
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 
2015 PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la  Vila  d’Abrera,  essent  les  18:20  hores  del  dia  17  de  novembre  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 ordinària a la que fa referència l’article 113 del 
Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament 
d’Organització,  Funcionament  i  Regim Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  els  següents 
regidors i regidores:

President: Sr. Jesús Naharro Rodíguez (PSC)

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

Sanitat (ERC)
- Sra.  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 acctal.: Sra. Isabel M. de la Cerda Fernández

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

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

(PSC)
- Sra. Maria José Orobitg Della, regidora delegada d’Ensenyament, Acció 

Cultural i Patrimoni Cultural (ERC).

Excusa  l’assistència  la  Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme (CiU). 

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: 

1 APROVACIÓ D’ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2015/6 

Aprovació de l’acta de la sessió de data 03.11.15.     
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G330/2012/16.
Pròrroga extraordinària del contracte de serveis de neteja de les escoles Ernest Lluch i 
Francesc Platon Sartí.

2.2 Expedient núm.: G330/2012/13.
Pròrroga  del  contracte  de  serveis  Cabalbaix,  Pla  intermunicipal  sobre  drogues  i 
comportaments de risc.

2.3 Expedient núm.: G333/2015/37
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-0957 de data 05.11.2015.

2.4 Expedient: G401/0058LI/2015/3
Pagament de quotes al Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 

3 OBRES
3.1 Expedients núms.: Els referenciats

Assabentat  de  comunicacions  prèvies  per  a  la  realització  d'obres  menors  i  de  tala 
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d'arbres  presentades  pels  interessats  que  s'indiquen  en  cada  cas  durant  el  mes 
d’octubre de  2015.

3.2 Expedient núm.: E017/2015/247
Llicència d'obres per a executar una cata d’inspecció a la rotonda ubicada a l’Av. Ca 
n'Amat, a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890. 

3.3 Expedient núm.: E007/2015/005
Aprovació  de  la  memòria  valorada-bases  tècniques  anomenada  “Substitució  de 
canonada d’aigua potable al carrer Rosers (tram situat entre l’Av. Lluís Companys i la  
Rbla. Torrentet”. 5

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient núm.: E053/2015/023

Comunicació d’activitat de farmàcia al carrer del Llobregat, 7, local.
5 SUBVENCIONS

---
6 CONVENIS

6.1 Aprovació d’esborrany de CONVENI relatiu a la realització de les  pràctiques  del curs 
auxiliar de magatzem per part de l’alumnat a diferents empreses, englobades dins el curs 
que organitza l’Ajuntament d’Abrera.  

7 PERSONAL
7.1 Assabentat hores extraordinàries del personal
7.2 Conveni de pràctiques a favor de Elisabet Insa Montero
8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Aprovació calendari fiscal 2016. 
9 SOBREVINGUTS

1.- APROVACIÓ D’ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2015/6
Acta de la Junta de Govern Local de 03.11.2015

L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local disposa que de cada 
sessió  s'estendrà  acta  pel  secretari  de  la  corporació  o,  si  s'escau,  de  l'òrgan 
corresponent, fent constar com a mínim, la data i hora del començament i fi; els noms 
del president i altres assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els 
acords adoptats. A les sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions 
emeses.

L’article  109  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix 
que, de cada sessió d’òrgan col·legiat, el/la  secretari/a estendrà acta.

L’acta  és  un  document  públic,  solemne  i  autèntic  redactat  pel/la  Secretari/a  de  la 
Corporació, on es recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el 
resultat de les votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.

Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada 
per l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures 
de l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.

L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren 
aquest òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes. 
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Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i es 
per això que aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, proposo a la Junta de 
Govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 3 de novembre 
de 2015, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.

Segon. Trametre  l’acta  aprovada  als  serveis  Territorials  d’Administració  Local  del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
la  Subdelegació  del  Govern  de Barcelona de  la  Delegació  del  Govern  de  l'Estat  a 
Catalunya i als/les regidors/res del Consistori i procedir a la seva publicació.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

2.- CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G330/2012/16.
Pròrroga extraordinària del contracte de serveis de neteja de les escoles Ernest Lluch i Francesc 
Platon Sartí.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.3/1150, adoptat en data  03/07/2013, es 
va adjudicar el contracte administratiu de serveis de neteja de les escoles Ernest Lluch i 
Francesc Platon Sartí a l’empresa Expertus Multiservicios SA, amb NIF A63546527, per 
un import anual de 148.800 € (IVA inclòs), formalitzat el 26/07/2013, amb una durada 
d’execució de dos anys i prorrogable, anualment, per dos anys més.

La clàusula tercera del contracte regula: “El termini per a l’execució del servei s’iniciarà 
el dia 26/08/2013 i finalitzarà el dia 25/08/2015 (període principal del contracte) i la seva 
pròrroga, anual, el dia 25/08/2017.”

Una  vegada  transcorregut  el  termini  l’empresa  no  ha  presentat  dins  del  període 
obligatori la sol·licitud de pròrroga, d’acord amb la clàusula tercera indicada, en relació 
amb l’apartat II, tercer paràgraf, del Plec de clàusules administratives particulars del 
contracte.   

