
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 18 D’OCTUBRE DE 2016 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:46 hores del dia 18 d’octubre de 2016, es reuneixen 
en primera convocatòria, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i  
per la celebració de sessió ordinària a la que fa referència l’article 113 del Reial Decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores:

President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC)

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

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

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

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

Comunicació (PSC) 

Secretària acctal: Sra. Isabel 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).

Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es 
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia: 

Excusa l’assistència  

ORDRE DEL DIA
 

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2016/16

Acta de la Junta de Govern Local 04.10.2016. 
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G366/2016/32
Aprovació de les bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal 
per prestar el servei de bar a la Festa de Cap d’Any i de la Festa Major Jove.

2.2 Expedient núm.: G337/2015/03
Assumpte: Aprovació d’autorització i disposició de la despesa relativa a l’adhesió a l’acord 
marc del CCDL de subministrament de paper.

2.3 Expedient núm.:  G333/2016/29
Assumpte:  Ratificació del Decret de 2016-0918 de 23.09.2016.  Adjudicació del contracte 
menor  de  serveis  de  Taller  de  Llengua,  Espai  Vine  a  Jugar,  Espais  de  Conversa  i  
monitoratge activitats extraordinàries del Centre Obert

2.4 Expedient núm.: G328/2016/13 (FACT-2016-3188 i  FACT-2016-3356) 
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Aprovació  de  les  factures  núms.  00598  i  00613  de  dates  12.08.2016  i  21/09/2016, 
respectivament, presentades per Artífex Infraestructuras, SL, i de les 1a i 2a certificacions 
d’obra del contracte d’obres per a l’execució del projecte ordinari anomenat “Nova Escola 
bressol municipal 2a fase”.

2.5 Expedient núm.: G333/2016/05
Aprovació de l’acta de recepció de les obres de millora d'accessibilitat a la piscines municipals 
d'estiu.

2.6 Expedient núm.: G333/2016/28
Aprovació de l’acta de recepció de les obres urgents de seguretat a la urbanització del polígon 
industrial Can Sucarrats.

2.7 Expedient núm.: G333/2015/12
Convalidació de factura del contracte menor de serveis d’implantació de la “Plataforma de 
Gestión  Documental  y  Gestión  de  Expedientes”  per  a  la  tramitació  d’expedients  de 
l’Ajuntament d’Abrera.

2.8 Expedient núm.: G329/2016/23
Adjudicació  del  contracte  de  subministrament  (lloguer)  de  l'enllumenat  ornamental  de 
Nadal d'Abrera.

2.9 Expedient núm.: G330/2016/12
Pròrroga conjuntural del contracte de serveis de neteja del Centre Aquàtic Municipal.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.: E013/2015/079 
Denegació de petició de legalització d’obres al camí de Santa Maria de Vilalba, núm. 31. 

3.2 Expedient núm.:   E014/2016/035
Llicència  d'obres  menors  per  a  la  rehabilitació  i  adaptació  de  l’edifici  del  laboratori  a 
l’estació de tractament d’aigua potable a Abrera, ubicat a la Ctra. BV-1201 Km. 5 (Can 
Moragues), a instància de l’Agència Catalana de l'Aigua, amb NIF Q0801031F. 

3.3 Expedient núm.:   E014/2016/033
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  reformar  l’interior  del  local  ubicat  al C/ 
Casamada, 1, a instància de l’Església Evangèlica d'Abrera-Olesa, amb CIF R0801781F. 

3.4 Expedient núm.:   E014/2016/030
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  una  reforma  interior  de  la  nau  industrial 
ubicada al C/ Treball, 1, a instància de Saltoki Cornellà, S.A., amb CIF A64207400. 

3.5 Expedient núm.:   E014/2015/213
Diverses actuacions urbanístiques (legalització i atorgament de llicències d’obres menors) 
en relació amb la reparació de la canalització soterrada de la riera de Can Noguera a 
l'immoble ubicat  al C/ Sant Esteve Sesrovires Sesrovires, 1 (ref.  cadastral  8256501),  a 
instància de SEAT SA, amb NIF A28049161. 

3.6 Expedient núm.:  E013/2015/341
Llicència d'obres i instal·lacions per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, enderroc 
d’edificacions i tanques a la parcel·la ubicada a l’Av. Virrei Amat, 12 (CV1.B07). 

3.7 Expedient núm.:  E013/2016/027
Llicència d'obres i instal·lacions per un aplacat de façana amb instal·lació de bastida a 
l’immoble ubicat al C/ Igualada, 15.  

3.8 Expedient núm.: E017/2016/032
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de telefonia a l'immoble ubicat al C/ Florida,  
72, a instància de Telefónica de España, S.A., amb CIF núm.  A82018474. 

3.9 Expedient núm.: E017/2016/030
Llicència d'obres per l’ampliació de la xarxa de serveis de la connexió amb fibra òptica 
VDF-CT Abrera, ubicat a la Ctra. A-2 a l’alçada dels PK 584+075 i PK 582+185, a instància 
de la Xarxa Oberta de Catalunya, CIF A65434706. 

3.10 Expedient núm.: E017/2016/028
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble ubicat a l’Av. Ca n'Amat, 14, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU. 

3.11 Expedient núm.: E017/2016/029
Llicència d'obres per l’ampliació de la xarxa de serveis a instància de Xarxa Oberta de 
Catalunya, amb CIF A65434706.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2016/06
Declaració responsable d’activitat de venda de roba i complements al carrer de Martorell, 
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3-5, local.
4.2 Expedient núm.: E053/2016/03

Rectificació d’error de fet a l’acord 4.1 de la Junta de Govern Local en data 06.09.2016.
4.3 Expedient núm.: E052/1997/38

Comunicació de transmissió d’activitat de restaurant bar al carrer de l’Hostal del Pi, 4-6, 
local 15 (Montserrat Centre Abrera).

5 SUBVENCIONS

5.1

Expedient: G404/2015/2/006IC
Acceptació d’ajut en el marc de les Meses de Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015” de la Diputació de Barcelona, per a l’actuació “Reforma integral i ampliació de 
l’Ajuntament vell d’Abrera, actual edifici de Serveis Socials”. 

5.2

Expedient núm.: G404/2016/05
Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0696 de data 19 de juliol de 2016, d’acceptació 
d’ajuts de “fons de prestació per a equips de digitalització i emmagatzematge” del Catàleg 
2016 de la Diputació de Barcelona.

5.3
Expedient núm.: G404/2016/05
Donar compte del Decret núm. 2016-0970 del dia 11.10.2016, per a suport en l'àmbit de la 
cultura per a municipis i ens supramunicipals

6 CONVENIS

---

7 PERSONAL

7.1 Expedient núm.: G221/2016/08
Assabentat  d’hores  extraordinàries  no  compensables  realitzades  pel  personal  de 
l’Ajuntament d’Abrera.

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: E101/093NE/2016/01
Assumpte: Dies festius d’obertura comercial autoritzada – 2017

8.2 Expedient: G401/063MO/2016/04
Assumpte: Compromís de participació en el projecte del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Joves 
per l’ocupació 2016-2018

9 SOBREVINGUTS

9.1 Expedient núm.: E017/2016/026 
Rectificació  d’errada  per  omissió  a  l’acord  núm.  3.4  de  data  04.10.2016,  relatiu  a  la 
llicència  d'obres  per  a  la  connexió  amb  fibra  òptica  de  l’antena  de  telefonia  mòbil 
CATR0945  a  l'immoble  ubicat  a  Pl.  Anselm  Clavé,  1,  a  instància  d’Orange  Espagne, 
S.A.U., CIF A820098112.
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1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2016/16
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 04.10.16

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

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

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

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

L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren 
aquest òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes. 

Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i es 
per això que aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, proposo a la Junta de 
Govern local l’adopció del següent

ACORD 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 04 d’octubre de 
2016, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.

Segon. Trametre  l’acta  aprovada  als  serveis  Territorials  d’Administració  Local  del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
la  Subdelegació  del  Govern  de Barcelona de  la  Delegació  del  Govern  de  l'Estat  a 
Catalunya i als/les regidors/res del Consistori i procedir a la seva publicació.

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

2.- CONTRACTES  

 2.1 Expedient núm.: G366/2016/32
Aprovació  de  les  bases  del  concurs  per  a  l’atorgament  d’una  llicència  d’ocupació 
temporal per prestar el servei de bar a la Festa de Cap d’Any i de la Festa Major Jove.
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La  Regidoria  de Joventut  preveu  un concurs  públic  per  a  l’atorgament  d’una/unes 
llicència/es d’ocupació temporal, per donar compliment a l’objectiu de dotar de barra 
de Bar la Festa de Cap d’Any i el servei de barra de bar de la Festa Major Jove.

La  finalitat del concurs és seleccionar una entitat o persona jurídica per gestionar el 
bar de la Festa de Cap d’Any, que s’ubicarà a la pista del Pavelló Esportiu Municipal 
d’Abrera, i el bar de la Festa Major Jove, que s’ubicarà al Parc de Can Morral.

A l’entitat o persona jurídica guanyadora del concurs per la gestió del servei de bar de 
la  Festa  de Cap d’Any  se  li  atorgarà  una  llicència  d’ocupació  temporal  a  precari,  
d’acord amb allò establert en l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, amb un cànon de 300 €.

A l’entitat o persona jurídica guanyadora del concurs per la gestió del servei de bar de 
la Festa Major Jove se li atorgarà una llicència d’ocupació temporal a precari, d’acord 
amb  allò  establert  en  l’article  57  del  Decret  336/1988,  de  17  d’octubre,  pel  qual 
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, que estarà exempta de cànon.

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

ACORD

Primer.  Aprovar les bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació 
temporal per prestar el servei de bar de la Festa de Cap d’Any 2016 i el servei de barra 
de bar de la Festa Major Jove 2017.

Segon. Iniciar el concurs i publicar l’anunci de licitació al Tauler municipal d’anuncis i al 
Perfil de contractant de la seu electrònica municipal, per a la presentació d’ofertes en 
un termini de quinze dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació. 

Les  proposicions  es  presentaran  al  Registre  general  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  en 
horari d’atenció públic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

Tercer. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Departament de Joventut.

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.: G337/2015/03.
Assumpte:  Aprovació d’autorització i  disposició de la despesa relativa a l’adhesió a 
l’acord marc del CCDL de subministrament de paper.

Per acord núm. 756, adoptat per la Junta de Govern Local de data 05/12/2012, aquest 
Ajuntament  va  aprovar  l’adhesió  al  sistema  de contractació  centralitzada  que amb 
destinació als ens locals de Catalunya es realitzi pel CDLC en les diverses categories 
de béns mobles, productes i serveis, de conformitat amb les previsions de  l’article 205 
del TRLCSP.

El Consorci Català pel Desenvolupament Local i la societat mercantil Lyreco España 
SA amb CIF A79206223 van formalitzar, mitjançant contracte de data 19/05/2015, el 
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procediment derivat de l’acord marc de subministrament de paper amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya. 

Per acord núm 2.2, adoptat per la Junta de Govern Local en data 06/10/2015, aquest 
Ajuntament  va  aprovar  l’adhesió  a  l’acord  marc  del  CCDL de  subministrament  de 
paper.

Actualment,  l’Ajuntament  d’Abrera  té la  necessitat  d’adquirir  960 paquets de paper 
DINA4 blanc.

Segons els preus de l’empresa Lyreco España SA, adjudicatària de l’acord marc de 
subministrament de paper, l’import total del paper a adquirir per l’Ajuntament d’Abrera 
és de 1.910,40€ IVA exclòs, 2.311,60€ IVA inclòs.

Paquets Preu/paquet 
(IVA exclòs) 

Preu total
IVA exclòs

Preu total   
 IVA inclòs

DINA4 blanc 960 (192 caixes) 1,99€ 1.910,40€ 2.311,60€

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

ACORD

Primer. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  2.311,60  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 920/22000 del pressupost municipal vigent.

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.

2.3 Expedient núm.:  G333/2016/29
Assumpte:  Ratificació  del  Decret  de  2016-0918  de  23.09.2016.  Adjudicació  del 
contracte  menor  de  serveis  de  Taller  de  Llengua,  Espai  Vine  a  Jugar,  Espais  de 
Conversa i monitoratge activitats extraordinàries del Centre Obert

La Regidoria delegada d’Hisenda, Serveis socials, Dones i Igualtat i Millora ha adoptat 
el decret núm. 2016-0918, en data 23.09.2016, d’adjudicació del contracte menor de 
serveis  Taller  de  Llengua,  Espai  Vine  a  Jugar,  Espais  de  Conversa  i  monitoratge 
activitats extraordinàries del Centre Obert, amb el contingut literal següent:

“Per Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0687, adoptat en data 15/07/2016, es van aprovar els plecs 
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte administratiu de 
serveis de Taller de Llengua, Espai Vine a Jugar, Espais de Conversa i monitoratge activitats 
extraordinàries del Centre Obert i es va convocar la licitació pel procediment obert.

Per certificació de data 08/08/2016 es va deixar constància a l’expedient que durant el termini 
de presentació d'ofertes no s'ha presentat cap proposició.
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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 la prestació dels serveis del Taller de Llengua, l’Espai Vine a Jugar i 
l’Espai de Conversa, juntament amb el monitoratge de les activitats extraordinàries del Centre 
Obert.

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

Per  a  la  realització  del  servei  indicat  s’han  efectuat  tres  invitacions,  per  correu  electrònic 
d’1/09/2016, a les empreses L’Eina SCCP, Fundació Pere Tarrés i 7 i Tria SA i en el termini 
atorgat han presentat ofertes les empreses següents: 

1) 7 i Tria SA,  RE 7801: 6.928 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic de data 14/09/2016, relatiu a la valoració de l’oferta presentada.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del 
Departament de Secretaria, 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,

RESOLC

Primer.  Declarar  deserta la licitació convocada per  Decret  de l’Alcaldia núm. 2016-0687 de 
15/07/2016, per no presentar-se proposicions.

Segon. Adjudicar el contracte menor de serveis de Taller de llengua, Espai Vine a Jugar, Espai 
de Conversa i Monitoratge activitats extraordinàries Centre Obert, a  l’empresa 7 i  Tria, SA, 
amb NIF A61046017, per un import de 6.928 €, sense IVA, 7.620,80 € amb el 10% d’IVA inclòs.

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa de 7.620,80 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 231/22612 del pressupost municipal vigent.

