €
TOTAL €         13.879,22 €
 
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 Quick Meals Ibérica SL, 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 tècnica i a la Unitat de suport administratiu al Medi 
Ambient).

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

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
 ----

5.- SUBVENCIONS

5.1 Expedient: G404/2015/08
Assumpte:  Sol·licitud de la subvenció  Coneguem els  nostres parcs 2016 a la Diputació de 
Barcelona

La Regidoria delegada d’Ensenyament va adoptar el decret núm. 2015-1061, en data 3 
de desembre de 2015, amb el contingut literal següent:
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“En data 29 d’octubre de 2015, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió 
de  subvencions  als  ajuntaments  de  la  província  de  Barcelona,  per  fer  front  a  les 
despeses  del  transport  escolar,  campanya  Coneguem  Els  Nostres  Parcs,  exercici 
2016.

D’acord  amb  les  bases  de  la  convocatòria  l’import  de  la  subvenció  no  podrà 
ultrapassar el 50% del cost de l’activitat subvencionada.  

En el marc de la campanya Coneguem els nostres parcs, els alumnes de 5è de totes 
les escoles d’Abrera visiten el  Parc Natural Sant Llorenç del Munt i l’Obac, gestionat 
per la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu principal 
de sensibilitzar-los respecte els valors socials i ecològics. 

El cost del transport per poder realitzar la visita del parc és de 1.342,00 €. 

S’ha emès informe tècnic favorable per sol·licitar la subvenció en data 26.11.2015.

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. Sol·licitar la subvenció  Coneguem els nostres parcs 2016,  a la  Diputació de 
Barcelona, de 671,00 € (50% del cost total de la despesa), destinada a fer front al 
transport de la visita al Parc Natural Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Segon. Presentar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona i comunicar aquest acord al 
Departament d’Intervenció General i Tresoreria i a la Regidoria d’Ensenyament. 

Tercer. 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. 2015-1061, adoptat en data 3 
de desembre de 2015.

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
--- 
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7.- PERSONAL

7.1 Expedient núm.: G221/2015/6
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera.

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

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

ACORD

Primer. Restar assabentat de les hores extraordinàries no compensables realitzades 
als mesos d’octubre i novembre de 2015, essent  10,00 normals i  28,50 festives o 
nocturnes.

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

8.- ALTRES ASSUMPTES
 

8.1 Expedient núm.: G205/009RM/2015/1
Calendari d’obertura i tancament de la Biblioteca municipal per a l’any 2016.

Vista l’ordre EMO/168/2015, de 25 de maig del Departament d’Empresa i Ocupació, 
(DOGC 6888, de 9 de juny), s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 
2016 a Catalunya.

Vist que mitjançant el punt 7è del Ple Municipal de data 24.09.15 es van fixar els  dies 
29 juny i 31 d’octubre com a festes locals per a l’any 2016.

Vist l’apartat 2 de l’article 37 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març pel qual 
s’aprova el Text refós de l’Estatut dels Treballadors, on s’assenyala que “se respetarán 
como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo,  
como Fiesta del Trabajo y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España”. 

Atesa la necessitat d’informar als ciutadans i treballadors de la Biblioteca municipal i 
en relació als dies de tancament d’aquesta, en base als festius laborals nacionals, 
autonòmics i locals.

Vista la proposta de calendari d’obertura i dies festius per a la Biblioteca Josep Roca i 
Bros per a l’any 2016, signada per la Regidora d’Acció Cultural i Patrimoni, presentada a 
la Unitat de Recursos Humans, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria en ús de les atribucions que m’atorga el 
Decret d’Alcaldia número 2015-0596 de 3 de juliol de 2015, proposo a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent:

ACORD
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Primer. Aprovar el calendari d’obertura/tancament i dies festius de la Biblioteca Josep 
Roca i Bros, d’acord amb el següent detall:

La biblioteca romandrà sempre oberta, exceptuant els festius estipulats dintre de l’any, 
així com les festes locals.

Horari: Matins de dimarts, dijous i dissabtes de 10:00 a 13:30 h. 
             Tardes de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30h.

Dies en que es tanca abans el servei: 

-  5 de gener obert només al matí
- 23 de juny es tancarà a les 18.00 h

         
Horari d’estiu: Del 15 de juny al 15 de setembre

- Juny i Setembre  
Matins de dijous de 10:00 a 13:30 h. 
Matins de dissabte tancat
Tardes de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30h

- Juliol i Agost  
Matins de dijous i divendres de 10:00 a 13:30 h. 
Matins de dissabte tancat
Tardes de dilluns a dijous de 16:00 a 20:30h.

Tancament només el 2016  

Dissabte 2 de gener
Del 8 al 19 d’agost
Dilluns 5 de desembre

Tancament:     

24 de març, dijous Sant, 26 de març, dissabte de Setmana Santa i dissabtes 24 i 31 
de desembre.