L’article 23.2, segon paràgraf, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
text refós de la Llei de contractes del sector públic, regula que la pròrroga s’acordarà 
per l’òrgan de contractació, sense que pugui produir-se pel consentiment tàcit de les 
parts;  per  tant,  s’haurà  de  sol·licitar  pel  contractista  i  aprovar  expressament  per 
l’administració abans de la finalització del termini  principal d’execució del contracte. 
Aquest extrem ha estat incomplert pel contractista.

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

Primer. Prorrogar  extraordinàriament  l’actual  contracte  de serveis  de neteja  de les 
escoles Ernest Lluch i Francesc Platon Sartí 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  Expertus 
Multiservicios SA, en els termes del contracte signat en data 26/07/2013.

Segon. Incoar l’expedient de contractació dels serveis de neteja de les escoles Ernest 
Lluch i Francesc Platon Sartí pel procediment contractual corresponent.

Tercer. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  49.600  €  a  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària núm. 320/21200 del pressupost municipal vigent i autoritzar la despesa 
de  148.800 € a càrrec de la mateixa aplicació pressupostària  del pressupost de 2016 
condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Expertus Multiservicios SA.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament de Serveis urbans i 
manteniment.

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

2.2 Expedient núm.: G330/2012/13.
Pròrroga del contracte de serveis Cabalbaix, Pla intermunicipal sobre drogues i comportaments 
de risc.

Per acord de la Junta de Govern Local núm.  2.7, adoptat en data  04/06/2014, es va 
adjudicar  el  contracte  administratiu  de  serveis  Cabalbaix,  Pla  intermunicipal  sobre 
drogues  i  comportaments  de  risc  2014-2015,  a  l’entitat  GASS Grup  associat  pels 
serveis  de  salut,  amb  NIF  G61587192,  per  un  import  de  48.000  €  IVA  exempt, 
formalitzat el 06/06/2014.

La clàusula segona del contracte, regula: “El  termini d'execució del contracte serà de 
19 mesos, 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 2 anys i 7 mesos.”

El  contractista  ha  sol·licitat  la  pròrroga  del  contracte,  mitjançant  escrit  de  data 
01/10/2015 (Registre d’Entrada núm. 6804 de data 06/10/2015).

S’ha emès informe tècnic de data 02/11/2015, subscrit per la tècnica de programes 
socioeducatius,  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 
el  relacionat anteriorment,  aquesta Regidoria de Serveis Socials,  Dones i  Igualtat i 
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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. Prorrogar el contracte administratiu de serveis Cabalbaix, Pla intermunicipal 
sobre drogues i comportaments de risc 2014-2015, adjudicat a l’entitat  GASS Grup 
associat pels serveis de salut, per a l’any 2016.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  30.315,79  €  IVA exempt  a  càrrec  a 
l’aplicació  pressupostària  núm.  231/22699  del  pressupost  municipal  de  2016  i 
condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord a l’entitat GASS Grup associat pels serveis de salut i als 
Ajuntaments  d’Esparreguera,  Olesa  de  Montserrat  i  Sant  Esteve  Sesrovires  i 
publicar-lo al Perfil del contractant del web municipal.

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

2.3 Expedient núm.: G333/2015/37.
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-0957 de data 05.11.2015.

L’Alcaldia ha adoptat el decret núm. 2015-0957, en data 05.11.2015 l’adjudicació del 
contracte  menor  d’obres  de reparació  de la  reixa  de  la  rotonda  de  l’Avinguda  Ca 
n’Amat, 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 reparació de la reixa de la rotonda de l’Avinguda Ca n’Amat, 
segons informe tècnic de data 29.10.2015, amb un pressupost per contracte estimat de 7.865,00 € 
(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 
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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  2  invitacions,  a  les 
empreses/professionals J.J. Asfalcat SL i Dipco Olesa Empresa Constructora SL i en el termini  
atorgat han presentat ofertes les empreses següents: 

1) J.J. Asfalcat SL: 5.500,00 € IVA exclòs.
2) Dipco Olesa Empresa Constructora, SL: 8.120,00 € IVA exclòs.

S’ha  emès  informe  tècnic  núm.  151029-01  en  data  29.10.2015,  subscrit  pel  Cap  del  
Departament d’Urbanisme i Territori, 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  reparació  de  la  reixa  de  la  rotonda  de 
l’Avinguda Ca n’Amat, a  l’empresa J.J. Asfalcat SL,  amb NIF B66241381,  per un import de 
5.500,00 €, sense IVA, 6.655,00 € amb el 21% d’IVA inclòs. El termini d’execució del contracte 
serà de 2 dies.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 6.655,00 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 150/21000 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,  director  facultatiu  i  director  de 
l’execució, el Sr. Antoni Muñoz Franch, arquitecte cap del Departament d’Urbanisme i 
Territori.

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.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa J.J. Asfalcat, SL 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 
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Mobilitat, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia número 13691 de 23 
de juny de 2011, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-0957,  adoptat  en  data 
05.11.2015.

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

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

2.4 Expedient: G401/0058LI/2015/3
Pagament de quotes al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

1. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat és una entitat amb personalitat jurídica 
pròpia  integrada, amb caràcter voluntari  pels membres,  l’objectiu principal de la 
qual  és  contribuir  al  creixement  econòmic  del  territori  mitjançant  el 
desenvolupament del sector turístic comarcal, basant la seva acció en el treball 
coordinat i en col·laboració amb els sectors públic i privat.