Quart. L’empresa  adjudicatària  haurà  de  prestar  els  serveis  d’acord  amb  les  condicions 
següents:

1) El contractista tindrà a disposició de l’Ajuntament certificats vigents d’estar al corrent de 
les  obligacions  tributàries  (Agència  Tributària)  i  de  Seguretat  Social,  en  la  forma 
prevista als art. 13-16 del RGLCAP (RD 1098/2001, de 12 d’octubre).

2) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
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3) Nomenar  tècnic  municipal  responsable d’aquest  contracte  la  Sra.  Ma. Rosa Valor  i 
Sabatier.

4) Especialitats del deure de confidencialitat:  totes les dades facilitades per a l’execució 
del contracte seran tractades amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei Orgànica 
15/1999,  de  13  de  desembre,  de  Protecció  de  dades  de  caràcter  personal  (en 
endavant,  LOPD)  i  normativa  de  desplegament  continguda  en  el  Reial  Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de 
la LOPD.

5) El  contractista  haurà  de  realitzar  el  servei  d’acord  amb  el  plec  de  prescripcions 
tècniques i amb l’oferta presentada.

Cinquè. Notificar  aquesta resolució  a  l’empresa  7 i  Tria,  SA.,  i  comunicar  a  la  Intervenció 
municipal i al Departament de Serveis Socials.

Sisè. Ratificar aquest decret a la propera Junta de Govern Local que es celebri.”

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

Aquesta  proposta  de  resolució  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  de  3  de  juliol  de  2015,  proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local 
l’adopció el següent 

ACORD

Primer. Ratificar el Decret de la Regidoria delegada d’Hisenda, Serveis socials, Dones 
i Igualtat i Millora, núm. 2016-0918, adoptat en data 23.09.2016.

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.: G328/2016/13 (FACT-2016-3188 i  FACT-2016-3356) 
Assumpte:  Aprovació de les factures núms.  00598 i  00613 de dates 12.08.2016 i 
21/09/2016, respectivament, presentades per Artífex Infraestructuras, SL, i de les 1a i 
2a  certificacions d’obra  del  contracte  d’obres  per  a  l’execució  del  projecte ordinari 
anomenat “Nova Escola bressol municipal 2a fase”.

D’acord amb l’article 92 del RD 2568/1986, de 28 de novembre per el que s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aquest 
punt queda sobre la taula.”  

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.: G333/2016/05
Assumpte:  Aprovació de l’acta de recepció de les obres de millora d'accessibilitat a la 
piscines municipals d'estiu.
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Per acord núm. 2.8 de data 15 de març de 2016 adoptat per la Junta de Govern Local 
es va adjudicar el contracte menor d’obres de millora de l’accessibilitat de les piscines 
municipals  d’estiu,  a   l’empresa  Solucions per  a  la  Edificació  2013  SL,   amb  NIF 
B66013129,  per un import de 26.250 €, sense IVA, 31.762,50 € amb el 21% d’IVA 
inclòs. El termini d’execució del contracte es va fixar en 1 mes.

En data 6 de juny de 2016 s’ha formalitzat l’acta de recepció de l’obra per part dels 
agents que intervenen en el contracte.

De  conformitat  amb  la  documentació  que  obra  en  l'expedient,  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin confirmar la recepció de les obres.

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

ACORD

Primer. Rebre les obres de millora de l’accessibilitat de les piscines municipals d’estiu, 
adjudicada a  l’empresa Solucions per a la Edificació 2013 SL,  amb NIF B66013129, 
d’acord amb el resultat recollit a l'acta de recepció de data 9 de juny de 2016.

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària Solucions per a la Edificació 
2013 SL,  amb NIF B66013129.

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

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

2.6 Expedient núm.: G333/2016/28
Assumpte: Aprovació  de l’acta  de recepció  de les obres  urgents  de seguretat  a la 
urbanització del polígon industrial Can Sucarrats.

Pel decret de l’Alcaldia núm. 2016-0792 de data 10 d’agost de 2016 es va adjudicar el 
contracte  d’obres  urgents de seguretat  a la  urbanització del  polígon industrial  Can 
Sucarrats, a  l’empresa Solucions per a l’Edificació 2013, SL,  amb CIF B-66013129, 
per un import de 13.405,57 € sense IVA i 16.220,74 € IVA inclòs. El termini d’execució 
del contracte es va fixar pel dia 2 de setembre de 2016&.

En data 2 de setembre de 2016 s’ha formalitzat l’acta de recepció per part dels agents 
que intervenen en el contracte.

De  conformitat  amb  la  documentació  que  obra  a  l'expedient,  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin confirmar la recepció de les obres.

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

ACORD

Primer.  Rebre les obres urgents de seguretat a la urbanització del polígon industrial 
Can Sucarrats, adjudicades a  l’empresa  Solucions per a l’Edificació 2013, SL,  amb 
CIF B-66013129,  d’acord amb el resultat recollit a l'acta de recepció de data 2 de 
setembre de 2016.

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària,  Solucions per a l’Edificació 
2013, SL,  amb CIF B-66013129.

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

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

2.7 Expedient núm.: G333/2015/12
Convalidació de factura del contracte menor de serveis d’implantació de la “Plataforma 
de Gestión Documental y Gestión de Expedientes” per a la tramitació d’expedients de 
l’Ajuntament d’Abrera.

Per acord núm. 2.25 adoptat per la Junta de Govern Local en data 15.04.2015, es va 
adjudicar el contracte menor de serveis de la implantació de la “Plataforma de Gestión 
Documental  y  Gestión  de  Expedientes”  per  a  la  tramitació  dels  expedients  de 
l’Ajuntament d’Abrera a l’empresa Auloce SA, amb CIF A50878842, per un import de 
13.920,70 € sense IVA i 16.844,04 € 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  d’Hisenda,  Serveis  Socials,  Dones  i 
Igualtat  i  Millora  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent:

ACORD

Primer. Aprovar i convalidar la factura presentada per Auloce SA, del contracte menor 
de serveis de la implantació de la “Plataforma de Gestión Documental y Gestión de 
Expedientes”  per  la  tramitació  d’expedients  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  que  s’indica 
seguidament:

- Expedient FACT-2016-3465, factura núm. 5634, import 1.412,43 € IVA inclòs, 
corresponent al servei del mes de setembre.

Segon. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.412,43 €, 
a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 920/21600 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Notificar aquest acord a Auloce, SA.

Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal.
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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.

2.8 Expedient núm.: G329/2016/23
Adjudicació del contracte de subministrament (lloguer) de l'enllumenat ornamental de 
Nadal d'Abrera.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0872 adoptat en data 9/09/2016, es van aprovar els 
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte 
administratiu de subministrament (arrendament sense opció a compra) de l'enllumenat 
ornamental de Nadal d'Abrera, amb un pressupost de licitació de 32.500 €, sense IVA, 
i  es  va  convocar  licitació  pel  procediment  negociat  amb  publicació  al  Perfil  de 
contractant  i  al  Tauler  d’anuncis  i invitacions  de  data  12/09/2016  a  les  empreses 
següents:  Cimcat Serveis SLU, Electricitat Boquet SL, Icti-Blachere SL, Proyectos e 
Instalaciones técnicas Led SL (PITLED),  Seveled Solutions SL, Ximénez Catalunya 
SLU i Instalaciones Luaga.