Segon. Comunicar a la cap del Departament de la Biblioteca, a la Sotsdirectora del 
Departament/Cap unitat de supervisió i documentació, a la Unitat de Recursos Humans i 
al Control Horari i publicar al taulell d’anuncis i el web municipal.

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

8.2 Expedient: G205/009RM/2015/2
Calendari tancament de la Deixalleria municipal de febrer de  2016 a gener de 2017.

Vista l’ordre EMO/168/2015, de 25 de maig del Departament d’Empresa i Ocupació, 
(DOGC 6888, de 9 de juny), s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 
2016 a Catalunya i  que per  acord punt  7.1 de la  Junta  de Govern Local  de data 
14.01.15 la Deixalleria romandrà tancada el divendres 1 de gener de 2016.
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Vist que mitjançant el punt 7è del Ple Municipal de data 24.09.15 es van fixar els  dies 
29 juny i 31 d’octubre com a festes locals per a l’any 2016.

Vist l’apartat 2 de l’article 37 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març pel qual 
s’aprova el Text refós de l’Estatut dels Treballadors, on s’assenyala que “se respetarán 
como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo,  
como Fiesta del Trabajo y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España”. 

Atesa la necessitat d’informar als ciutadans i treballadors de la Deixalleria municipal en 
relació  als  dies  de  tancament  d’aquesta,  en  base  als  festius  laborals  nacionals, 
autonòmics i locals.

Atès que a la part resolutiva 2a del Decret d’Alcaldia núm. 12394 de data 30.03.10 es va 
establir que “Els calendaris seran confeccionats de febrer de l’any en curs a gener de 
l’any següent.”

Atesa la proposta de data 15.12.15 emesa pel Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach, 
Regidor  de  Medi  Ambient,  mitjançant  la  qual  es  proposen  els  dies  festius  per  a  la 
Deixalleria des de febrer de 2016 a gener de 2017, els dies de tancament al públic de la 
Deixalleria sent aquests els següents

Any 2016: 25 de març (Divendres Sant)
  1 de maig (festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
  1 de novembre (tots Sants)
  6 de desembre (dia de la Constitució)
  8 de desembre (La Immaculada)
25 de desembre (Nadal)

Any 2017:   1 de gener (Cap d’any)
  6 de gener (Reis) 

ACORD

Primer. Donar conformitat al calendari dels dies en que romandrà tancada al públic la 
Deixalleria municipal segons la proposta de data 15.12.15 emesa pel Regidor de Medi 
Ambient, Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach d’acord amb la part expositiva.

Segon.   Establir la confecció dels calendaris de febrer de l’any en curs a gener de l’any 
següent de conformitat amb la part resolutiva 2a. del Decret d’Alcaldia núm. 12394 de 
data 30.03.10

Tercer. Comunicar als Regidors delegat de Medi ambient i Personal; al tècnic/a de Medi 
Ambient; al Cap del Departament; als treballadors Sra. AMP i Sr. APR; a la Sotsdirectora 
del  Departament/Cap  unitat  de  supervisió  i  documentació;  a  la  Unitat  de  Recursos 
Humans i al Control Horari i publicar al taulell d’anuncis i el web municipal.

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

 

8.3 Expedient núm.: E235/2015/01
Assumpte: Ratificar el Decret de Regidoria núm. 2015-1119  de data 16/12/2015.
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La  Regidoria  delegada  d’Ensenyament,  Acció  cultural  i  Patrimoni  cultural de 
l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2015-1119,  de data 16/12/2015 de 
rectificació d’error aritmètic a l’acord núm. 6.3 de data 01/12/2015, amb el contingut 
literal següent:

“Per acord núm. 6.3 de la Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2015 es va 
autoritzar  la  despesa  per  un  import  de  11.219,93  €,  corresponent  l’aportació  de 
l’exercici 2015, derivada del conveni subscrit entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consorci 
de Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

A  l’acord  primer  s’ha  detectat  un  error  aritmètic  en el  número  de  l’aplicació 
pressupostària de referència.

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   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’Ensenyament, Acció cultural i Patrimoni 
cultural, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015/0596 del 
dia 3 de juliol de 2015,

RESOLC

Primer. Rectificar l’error aritmètic de l’apartat primer de l’acord núm. 6.3 adoptat per la 
Junta de Govern Local en data 01/12/2015, en el sentit següent:

On diu: “Primer. ...920/46500”

Ha de dir: “Primer. ...920/46700.

Segon. Ratificar aquesta resolució per la Junta de Govern Local, a la propera sessió 
que es celebri, i donar compte a la Intervenció municipal i al Departament de Cultura.”

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

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 Regidoria d’Ensenyament, Acció cultural 
i Patrimoni cultural, 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. 2015-1119,  adoptat en data 
16/12/2015.

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

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de 
la qual dono fe amb el seu vistiplau, essent les 19.30 hores. 

Vist i plau
La Secretària,              L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau                   Jesús Naharro Rodríguez 
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