2. En data 16 de juny de 2000 l’Ajuntament d’Abrera es va adherir al Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat,  mitjançant Conveni  signat per l’Alcalde d’Abrera en 
aquell moment, el Sr. Félix D. Chico Vara, i el President del Consorci de Turisme 
del Baix Llobregat, el Sr. José Luis Morlanes Galindo.

3. A la clàusula quarta de l’esmentat conveni, l’Ajuntament d’Abrera, com a entitat 
consorciada,  es  comprometia  a  realitzar  una  aportació  econòmica  anual  per  a 
contribuir al finançament del Pressupost del Consorci de Turisme.

4. Durant tot aquest temps l’Ajuntament d’Abrera ha estat membre de ple dret del 
Consorci  de  Turisme  del  Baix  Llobregat,  i  la  seva  representant  municipal 
actualment  és  la  regidora  de  Promoció  Econòmica,  Comerç  i  Turisme,  la  Sra. 
Mònica Torre-Marín Cuesta.

5. En data 29 d’octubre de 2015 el Consorci de Turisme de 2015 emet escrit pel qual 
sol·licita  a  l’Ajuntament  d’Abrera  l’aportació  econòmica  de  les  seves  quotes 
pendents per un import de 7.692,30 €.

6. A l’article 24 del Estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, sobre les 
aportacions  dels  consorciats,  diu  que els  ens  i  entitats  consorciades,  així  com 
aquelles que s’adhereixin o puguin adherir-se en el futur, garantiran el finançament 
del Consorci dins de les consignacions pressupostàries corresponents; i que, amb 
aquesta  finalitat,  els  ens  i  entitats  consorciades  realitzaran  anualment  una 
aportació econòmica que haurà d’ascendir  en el  seu conjunt  a la quantitat  que 
resulti  necessària  per  equilibrar  el  pressupost  anual,  a  la  vista  dels  ingressos 
propis del Consorci previstos per a l’exercici, prèvia ratificació dels seus òrgans de 
govern.
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7. S’ha emès informe tècnic favorable núm. PE 54/2015 de data 10 de novembre de 
2015.

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

ACORD
 
Primer. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  7.692,30  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària  núm.  920.465  00,  Transferències  a  Comarques,  del  pressupost 
municipal  de  l’Ajuntament  d’Abrera  2015,  com  a  aportació  econòmica  de  quotes 
pendents al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
 
Segon. Notificar aquest acord al Consorci de Turisme del Baix Llobregat i comunicar-lo 
al  Departament  de  Secretaria,  al  Departament  d’Intervenció  General,  Tresoreria  i 
Finances i al Departament i la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme.

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  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 d’octubre de  2015.
 
S'han presentat durant el mes d’octubre 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
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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: E015/2015/267
- INTERESSAT: Aurora Luna Palacios
- NIF: 38538827G
- OBRES COMUNICADES: canviar banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Magarola, 44 (referència cadastral 8374817 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/268
- INTERESSAT: David Moreno Garcia
- NIF: 46973615W
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Rd.  Sant  Jordi,  52  (CA.161)  (referència 
cadastral 6867614 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/271
- INTERESSAT: Qinnova Promocions Immobiliàries
- NIF: B64378565
- OBRES COMUNICADES: tala de quatre pins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Pirineus, 19 (CA.311) (referència cadastral 6761602)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 44,48 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/272
- INTERESSAT: Tis, SL
- NIF: B60664323
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment interior
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Hostal  del  Pi,  4-6  Local  36.2  (referència 
cadastral 8559503 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/273
- INTERESSAT: M. Carmen Cuenca Morales
- NIF: 46811648R
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Rosers, 19, 3r 4a (referència cadastral 8370003 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/274
- INTERESSAT: Josefa Ravell Adrian
- NIF: 38516771M
- OBRES COMUNICADES: reparació de la rampa d'entrada al garatge
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Lliri,  36  (c/  Gardènia,  10)  (referència 
cadastral 0648506 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/275
- INTERESSAT: Carmen Picon Carnerero
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- NIF: 38557819K
- OBRES COMUNICADES: paviment de pati i/o jardí
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Abrera, 27 (CA.318) (referència cadastral 6961707 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/276
- INTERESSAT: Antònia López Torres
- NIF: 46020740V
- OBRES COMUNICADES: paviment del pati i/o jardí
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Joan Miró, 3 (referència cadastral 8876802 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/277
- INTERESSAT: Juan José Muñoz Fernández
- NIF: 74709406R
- OBRES COMUNICADES: construcció de petites jardineres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Múrcia, 5 (CV2.414) (referència cadastral 0680304 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/278
- INTERESSAT: Juan Garcia Romero
- NIF: 38552599E
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Pablo Picasso, 25 (referència cadastral 8174806 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/279
- INTERESSAT: Francisco Gimeno Soro
- NIF: 37301638P
- OBRES COMUNICADES:  paviment  de  pati  i/o  jardí,  i  formació  d'escales  al  pati 
exterior
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Sant  Joaquim,  14  (CV1.219)  (referència 
cadastral 0473745 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/280
- INTERESSAT: Gabriel Díaz Mondejar
- NIF: 35083714C
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Ponent, 8, 4r 2a (referència cadastral 8370003 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/281
- INTERESSAT: Singular Soluciones Integrales, SL
- NIF: B61586657
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany, i canvi de paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Església, 9 (referència cadastral 8471403 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/284
- INTERESSAT: Tomàs Candela González
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- NIF: 37520075Z
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Rosers, 60, 3r 1a (referència cadastral 8371103 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/286
- INTERESSAT: Eduardo Bascuñan Pardo
- NIF: 35096540N
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o  bany,  canvi  de paviment  interior  i 
instal·lació de fals sostre
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Segre, 19 (CA.403) (referència cadastral 7065110 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/288
- INTERESSAT: Sergio Sánchez Garcia
- NIF: 38455027Q
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Estació, 11, 1r 2a (referència cadastral 8373712 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/290
- INTERESSAT: Faurecia Interior Systems España, SA
- NIF: A36028637
- OBRES COMUNICADES: substitució de portes i finestres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Progrés, 18-20 (PISE) (referència cadastral 7673702)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/292
- INTERESSAT: Montserrat Escudero Vázquez
- NIF: 38449185Q
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Rosers, 60, 2n 1a (referència cadastral 8371103 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/293
- INTERESSAT: Juan Tamargo Serrano
- NIF: 26401179P
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Generalitat, 5, 1r 1a (referència cadastral 8470002 )
 - 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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3.2 Expedient núm.: E017/2015/247
Llicència d'obres per a executar una cata d’inspecció a la rotonda ubicada a l’Av. Ca n'Amat, a 
instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 9 de setembre de 2015, a les 11:38 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-6214),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per G.R.M., amb NIF 52.358.209-C, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890, per a executar una cata d’inspecció 
a la rotonda ubicada a l’Av. Ca n'Amat.
 