A la Mesa de Contractació de data 20/09/2016 es va procedir a l’obertura del sobre 
núm. 1, es van admetre els licitadors presentats, es va procedir a l’obertura del sobre 
núm.  2  de les  proposicions  i  es  va  sol·licitar  informe tècnic  de valoració  de l’oferta 
econòmica i de les millores incloses en el preu. 

S’ha emès informe núm. 031JL 2016-0148 de data 3/10/2016, subscrit per l’arquitecte 
tècnic municipal. 

A la Mesa de Contractació de data 3/10/2016 es va donar compte de l’informe tècnic i  
es va efectuar proposta d’adjudicació del contracte de conformitat amb la classificació 
següent:

Licitador Oferta
sense IVA

Punts
oferta

Punts
millores

Total Classifica.

Cimcat serveis, SL 23.915 € 60 10 70 1r
Proyectos e Instalaciones 
Técnicas Led, SL (Pitled) 28.600 € 27 20 47 2n

El 3/10/2016 es va realitzar el requeriment de documentació corresponent a l’esmentat 
contracte al licitador classificat en primer lloc, qui ha aportat la documentació requerida 
el 6/10/2016.

Atès l’article 151.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per 
Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com la resta de disposicions 
vigents en matèria 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. Ratificar  els  acords  de  la  Mesa  de  Contractació  i  adjudicar  el  contracte 
administratiu de subministrament (arrendament sense opció a compra) de l'enllumenat 
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ornamental de Nadal d'Abrera a la proposta més avantatjosa, d’acord amb les dades 
següents:

Adjudicatari: Cimcat serveis, SL NIF: B65897084
Preu: 23.915 €, 21% IVA: 5.022,15 €, total: 28.937,15 €
Durada del cte.: tres mesos.
Millores: 
- Il·luminació porró Pl. Rebato, led, 3,5 W/m, contorn 100 m. de fil blanc
- Il·luminació addicional fanal 2x1,2, led, 63 W, 1x1x0,3, 10 unitats, Estrella 3D
- Il·luminació addicional fanal 2x1,2, led, 63 W, 1,2x0,7x0,3, 10 unitats, Avet 3D
- Il·luminació  addicional  fanal  3,5x1,2,  led,  64 W,  2,5x1,2,  5 unitats,  Estrelles 

color blau
- Il·luminació  addicional  fanal  3,5x1,2,  led,  64 W,  2,5x1,2,  5 unitats,  Estrelles 

color verd
- Il·luminació addicional façana 5,6 x1,2, led, 81,9 W, 1,2x3,5, 2 unitats, Bosc de 

Nadal.

Segon. Disposar  la  despesa de  28.937,15  €  a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 1532/20800 del pressupost municipal de 2017 i condicionar l’existència de crèdit 
adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer.  Notificar  aquest  acord  a  l’empresa  adjudicatària  i  citar-la  per  formalitzar  el 
contracte mitjançant atorgament de document administratiu, de la qual cosa en donarà 
fe la Secretaria de la corporació, en el termini màxim  vuit dies hàbils, a comptar de 
l’endemà de la recepció de la notificació d’adjudicació. 

Quart. Notificar  aquest  acord  a  la  resta  de  licitadors  de  manera  telemàtica, 
acompanyat dels informes que el motiven, i publicar-lo al Perfil del contractant.

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

2.9 Expedient núm.: G330/2016/12
Pròrroga conjuntural del contracte de serveis de neteja del Centre Aquàtic Municipal.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0521, adoptat en data 03/06/2016, es va adjudicar el 
contracte  de  serveis  de  neteja  del  Centre  Aquàtic  Municipal  a  l’empresa  Expertus 
Multiservicios,  SA,  amb NIF  A63546527,  per  un import  de 32.755,37  €  (IVA inclòs), 
formalitzat el 3/06/2016.

La clàusula segona del contracte, regula:  “El termini d'execució del contracte serà de 2 
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 (prèvia sol·licitud del contractista) abans de la seva finalització, sempre que la duració 
total del contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi de 4 mesos.”

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0829 de data 29 d’agost de 2016, es va aprovar la 
primera pròrroga del contracte amb una durada fins el 29/10/2016.

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  10/10/2016,  subscrit  pel  cap  del  Departament 
d’Esports,  segons el qual  és necessària una pròrroga conjuntural del contracte fins a 
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l’inici  de la prestació de serveis del  Lot  1 del  contracte de serveis  de neteja de les 
instal·lacions esportives, de les escoles i de la resta d’edificis municipals, que ha estat 
adjudicat per l’acord núm. 8.2 adoptat pel Ple de data 29/09/2016.

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 neteja del Centre 
Aquàtic Municipal,  fins a l'inici de la prestació dels serveis pel nou adjudicatari UTE 
Abrera Asproseat-FIL-Àuria, 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 3/06/16.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  1.056.62  € a  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària núm. 342/22799 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Expertus Multiservicios, SA.

Quart. 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.

3.- OBRES  

3.1 Expedient núm.: E013/2015/079 
Assumpte:  Denegació de petició de legalització d’obres al camí de Santa Maria de 
Vilalba, núm. 31, sol·licitada per M.C.G, amb NIF XXXXX978V.

Es va presentar al registre general municipal en data 16.03.2015 (registre d’entrades núm. 
1876) petició de legalització urbanística subscrita per M.C.G., amb NIF XXXXX978V, de 
les  obres  executades  sense  la  preceptiva  llicència  municipal,  consistents  en  una 
construcció auxiliar (solàrium), al Cm. de Santa Maria de Vilalba, núm. 31 (referència 
cadastral 0651701).

En relació amb la sol·licitud de legalització presentada, s’ha emès l’informe tècnic núm. 
2015/0075 de data   02.12.2015  (rectificat  el  seu  redactat  per  l’informe 2015/077  de 
07.12.15) subscrit per l’arquitecta municipal que diu, en la seva part essencial:
 “El  sòl  on es situa la  construcció  que es pretén legalitzar  es troba dins de la  finca amb referència  
cadastral 0552301DF1905S0001YT i confronta lateralment amb la parcel·la del carrer Camí de Santa  
Maria de Vilalba número 31.
.../...
D’acord amb el seu apartat 2, sobre les construccions i els usos que eventualment es poden admetre en  
aquest sòl, l’ús al qual es declara que es destina la construcció existent (solàrium) pot ser considerat com 
a un ús admissible. Però en aquesta zona només s’admeten construccions lligades a l’ús públic i no hi ha  
cap justificació de la necessitat  de la construcció per tal de desenvolupar dit  ús. Per aquesta raó, la  
construcció del “solàrium” és il·legalitzable. 
En relació amb la portalada d’accés al “solàrium”, a més d’aplicar el mateix criteri que el paràgraf anterior,  
cal afegir que es considera que no compleix amb el requisit següent: “No deberán limitar el disfrute del  
parque por los ciudadanos, ni las vistas panorámicas internas o externas”. Per aquesta raó, la portalada 
d’accés a la plataforma creada és il·legalitzable.
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Ateses les consideracions anteriors, s’informa  DESFAVORABLEMENT la legalització de la construcció  
destinada a “solàrium” sol·licitada per M.C.G. de data 16.03.2015.
.../...”

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

ACORD

Primer. Denegar la petició de legalització de les obres  consistents en una construcció 
auxiliar (solàrium),  al  Cm. de Santa Maria de Vilalba,  núm.  31 (referència  cadastral 
0651701) pels motius que s’indiquen a l’informe tècnic transcrit, i incoar el corresponent 
expedient de restitució de la legalitat urbanística per obres executades sense llicència.

Segon. Notificar aquest acord a M.C.G i A.A.C. (propietaris) retornant un exemplar de 
la documentació tècnica presentada, diligenciada en aquest sentit; i  comunicar-lo al 
departament d’Urbanisme (arquitecta i 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.

 
3.2 Expedient núm.:   E014/2016/035  
Assumpte: Llicència d'obres menors per a la rehabilitació i  adaptació de l’edifici  del 
laboratori a l’estació de tractament d’aigua potable a Abrera, ubicat a la Ctra. BV-1201 
Km.  5  (Can  Moragues),  a  instància  de l’Agència  Catalana  de  l'Aigua,  amb 
NIF Q0801031F. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 14 de juny de 2016, a les 11:15 
hores   (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-5246), ofici subscrit per l’Agència Catalana 
de l'Aigua, amb NIF Q0801031F, en relació amb la rehabilitació i adaptació d’un edifici de 
laboratori a l’estació de tractament d’aigua potable a Abrera, ubicat a la Ctra. BV-1201 
Km. 5 (Can Moragues).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 22 de juny de 2016 de l’enginyer municipal.
- Informe tècnic de data 6 de juliol de 2016 (núm. 2016-0305) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  6  d’octubre  de  2016  (núm.  2016/0138)  de  la  Secretaria 
municipal.
 
A l’informe tècnic abans ressenyat de l’arquitecta tècnica municipal es diu, entre altres:
“L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat  
de Catalunya està exempta del pagament del Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i,  
en conseqüència, també exclòs de pagament de la Taxa, atès que:
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les  
hisendes locals, i la Ordenança Fiscal número 6 de l’Ajuntament d’Abrera vigent per a l’exercici de 2015,  
ja  que  d’acord  amb el  seu  article  5  sobre  Beneficis  fiscals  d’aplicació  preceptiva,  està  exempta  de  
pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual sigui propietari  
les Comunitats Autònomes que, tot i estar subjectes a l’impost, estiguin directament destinades a obres  
hidràuliques, encara que la gestió se’n porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d’obres  
d’inversió nova com de conservació.
- Ordenança Fiscal número 8 de l’Ajuntament d’Abrera vigent per a l’exercici de 2016, ja que d’acord amb 
l’epígraf 2.2, no estan subjectes a la taxa per la concessió de llicències i autoritzacions les obres que  
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gaudeixin  de  bonificació  assenyalada  en  l’Ordenança  6  (Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  
obres).“

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

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/035, sol·licitada per l’Agència Catalana de l'Aigua, amb NIF Q0801031F,  per 
a executar les obres consistents en la rehabilitació i adaptació de l’edifici del laboratori a 
l’estació  de tractament  d’aigua potable  a Abrera,  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 14 de juny de 
2016, a les 11:15 hores.
 
Segon.  Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Urbanisme i Territori i al de 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.:   E014/2016/033  
Assumpte: Llicència d'obres menors i  instal·lacions per a reformar l’interior del  local 
ubicat  al C/  Casamada,  1,  a  instància  de l’Església  Evangèlica  d'Abrera-Olesa,  amb 
CIF R0801781F. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 1 de juny de 2016, a les 13:11 hores  
 (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-4788), petició de llicència urbanística subscrita per 
DER, NIF XXXXX028G, en nom i representació de l’Església Evangèlica d'Abrera-Olesa, 
amb CIF R0801781F,  per  a  reformar  a  l’interior  del  local  ubicat  al C/  Casamada,  1 
(referència cadastral  8566202), així com diversa documentació tècnica complementària 
aportada en data  7  de juliol  de  2016 (registre  d'entrades 5971),  com a resposta  al 
requeriment d'esmena de data 17 de juny de 2016 (registre de sortides 2107 de data 17 
de juny de 2016).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 13 de juliol de 2016 (núm. s/n) subscrit per l’enginyer municipal.
- Informe tècnic de data 14 de juliol de 2016 (núm. 2016-0318) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  7  d’octubre  de  2016  (núm.  2016-0140)  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 
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de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança 
fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  en 
concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/033,  sol·licitada  per  DER,  NIF  XXXXX028G,  en  nom  i  representació  de 
l’Església Evangèlica d'Abrera-Olesa, amb CIF R0801781F,  per a executar les obres 
consistents en reformar l’interior del local, ubicat al  C/ Casamada, 1 (referència cadastral 
8566202), 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 les documentacions presentades pel promotor de dates 1 i 17 de 
juny de 2016.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 110,83 €
TOTAL €  110,83 €

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 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,  al  d'Urbanisme  i  Territori  i  al  de  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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3.4 Expedient núm.:   E014/2016/030  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per una reforma interior de la nau 
industrial  ubicada  al C/  Treball,  1,  a  instància  de Saltoki  Cornellà,  S.A.,  amb 
CIF A64207400. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 24 de maig de 2016, a les 09:48 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-4351),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JSV, NIF XXXXX338Z, en nom i  representació de la raó social  Saltoki 
Cornellà, SA, amb CIF A64207400, per una reforma interior de la nau industrial ubicada 
al  C/ Treball, 1 (referència cadastral  8166501), així com diversa documentació tècnica 
complementària aportada en data 7 de juliol de 2016 (registre d'entrades 5992), com a 
resposta al requeriment d'esmena de data 28 de juny de 2016 (registre de sortides 2192 
de data 28 de juny de 2016).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 12 de juliol de 2016 (s/n) subscrit per l’enginyer municipal.
- Informe tècnic de data 13 de juliol de 2016 (núm. 2016-0308) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  7  d’octubre  de  2016  (núm.  2016-0139)  de  la  Secretaria 
municipal.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança 
fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  en 
concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/030, sol·licitada per JSV, NIF XXXXX338Z, en nom i representació de  la raó 
social Saltoki Cornellà, S.A., amb NIF A64207400,  per a executar les obres consistents 
en una  reforma  interior  de  la  nau  industrial  al   C/  Treball,  1  (referència  cadastral 
8166501), 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  Colegio  Oficial  de  Graduados  e 
Ingenieros Técnicos Industrials de Álava-Araba amb el núm. 160315. 
- Les ressenyades en les documentacions presentades pel promotor en dates 24 de maig 
de 2016 i 7 de juliol de 2016.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 6.100,77 €
TOTAL €  6.100,77 €
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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 3.333,75 
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,  i als tècnics d'Urbanisme i Territori 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.
 
 
3.5 Expedient núm.:   E014/2015/213
Assumpte: Diverses actuacions urbanístiques (legalització i  atorgament  de llicències 
d’obres menors) en relació amb la reparació de la canalització soterrada de la riera de 
Can Noguera a l'immoble ubicat al C/ Sant Esteve Sesrovires Sesrovires, 1 (ref. cadastral 
8256501), a instància de SEAT SA, amb NIF A28049161. 