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 16.09.2015 (núm. 2015-0006) 
- informe jurídic de data 27.09.2015 (núm. 166/2015)
 
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 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  E017/2015/247, 
sol·licitada per G.R.M. amb NIF  52.358.209-C, en nom i representació de la raó social 
Gas  Natural  Distribución  SDG,  SA,  amb CIF  A63485890,  per  a  executar  una  cata 
d’inspecció  a  la  rotonda  ubicada  a  l’Av.  Ca  n'Amat  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 setembre 
de 2015, a les 11:38 hores
 
Segon. Informar a Gas Natural Distribución SDG, SA que tal i com s'estableix en les 
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:
 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 13,18 €
TOTAL €  13,18 €
 
Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i  8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
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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.
 
Quart. Notificar aquest  acord a Gas Natural  Distribución SDG, SA, i  comunicar-lo al 
Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances  (Cap  de  Departament, 
Tresorera i a l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat  i Suport),  i  al d'Urbanisme i 
Territori (Cap de Departament, arquitecta i arquitecte/a tècnic/a municipals).

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

3.3 Expedient núm.: E007/2015/005
Aprovació  de  la  memòria  valorada-bases  tècniques  anomenada  “Substitució  de  canonada 
d’aigua potable al carrer Rosers (tram situat entre l’Av. Lluís Companys i la Rbla. Torrentet”. 

 
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 primer establiment (de pressupost inferior a 120.202,42 €), 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. 150918-01 de data 18.09.15 de supervisió i examen del projecte.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, 
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.  Aprovar  la  memòria  valorada-bases  tècniques  anomenada  “Substitució  de 
canonada d’aigua potable al carrer Rosers (tram situat entre l’Av. Lluís Companys i la 
Rbla. Torrentet”, que defineix les actuacions necessàries per a la substitució d’aquest 
tram  de  canonada  d’aigua  potable  (malmès   per  diverses  avaries  i  que  provoca 
acumulació  d’aigua  per  fuites)  i  l’execució  de  les  escomeses,  amb un pressupost 
d’execució  per  contracte  estimat  de  24.650,17  €  (IVA  inclòs),  segons  el  següent 
desglossament que s’indica a continuació, i autoritzar la despesa a càrrec de l’aplicació 
pressupostària núm. 161/63902 del pressupost de l’exercici de 2015:
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- Despeses execució material: 17.119,36 €
- Benefici industrial (6 %) 1.027,16 €
- Despeses generals (13%) 2.225,52 €
SUMA APARTATS ANTERIORS 20.372,04 €
- IVA (21 %) 4.278,13 €
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE (BASE LICITACIÓ): 24.650,17 €

Segon. 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.

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

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2015/023
Comunicació d’activitat de farmàcia al carrer del Llobregat, 7, local.

FEF, NIF 75592875V, ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 
14.07.2015 (núm. de registre 5119) i la documentació annexa corresponent.

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

S’ha  emès  l’informe  de  compatibilitat  amb  el  planejament  urbanístic  de  data 
31.07.2015, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat en data 03.11.2015, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 03.11.2015, corresponent a aquesta activitat, 
amb dictamen positiu.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
Titular: FEF, NIF 75592875V
Rètol de l’establiment: FARMÀCIA EL PASSEIG

Activitat: farmàcia
Emplaçament: C. Llobregat, 7, local
Classificació: activitat no classificada d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats  (PCAA)  i  normativa  que  la 
desenvolupa.
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Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 14.07.2015 amb núm. de 
visat 2015909238 13/07/2015 del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona i diligenciar-la en aquest sentit.