Es va presentar al  registre general municipal en data  20 de juliol de 2015  (registre 
d'entrades núm. 2015-E-RC-5265), petició de llicència urbanística subscrita per G.E.I., en 
nom i representació de la raó social SEAT SA, amb NIF A28049161, per a la reparació de 
la canalització soterrada de la riera de Can Noguera al C/ Sant Esteve Sesrovires, 1 
(referència  cadastral  8256501),  així  com  diverses  documentacions  tècniques 
complementàries aportades en data 12 de maig de 2016 (registre d'entrades 4028) i 9 de 
juny de 2016 (registre d’entrades 5118), com a resposta als requeriments d'esmenes de 
dates 27 d’octubre de 2015 (registre de sortida 3236 de data 27 d’octubre de 2015) i 26 
de maig de 2016  (registre de sortida 1777 de data 26 de maig de 2016).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 20 de juny de 2016 (núm. 2016-0279) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
. Informe  de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 3 d’agost de 2016 (rebut el dia 28 
d’agost de 2016, sota número de registre d’entrades 7258).
-  Informe  jurídic  de  data  6  d’octubre  de  2016  (núm.  2016-0137)  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 
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de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança 
fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  en 
concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Autoritzar  les  següents  actuacions  urbanístiques  contemplades  a  l'expedient 
E014/2015/213,  sol·licitades  per  SEAT SA,  amb  NIF  A28049161, al  C/  Sant  Esteve 
Sesrovires, 1 (ref. cadastral 8256501):
- Legalitzar els treballs de reparació de la canonada soterrada per a la canalització de la 
riera de Can Noguera en el tram que discorre per l’aparcament de la Seat, executats amb 
caràcter d’urgència;
- Atorgar i aprovar la llicència d'obres menors  per a la restitució i adequació del paviment 
de la zona afectada de l’aparcament de la Seat (davant de l’edifici del menjador i edifici  
corporatiu).
Aquestes  actuacions  resten  condicionades  al  compliment  de  les  consideracions  i 
condicions generals d'obres majors (legalització) i menors (obra nova), a les condicions 
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:

-  Les  ressenyades  en  els  projectes  tècnics  visats  pel  Col·legi  d’Enginyers 
Industrials de Catalunya amb el números 519143 (documentació presentada en 
data 20 de juliol de 2015) i 525741 (documentació presentada en data 9 de juny 
de 2016, que complementa a l’anterior).
- L’executivitat de la llicència resta condicionada a l’aportació de la documentació 
acreditativa del constructor: full d’assumeix i còpia de l’alta del IAE.
- La llicencia s’atorga sense perjudicis a tercers i salvant el dret de propietat. 
- La condició imposada per l’Agència Catalana de l’Aigua en data 3 d’agost de 
2016, que diu, literalment:
“1er. Considerar complimentada la condició particular 5 de la resolució d’autorització d’obres de 8 de 
setembre de 2015, en base a la documentació lliurada el 17 de març de 2016, no obstant, malgrat  
que des d’un punt de vista teòric el tram canalitzat de Can Noguera pot tenir una determinada  
capacitat de desguàs, SEAT ha de preveure inspeccions i manteniments adequats dels trams del  
col·lector, per tal de garantir-ne la funcionalitat i no perjudicar les seves instal·lacions ni a tercers.
Per tant, és responsabilitat de SEAT aquest control i manteniment, com a principal interessat, i està  
obligat a dur a terme el reconeixement de l’estat del tram canalitzat de Can Noguera indicant el seu  
estat de conservació i preveient mesures per al seu manteniment i control.”

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 8.824,27 €
Taxa llicència (> 120.200 €) 2,03 % Del pressupost 4.894,33 €
TOTAL €  13.718,60 €

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 900 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. 
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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 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.

 
3.6  Expedient núm.:  E013/2015/341
Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat,  enderroc d’edificacions i  tanques a la parcel·la  ubicada a l’Av.  Virrei  Amat,  12 
(CV1.B07), a instància de JTT, amb NIF XXXXX862N. 
  
S'ha presentat al registre general municipal en data 17 de desembre de 2015, a les 10:34 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-9039),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  VB,  amb NIE  XXXXX411G,  en  nom i  representació  de  JTT,  amb NIF 
XXXXX862N, per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, enderroc d’edificacions i 
tanques,  a  l’Av.  Virrei  Amat,  12 (CV1.B07)  (referència  cadastral  0173807),  així  com 
diverses documentacions tècniques complementàries aportades en dates 15 de gener de 
2016 (registre d’entrades 314, subscrit per VB, NIE XXXXX411G), 21 de març de 2016 
(registre d'entrades 2333), 26 d’abril de 2016 (registre d’entrades 3394) i 12 de juliol de 
2016 (registre d’entrades 6143), com a resposta als requeriments d'esmenes de dates 25 
de  febrer  de  2016  i  30  de  maig  de  2016  (registres  de  sortides  616  i  1790, 
respectivament).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe tècnic  de data  22 de  juliol  de  2016  (núm.  2016-0128)  emès  pel  Cap del 
Departament.
- Informe jurídic de data 7 d’octubre de 2016 (núm. 2016-0143)
  
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. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2015/341,  sol·licitada per  JTT,  amb NIF  XXXXX862N,  per  la  construcció  d’un 
habitatge unifamiliar aïllat (93,74m2), enderroc d’edificacions (37,00m2) i tanca perimetral 
lateral dret i fons de parcel·la (104,23 m) a  l’Av. Virrei Amat, 12 (CV1.B07) (referència 
cadastral  0173807)  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’Arquitectes de Catalunya amb 
el núm. 2015010374, i les documentacions tècniques complementàries presentades pel 
promotor en dates 26 d’abril i 12 de juliol de 2016. 
- 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).
- Caldrà executar la pavimentació de la vorera amb el mateix tipus de panot existent al 
carrer, incloent l’execució de la vorada si fos necessari, i finalitzar la tanca de façana que 
actualment es troba incompleta.
 
Segon.  Informar a JTT, NIF XXXXX862N 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 2.710,84 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 496,25 € 
Placa núm. de carrer 9,33 € 
TOTAL €  3.216,42 € 
 
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 900 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  JTT,  i  comunicar-lo  al   Departament  d'Intervenció 
general, Tresoreria i Finances,  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.

3.7  Expedient núm.:  E013/2016/027

21



Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per un aplacat de façana amb instal·lació de 
bastida a l’immoble ubicat al C/ Igualada, 15, a instància de FZM, amb NIF XXXXX407Y. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 8 de juliol de 2016, a les 09:22 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-6032), petició de llicència urbanística subscrita per 
FZM, amb NIF XXXXX407Y, per executar l’aplacat de façana amb instal·lació de bastida 
al  C/ Igualada, 15 (referència cadastral 9074509).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 15 de juliol de 2016 (núm. 2016-0321) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 7 d’octubre de 2016 (núm. 2016-0141)
 
L’article sisè, apartat 2 de l’Ordenança Fiscal 6 de l’any 2016 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.
b) .../... c) .../...  d) .../...

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 201 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. 

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 
E013/2016/027, sol·licitada per  FZM, amb NIF  XXXXX407Y, per a executar l’aplacat de 
façana amb instal·lació  de bastida  al C/  Igualada,  15  (referència  cadastral  9074509) 
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 la documentació presentada pel promotor en data 8 de juliol de 
2016.
-  L'executivitat  de  la  llicència  resta  condicionada  a l’aportació  del  nomenament  del 
contractista.
- La llicencia s’atorga sense perjudicis a tercers i salvant el dret de propietat.
 
Segon. Informar a FZM que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li 
practicarà  una liquidació  provisional,  que haurà de fer  efectiva  dins els  terminis  que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 
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Concepte Tipus Import

Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 552,66 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 101,17 € 
TOTAL €  653,83 € 
 
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 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 FZM, NIF XXXXX407Y, i comunicar-lo al Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances 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.