Tercer. Acordar, d’acord amb la normativa vigent, i amb la valoració i qualificació que 
resulta  de  la  instrucció  de  les  actuacions  tècnicoadministratives,  la  imposició  a 
l’activitat  autoritzada  a  l’apartat  anterior  de  les  següents  condicions,  limitacions,  i 
mesures correctores en el seu funcionament.

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

1. Aquest  atorgament i  l’exercici  de l’activitat  que comporta es subjecten a les 
condicions i obligacions recollides a la Llei  20/2009, del 4 de desembre,  de 
prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), i a les altres normes que 
la desenvolupin, complementin, aclareixin o substitueixin, i a la normativa legal 
o reglamentària (estatal, autonòmica o municipal) vigent en cada moment, que 
tingui incidència en l’activitat, així com a la documentació tècnica que serveix 
de base per a la tramitació de l’expedient.

2. Aquest  atorgament  no  autoritza  l’execució  de  cap  obra  o  instal·lació.  Quan 
escaigui,  l’interessat  haurà de sol·licitar  llicència  d’obres per l’adequació del 
local  de  l’activitat,  dels  accessos,  instal·lació  de  rètols,  aparells  d’aire 
condicionat  i  d’altres  instal·lacions  i  obres,  inclòs  el  que  calgui  per  tal 
d’assegurar el compliment de les mesures correctores. L’interessat renuncia a 
qualsevol  indemnització  per  obres  que  es  realitzin  abans  d’efectuar  la 
comunicació d’activitat.

3. Aquesta  activitat  causarà  alta  en  el  cens  de  l’impost  sobre  activitats 
econòmiques (IAE), encara que, d’acord amb la normativa que regula aquest 
impost, pugui no estar subjecte al seu pagament. El titular sempre ha d’estar al 
corrent de les obligacions fiscals derivades de l’exercici de l’activitat.

4. La matriculació del titular en altres epígrafs de l’IAE no comportarà en cap cas 
l’autorització  per  a  l’exercici  de  noves activitats,  sinó  que caldrà  tramitar  la 
modificació o ampliació de la llicència atorgada.

5. El titular de l’activitat haurà de comunicar qualsevol  modificació o alteració de 
les condicions de l’activitat declarades en aquest expedient o de la informació 
aportada, i que serveixen de base per a l’atorgament.

6. Aquest atorgament es fa sense perjudici de terceres persones interessades i de 
les competències d’altres organismes i administracions, si fos el cas.

7. Aquest atorgament no inclou l’aprovació de la instal·lació elèctrica, ni qualsevol 
altra  llicència  o  autorització  que  sigui  competència  dels  Serveis  Territorials 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya o d’altres organismes.

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

9. El titular de l’activitat ha de contractar el  subministrament d’aigua, i altres que 
corresponguin, en el termini d’un mes des d’aquest acord.

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

11. La retolació (interior i exterior) de l’establiment s’ha de fer, al menys, en llengua 
catalana.
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12. L’establiment ha de disposar de  fulls oficials de reclamació a disposició dels 
clients o usuaris dels serveis.

13. Pel que fa a l’actuació inspectora de l’Ajuntament d’Abrera o de qualsevol altra 
administració competent, el titular de l’activitat té l’obligació de col·laborar amb 
els  serveis  inspectors,  facilitar  l’accés  a  totes  les  instal·lacions  de  manera 
immediata i posar a disposició seva la documentació i registres necessaris per 
al  compliment  de  les  seves  funcions,  i  donarà  instruccions  al  personal  de 
l’establiment  en  aquest  sentit.  Qualsevol  obstrucció  a  l’activitat  inspectora 
determinarà la suspensió cautelar de l’activitat amb efectes immediats i fins que 
es  pugui  concloure  el  procediment  d’inspecció.  D’altra  banda,  tota  actuació 
inspectora, ordinària o extraordinària, restarà subjecta a les taxes municipals 
corresponents.

14. L’incompliment  de  les  condicions  imposades serà  causa  de  pèrdua  de  la 
legitimació per exercir l’activitat i pot comportar, en conseqüència, la revocació 
d’aquest atorgament, prèvia audiència de l’interessat. Sense perjudici d’això, si 
l’incompliment de les condicions suposa perjudici per a tercers,  l’Ajuntament 
dictarà immediatament les mesures cautelars oportunes.

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

Quota 
tributària

Reducció per 
emprenedoria

Reducció per petit 
comerç individual

Import total

O. F. 11, codi 6 348,69 € 0% 50% 174,35 €

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

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

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

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

5.- SUBVENCIONS
---
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6.- CONVENIS

6.1 EXPEDIENT: E354/063MO/2015/11
Aprovació d’esborrany de CONVENI relatiu a la realització de les pràctiques del curs auxiliar de 
magatzem per part de l’alumnat a diferents empreses, englobades dins el curs que organitza 
l’Ajuntament d’Abrera.  

Vist l’esborrany de conveni que té per objecte  la realització de les pràctiques del curs 
auxiliar  de magatzem a diferents  empreses, l’objectiu  de  les  quals  és  facilitar  als 
alumnes la possibilitat de posar en pràctica els coneixements adquirits durant el curs, 
aprendre en el lloc de treball i que empreses del sector els coneguin, ja que poden ser 
possibles contractadors.

Donat que en el procés d'elaboració de l'esmentat document la negociació/supervisió ha 
correspost a la Tècnica d’Inserció, que la redacció final del text s’ha realitzat per aquesta 
Administració i que la tramitació administrativa interna correspon a la Unitat de Promoció 
Econòmica, així com la gestió i coordinació de la signatura.

Vist  l’informe tècnic  PE 52/2015  de data 30/10/15  signat  per  la  Tècnica d’Inserció  i 
d’acord amb tot el  relacionat anteriorment,  aquesta regidora delegada de Promoció 
Econòmica, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015/0596 
del dia 3 de juliol de 2015 proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Aprovar  l’esborrany de conveni  que s’annexa a aquest  acord i  facultar a la 
regidoria de Promoció Econòmica per a la seva signatura.

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

 Subscriure  un  contracte  d’assegurança  als  alumnes  d’acord  amb  la  Llei 
50/1980,  del contracte d’Assegurança, i  en relació amb el que disposen els 
seus articles 103 i següents.

 Designar un referent tècnic de l’àrea de Promoció Econòmica que serà el tutor 
de la formació en pràctiques de l’alumne.

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

Quart.  Comunicar  aquest  acord  al  departament  de  Secretaria  i  al  de  Promoció 
Econòmica.

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

7.1 Expedient núm.: G221/2015/5
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera.

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

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

ACORD

Primer. Restar assabentat de les hores extraordinàries no compensables realitzades 
als mesos de setembre i octubre de 2015, essent  13,50 normals i  45,00 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.

7.2 Expedient núm.: G198/2015/4
Aprovació del conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes curriculars 
de l’estudiant de Grau de Psicologia de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Sra. EIM amb DNI 47325045S, que serà vigent des del 25 de novembre de 2015 
fins el 27 maig de 2016. 

Vist  el  conveni  de  cooperació  educativa  de  pràctiques  acadèmiques  externes  de 
l’estudiant de Grau de Psicologia de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, que serà vigent des del 25 de novembre de 2015 fins el 27 maig de 2016, 
amb l’horari següent: de novembre a desembre de 2015; dimecres de 15.00 h. a 19.30 
h., i de gener a maig de 2016 amb l’horari següent: dilluns i dimarts de 09.00 h. a 
13.30 h.,  que es portarà a terme al Centre Obert  “La Galàxia”,  al  departament  de 
Serveis Socials, Escola Ernest Lluch i Escola Bressol Municipal Món Petit, essent la 
seva tutora, la psicòloga municipal, la Sra. TTC.

Atès  que  la  tramitació  administrativa  interna  correspon  a  la  Unitat  de  Recursos 
Humans, així  com la gestió i coordinació de la signatura.

Atès  que  es  considera  positiva  i  d’interès  públic  per  municipi  d’Abrera  l’actuació 
prevista al text del document indicat.

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes 
de l’estudiant de Grau de Psicologia de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, que serà vigent des del 25 de novembre de 2015 fins el 27 maig de 2016, 
amb l’horari següent: de novembre a desembre de 2015; dimecres de 15.00 h. a 19.30 
h., i de gener a maig de 2016 amb l’horari següent: dilluns i dimarts de 09.00 h. a 13.30 
h.,  que es portarà a terme al Centre  Obert  “La Galàxia”,  al  departament  de Serveis 
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Socials, Escola Ernest Lluch i Escola Bressol Municipal Món Petit, essent la seva tutora, 
la psicòloga municipal, la Sra. TTC.

Segon. Informar que la tutora acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Sra. NOCH tindrà les funcions següents:

- Posar-se en contacte amb l'empresa/centre de treball que realitza la col·laboració i 
gestionar el conveni.
- És responsable de fer el seguiment amb el tutor/a de pràctiques de l'empresa/centre 
de treball.
- Realitzar l’avaluació juntament amb el tutor/a de les pràctiques.

Tercer.  Nomenar  a  TTC  professional  de  Ajuntament  d'Abrera  del  departament  de 
Serveis Socials, tutora externa de les pràctiques acadèmiques de l’estudiant, amb les 
funcions següents:

- Supervisar l’assistència, la participació i l’acompliment de l’estudiant.
- Atendre les consultes de l’estudiant.
- Realitzar l’avaluació de l’estudiant seguint el protocol establert per la Universitat en la 
data pactada.
-  Coordinació  amb  el/la  tutor/a  acadèmic/a  per  a  l’elaboració  del  programa  de 
pràctiques.
- Informar el/la tutor/a acadèmic/a de les incidències del programa de pràctiques de les 
dificultats i imprevistos que sorgeixin.
- Coordinació, entre les dues institucions, en tota allò que sigui necessari.

Quart.  Disposar que la realització de les pràctiques per part de l’estudiant, Sra. EIM 
amb DNI 47325045S, no genera cap compensació econòmica.

Cinquè. Informar que la relació que s’estableix entre l’estudiant i l’Ajuntament d’Abrera 
és  de  caire  estrictament  acadèmic  i  en  cap  cas  no  implica  l’existència  de  relació 
laboral.  Durant  la  seva  estada  en  pràctiques,  l’estudiant  no  ha  d’assumir  les 
responsabilitats pròpies dels professionals de l'entitat col·laboradora.