3.8  Expedient núm.: E017/2016/032 
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de telefonia a l'immoble ubicat al 
C/ Florida, 72, a instància de Telefónica de España, S.A., amb CIF núm.  A82018474. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 5 d’agost de 2016, a les 11:40 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-6939), petició de llicència urbanística subscrita per 
Telefónica de España, S.A., amb CIF A82018474, per a la instal·lació d’un pal de fusta, al 
C/ Florida, 72 (referència cadastral 8667604).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe  tècnic  de data  8  d’agost  de 2016  (núm.  2016-0119)  de l'arquitecte  tècnic 
municipal.
-  Informe jurídic de data 7 d’octubre de 2016 (núm.  2016-0146) de la  Secretària  de 
l'Ajuntament.

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  amb núm.  d'expedient  E017/2016/032, 
sol·licitada per Telefónica de España, SA, amb CIF A82018474,  per a la instal·lació d’un 
pal de fusta, al C/ Florida, 72 (referència cadastral 8667604) 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 5 de agost de 
2016, a les 11:40 hores (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-6939).
 
Segon. Aquesta llicència està exempta del pagament d'impostos municipals perquè es 
liquida segons la Llei 15/87, de 30 de juliol.
 
Tercer. Notificar aquest acord a Telefónica de España, SA, i comunicar-lo 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.

3.9  Expedient núm.: E017/2016/030 
Assumpte: Llicència d'obres per l’ampliació de la xarxa de serveis de la connexió amb 
fibra  òptica  VDF-CT Abrera,  ubicat  a  la  Ctra.  A-2  a  l’alçada dels  PK 584+075 i  PK 
582+185, a instància de la Xarxa Oberta de Catalunya, CIF A65434706. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 11 de juliol de 2016, a les 10:43 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-6080),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JCM, en nom i representació de la raó social Xarxa Oberta de Catalunya, 
CIF A65434706, per a l'ampliació de la xarxa de serveis  (connexió amb fibra òptica 
VDF-CT Abrera), a la Ctra. A-2 a l’alçada dels PK 584+075 i PK 582+185. 

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 20 de juliol de 2016 (núm. 2016-0106) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 7 d’octubre de 2016 (núm. 2016-0145)
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança 
fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  en 
concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2016/030, 
sol·licitada per JCM, en nom i representació de la raó social Caixa Oberta de Catalunya, 
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amb CIF A65434706,  per l'ampliació de la xarxa de serveis (connexió amb fibra òptica 
VDF-CT Abrera), a la Ctra. A-2 a l’alçada dels PK 584+075 i PK 582+185, 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 11 de juliol de 
2016, a les 10:43 hores.
 
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 88,58 €
TOTAL €  88,58 €

Tercer. Comunicar a la Xarxa Oberta de Catalunya 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  Xarxa  Oberta  de  Catalunya,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, 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.

3.10  Expedient núm.: E017/2016/028 
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat 
elèctric a l'immoble ubicat a l’Av. Ca n'Amat, 14, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica 
SLU. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 28 de juny de 2016, a les 11:14 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-5720), petició de llicència urbanística subscrita per 
J.P.A., amb NIF XXXXX088D, 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, a l’Av. Ca n'Amat, 14 (referència cadastral 7761506).

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 22 de juliol de 2016 (núm. 2016-0107) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 7 d’octubre de 2016 (núm. 2016-0144)
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La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança 
fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  en 
concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2016/028, 
sol·licitada per J.P.A., amb NIF XXXXX088D, 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, a l’Av. Ca n'Amat, 14 (referència cadastral 7761506) d'aquest terme 
municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals 
d'obres  en  xarxes  de  serveis  de  subministrament,  a  les  condicions  particulars  que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 28 de juny de 
2016, a les 11:14 hores (2016-E-RC-5720) amb la REF: 0482221-AT

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  13,18 €
TOTAL €   13,18 €

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

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

3.11 Expedient núm.: E017/2016/029 
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Assumpte: Llicència d'obres per l’ampliació de la xarxa de serveis a instància de Xarxa 
Oberta de Catalunya, amb CIF A65434706.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 11 de juliol de 2016, a les 10:36 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-6078),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JCM, en nom i representació de la raó social Xarxa Oberta de Catalunya, 
amb CIF A65434706, per a l'ampliació de la xarxa de serveis (connexió amb fibra òptica 
VDF-CT) a la Ctra. A-2 a l'alçada dels PK 584+075 i PK582+185. 

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 20 de juliol de 2016 (núm. 2016-0103) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- informe jurídic de data 7 d’octubre de 2016 (núm. 2016-0142)
 
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  E017/2016/029, 
sol·licitada per JCM, en nom i representació de la raó social Xarxa Oberta de Catalunya, 
amb CIF A65434706  per a l'ampliació de la xarxa de subministrament (connexió amb 
fibra òptica VDF-CT), a la Ctra. A-2 a l'alçada dels PK 584+075 i PK582+185, 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 11 de juliol de 
2016, a les 10:36 hores
 
Segon. Informar  a  la  Xarxa  Oberta  de  Catalunya,  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 75,89 €
TOTAL €  75,89 €
 
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  
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de finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  la  Xarxa  Oberta  de  Catalunya,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  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.

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2016/06
Declaració responsable d’activitat de venda de roba i complements a C. Martorell, 3-5, 
local.

Kasia  Moda CB,  NIF  E66796251,  ha  comunicat  l’activitat  dita  mitjançant  instància 
entrada  en  data  15.06.2016  (núm.  de  registre  5290)  i  la  documentació  annexa 
corresponent.

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

En dates  21.06.2016  i  02.09.2016 s’ha requerit  al  sol·licitant  la  documentació  que 
mancava per poder resoldre el procediment, documentació que ha estat aportada en 
dates 28.06.2016 (núm. de registre 5709) i 19.09.2016 (núm. de registre 7951).

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2016-0111 
de data 05.07.2016, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat núm. 10 de data 01.07.2016, amb dictamen positiu.

S’ha  emès  l’informe tècnic  de data  26.09.2016 amb efectes d’acta  de comprovació, 
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. 2016/0129 del dia 9 de febrer del 2016, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
Titular: Kasia Moda CB, NIF E66796251
Rètol de l’establiment: KASIA MODA

Activitat: venda de roba i complements
Emplaçament: C. Martorell, 3-5, 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  dates  15.06.2016  i 
28.06.2016, 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. L’activitat s’entén autoritzada conjuntament i mancomunada a les persones que 
integren  l’entitat  titular,  amb  els  percentatges  de  participació que 
s’especifiquen.

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

10. Es  prohibeix  generar  residus  industrials  o  especials ja  que,  segons  la 
documentació presentada, l’activitat no en produeix.

11. 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.

12. 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.
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13. La retolació (interior i exterior) de l’establiment s’ha de fer, al menys, en llengua 
catalana.

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

15. 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.

16. 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 (limitació dels horaris 
de  funcionament,  prohibició  total  o  parcial  d’utilització  de  màquines  o  de 
realització de processos productius, etc.).

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.

4.2 Expedient núm.: E053/2016/03
Rectificació d’error de fet a l’acord 4.1 de la Junta de Govern Local en data 06.09.2016.

Per acord núm. 4.1, adoptat per la Junta de Govern Local en data 06.09.2016, es va 
prendre coneixement de la declaració responsable efectuada per RBG491N de l’inici 
d’una activitat de centre d’estètica al carrer d’Antonio Machado, 66, local 4.