En aquest  sentit,  l’estudiant  no pot  reclamar que es computi  el  temps d’estada en 
pràctiques per a calcular la seva antiguitat a l’empresa, ni que es tingui en compte com 
a període de proves en el  supòsit  que s’incorpori  a  l'entitat  col·laboradora  un cop 
acabades  les  pràctiques,  llevat  que  en  el  conveni  col·lectiu  aplicable  s’hi  estipuli 
expressament una cosa diferent.

Sisè. Determinar que en la data de signatura d’aquest conveni l’estudiant acredita que 
té subscrita una pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.

Setè. Notificar a la persona que realitzarà les pràctiques, a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i comunicar a la tutora/responsable per part de l’Ajuntament d’Abrera, al/s 
regidors/es delegats/des i a la Unitat de Recursos Humans.

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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8.- ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: G307/2015/01 - C:4.1 N: 2015/001 T:01 V:00  S:03   
Aprovació calendari fiscal 2016

Com  cada  any  cal  informar  els  períodes  de  cobrament  voluntari  dels  diferents 
conceptes i els tipus de gravamen que seran aplicables per a l’exercici 2016.

El calendari fiscal 2016 és el full de ruta que haurà de seguir tot contribuent a Abrera 
per a complir amb les seves obligacions fiscals.

Una vegada l’ORGT hagi preparat la informació, cal confirmar la proposta de calendari 
fiscal  en  funció  de  les  dates  que  va  aprovar  l’ajuntament  l'any  passat  i  els 
condicionaments tècnics ineludibles derivats de l’elaboració dels diferents padrons, i 
posteriorment aprovat caldrà validar-ho electrònicament.

L'ORGT ha  presentat  una  proposta  de  calendari  general  que  segueix  la  mateixa 
estructura i amb els mateixos objectius que es van marcar per aquests darrers anys, 
és a dir, d’una banda, facilitar al màxim als contribuents el pagament dels tributs locals 
mitjançant la potenciació de les domiciliacions bancàries i, d’una altra, no perjudicar els 
interessos  econòmics  dels  municipis  apropant  les  dates  finals  dels  períodes  de 
cobrament a les dates establertes per fer efectives les transferències quinzenals als 
ajuntaments. 

En  aquesta  proposta  de  l’ORGT,  pel  que  respecta  al  concepte  Concessions 
Administratives, es detecta que els mesos de febrer i març de 2016 tenen el mateix 
període de cobrament  (15/02/2016 – 15/04/2016) i es procedeix a la seva rectificació.

D’acord amb l’exposa’t  anteriorment,  la Regidora d’Hisenda en virtut  del  Decret  de 
l’Alcaldia núm. 0596 de 3 de juliol de 2015 i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona el dia 20 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
del següent

ACORD

Primer.-  Aprovar  el  calendari  fiscal  2016,  en  els  següents  termes  respecte  a  la 
proposta presentada per l’ORGT i rectificada:

Concepte Descripció
Data Inici 
Vol.

Data Fi 
Vol / Domi. Exercici

1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A 
FRACCIÓ-DOMICILIATS                                  

02/05/201
6 2016

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS         01/04/2016
02/06/201

6 2016

1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A 
FRACCIÓ-DOMICILIATS                                  

01/07/201
6 2016

1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3A 
FRACCIÓ-DOMICILIATS                                  

03/10/201
6 2016

1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 4A 
FRACCIÓ-DOMICILIATS                                  

01/12/201
6 2016

2 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                                         01/04/2016
02/06/201

6 2016

3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA                           05/02/2016
05/04/201

6 2016

10 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES                                      02/09/2016 03/11/2016 2016
16 TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL                     01/04/2016 02/06/201 2016
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6

19 TAXA PER LLICENCIA D'AUTOTAXIS I VEHICLES DE LLOGUER           03/05/2016
05/07/201

6 2016

35 TAXA PER PUBLICITAT - GENER                                                       20/01/2016
22/03/201

6 2016

35 TAXA PER PUBLICITAT - FEBRER                                                      15/02/2016 15/04/2016 2016

35 TAXA PER PUBLICITAT - MARÇ                                                        18/03/2016
20/05/201

6 2016

35 TAXA PER PUBLICITAT - ABRIL                                                       15/04/2016
15/06/201

6 2016

35 TAXA PER PUBLICITAT - MAIG                                                        13/05/2016
15/07/201

6 2016

35 TAXA PER PUBLICITAT - JUNY                                                        16/06/2016 18/08/2016 2016

35 TAXA PER PUBLICITAT - JULIOL                                                      13/07/2016 15/09/2016 2016

35 TAXA PER PUBLICITAT - AGOST                                                       12/08/2016 14/10/2016 2016

35 TAXA PER PUBLICITAT - SETEMBRE                                                    20/09/2016
22/11/201

6 2016

35 TAXA PER PUBLICITAT - OCTUBRE                                                     14/10/2016 15/12/2016 2016

35 TAXA PER PUBLICITAT - NOVEMBRE                                                    15/11/2016
17/01/201

7 2016

35 TAXA PER PUBLICITAT - DESEMBRE                                                    14/12/2016
15/02/201

7 2016

36 TAXA PER ACTIVITATS D'ENSENYAMENT D'ADULTS                           15/11/2016
17/01/201

7 2016

40 TAXA PER ACTIVITATS DE SERVEIS SOCIALS                                        15/11/2016
17/01/201

7 2016

41 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS-NO DOMICILIATS            01/04/2016
02/06/201

6 2016

41
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS - 1A 
FRACCIÓ-DOMICILIATS                                 

01/07/201
6 2016

41
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS - 2A 
FRACCIÓ-DOMICILIATS                                 

01/12/201
6 2016

44 TAXA PER OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA                                                 01/04/2016
02/06/201

6 2016

44
TAXA PER OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA - ACTIVITATS 
SOCIOAGRÍCOLES                      03/05/2016

05/07/201
6 2016

58 TAXA ESCOLA DE MÚSICA - FEBRER                                                    20/01/2016
22/03/201

6 2016

58 TAXA ESCOLA DE MÚSICA - MARÇ                                                      15/02/2016 15/04/2016 2016

58 TAXA ESCOLA DE MÚSICA - ABRIL                                                     18/03/2016
20/05/201

6 2016

58 TAXA ESCOLA DE MÚSICA - MAIG                                                      15/04/2016
15/06/201

6 2016

58 TAXA ESCOLA DE MÚSICA - JUNY                                                      13/05/2016
15/07/201

6 2016

58 TAXA ESCOLA DE MÚSICA - MATRÍCULA                                             13/07/2016 15/09/2016 2016

58 TAXA ESCOLA DE MÚSICA - SETEMBRE                                               12/08/2016 14/10/2016 2016

58 TAXA ESCOLA DE MÚSICA - OCTUBRE                                                 20/09/2016
22/11/201

6 2016

58 TAXA ESCOLA DE MÚSICA - NOVEMBRE                                             14/10/2016 15/12/2016 2016

58 TAXA ESCOLA DE MÚSICA - DESEMBRE                                               15/11/2016
17/01/201

7 2016

58 TAXA ESCOLA DE MÚSICA - GENER 2017                                            14/12/2016
15/02/201

7 2017

91 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES FEBRER 15/01/2016 15/03/2016 2016
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91 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES MARÇ 15/02/2016 15/04/2016 2016

91 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES ABRIL 18/03/2016
20/05/201

6 2016

91 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES MAIG 15/04/2016
15/06/201

6 2016

91 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES JUNY 13/05/2016
15/07/201

6 2016

91 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES JULIOL 16/06/2016 18/08/2016 2016

91 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AGOST 13/07/2016 15/09/2016 2016

91 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES SETEMBRE 12/08/2016 14/10/2016 2016

91 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES OCTUBRE 20/09/2016
22/11/201

6 2016

91 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES NOVEMBRE 14/10/2016 15/12/2016 2016

91 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES DESEMBRE 15/11/2016
17/01/201

7 2016

91 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES GENER 2017 14/12/2016
15/02/201

7 2017

92 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES MERCATS 14/12/2016
15/02/201

7 2016

95 TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 4T TRIMESTRE 2015      05/02/2016
05/04/201

6 2015

95 TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 1R TRIMESTRE               03/05/2016
05/07/201

6 2016

95 TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 2N TRIMESTRE               05/08/2016
05/10/201

6 2016

95 TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 3R TRIMESTRE               02/11/2016
03/01/201

7 2016

MA TAXA PARADES MERCAT AMBULANT                                                   01/04/2016
02/06/201

6 2016

O1 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES - GENER             20/01/2016
22/03/201

6 2016

O1 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES- FEBRER             15/02/2016 15/04/2016 2016

O1 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES- MARÇ                18/03/2016
20/05/201

6 2016

O1 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES- ABRIL                15/04/2016
15/06/201

6 2016

O1 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES -MAIG                13/05/2016
15/07/201

6 2016

O1 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES -JUNY                 16/06/2016 18/08/2016 2016

O1 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES- JULIOL               13/07/2016 15/09/2016 2016

O1 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES- AGOST              12/08/2016 14/10/2016 2016

O1 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES- SETEMBRE       20/09/2016
22/11/201

6 2016

O1 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES- OCTUBRE         14/10/2016 15/12/2016 2016

O1 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES- NOVEMBRE     15/11/2016
17/01/201

7 2016

O1 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES- DESEMBRE       14/12/2016
15/02/201

7 2016

Segon.-   Ordenar a l’Organisme de Gestió Tributària la modificació del període de 
cobrament de les Concessions Administratives corresponent al mes de febrer de 2016, 
que serà de  15/01/2016 – 15/03/2016, prèvia a la validació de la proposta per part de 
l’ajuntament a l’aplicatiu WTP.
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Tercer.- Trametre tota aquesta documentació en suport informàtic per correu electrònic 
abans  del  25  de  novembre,  a  l'adreça  de  l’oficina  de  la  unitat  de  recaptació: 
lluis.basora@diba.cat

Quart.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

9.- SOBREVINGUTS

---

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de 
la qual dono fe amb el seu vistiplau, essent les 18.32 hores. 

Vist i plau
La Secretària acctal. L’Alcalde,

Isabel M. de la Cerda Fernández Jesús Naharro Rodríguez 
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