Posteriorment  s’ha  detectat  que en  el  procediment  corresponent  no  es  va  tenir  en 
compte una diligència del Departament de Promoció Econòmica de data 21.03.2016, tot 
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i  que  incorporada  a  l’expedient  en  data  14.09.2016,  on  es  proposa  aplicar  una 
bonificació del 20% sobre la taxa d’intervenció ambiental per emprenedoria.

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

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  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. 2016/0129 del dia 9 de febrer del 2016, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Rectificar l’errada de fet de l’apartat quart de l’acord núm. 4.1, adoptat per la 
Junta de Govern Local en data 06.09.2016, en el sentit següent:

On diu: 
Quota 

tributària
Reducció per 
emprenedoria

Reducció per petit  
comerç individual

Import total

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

Ha de dir: 
Quota 

tributària
Reducció per 
emprenedoria

Reducció per petit 
comerç individual

Import total

O. F. 11, codi 6 348,69 € 20% 50% 104,61 €

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.

Segon. Notificar aquest acord a l’interessat.

Tercer. Donar compte a la Intervenció municipal, al Departament de Territori i Medi 
Ambient i a Promoció Econòmica.

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

4.3 Expedient núm.: E052/1997/38
Comunicació de transmissió d’activitat de restaurant bar al carrer de l’Hostal del Pi, 
4-6, local 15 (Montserrat Centre Abrera).

Per acord  núm. 197 adoptat per la Junta de Govern Local en data 21.12.2011, es va 
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a Compañía del 
Trópico de Café y Té SL, NIF B60481710, per a l’activitat dita, essent l’últim transmitent 
autoritzat.

Bon Lloc Cafè 1990 SL, NIF B65760209, i Compañía del Trópico de Café y Té SL, NIF 
B60481710,  han  comunicat  la  transmissió  de  l’activitat  dita  mitjançant  instància 
conjunta entrada en data 22.07.2015 (núm. de registre 5303), si bé l’empresa entrant 
ja ho havia comunicat en solitari en data 18.04.2013 (3217).
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La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria.

En dates  24.04.2013  i  15.05.2015 s’ha requerit  al  sol·licitant  la  documentació  que 
mancava per poder resoldre el procediment, documentació que ha estat aportada en 
dates 22.07.2015 (núm. de registre 5303) i 29.09.2016 (8349).

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat de data 25.04.2013, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 23.04.2013, 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. 2016/0129 del dia 9 de febrer del 2016, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
Titular: Bon Lloc Cafè 1990 SL, NIF B65760209
Rètol de l’establiment: BON LLOC CAFÈ

Activitat: restaurant bar
Emplaçament: C. Hostal del Pi, 4-6, local 15 (Montserrat Centre Abrera)
Classificació: activitat no classificada d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats  (PCAA)  i  normativa  que  la 
desenvolupa.

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i 
mesures correctores en el seu funcionament establertes en l’acord  núm. 197 adoptat 
per  la  Junta  de Govern Local  en data 21.12.2011  i  successius,  en  tot  allò  que  no 
contradigui  les  condicions  que  s’exposen  a  continuació  i  la  normativa  vigent. 
L’incompliment  serà  causa  de  revocament  de  la  legalització  ambiental,  prèvia 
audiència de l’interessat.

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

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

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

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

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

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

6. L’establiment  restarà  inclòs  dins  del  programa  de  vigilància  d’establiments 
alimentaris d’Abrera,  pel  que  la  no  resolució  de  les  deficiències  o  el  no 
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compliment  de  la  legislació  vigent  podran  ser  causa  del  cessament  de 
l’activitat.

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

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

9. El titular de l’activitat ha de contractar una assegurança que cobreixi el risc de 
la responsabilitat civil com a establiment públic.

10. L’establiment  forma  part  del  centre  comercial Montserrat  Centre  Abrera,  de 
manera  que  el  funcionament  de  l’activitat  s’ha  de  sotmetre  a  les  normes 
internes que s’estableixin.

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 16 98,34 € 0% 0% 98,34 €

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

5.1 Expedient: G404/2015/2/006IC 
Assumpte: Acceptació d’ajut en el marc de les Meses de Concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona, per a l’actuació “Reforma 
integral i ampliació de l’Ajuntament vell d’Abrera, actual edifici de Serveis Socials”. 

Per acord  del Ple de la Diputació de Barcelona, de data 31.05.12, es va aprovar el 
Protocol  General  del  Pla  “Xarxa   de Governs  Locals  2012-2015”,  que tenia  com a 
finalitat,  entre  d’altres,  crear  les  Meses  de  concertació  i  el  sistema  d’inscripció  de 
necessitats dels ens destinataris que s’adherien i què també determinava condicions, 
recursos concertables, requisits, la informació bàsica per a cada finalitat i el sistema de 
valoració tècnica.

L’acord núm. 704 de la Junta de Govern Local de data 08.11.12, aprovava l’adhesió de 
l’Ajuntament d’Abrera al Protocol General del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
(requeriment  previ i imprescindible per a la presentació de necessitats a efectes de les 
Meses de concertació del Pla esmentat).

Mitjançant acord núm. 879, de la Junta de Govern Local de data 23 de gener de 2013, 
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es va ratificar  la  inscripció  de les necessitats  sobre  Meses de concertació  del  Pla 
“Xarxa  de  Governs  Locals  2012-2015”,  presentada  el  31  de  desembre  de  2012, 
mitjançant la plataforma Concert@, per la qual se sol·licitava una subvenció per a la 
reforma integral  i  ampliació  de l’Ajuntament  vell  d’Abrera  (actual  edifici  de  Serveis 
Socials).

Per la resolució de la presidenta de la Diputació de Barcelona de data 30 d’agost de 
2016 s’ha aprovat l’atorgament de l’ajut següent a l’Ajuntament d’Abrera:

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

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. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, en el marc de 
les Meses de Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, relativa a 
l’actuació “Reforma integral i ampliació de l’Ajuntament vell d’Abrera, actual edifici de 
Serveis Socials” per un import de 550.000,00€.

Segon. Reconèixer el dret del total de l’ import de la subvenció acceptada a l’apartat 
anterior (550.000,00€).

Tercer.   Notificar  aquest  acord a  l’òrgan concedent  i  comunicar-lo  al  Departament 
d’Intervenció General  i  Tresoreria; i  al  Departament i  la Regidoria d’Obres,  Serveis 
Urbans i Mobilitat.

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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5.2 Expedient núm.: G404/2016/05
Assumpte:  Ratificació  del Decret d’Alcaldia  núm. 2016-0696 de data 19 de juliol de 
2016, d’acceptació d’ajuts del Catàleg 2016 de la Diputació de Barcelona.

L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-0696 del dia 19 de juliol de 2016, 
d’acceptació d’ajuts del Catàleg 2016 de la Diputació de Barcelona, el contingut del 
qual es transcriu literalment a continuació:
 
“Expedient: G404/2016/05
Assumpte: Ajuts Catàleg 2016. Diputació de Barcelona.

El Ple de la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de data 26.11.15, va aprovar el  Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” i el seu protocol general pel qual s'estableixen els principis que regiran el Pla 
esmentat.
Aquest  protocol  configura,  entre  d’altres,  el  catàleg  de  serveis  (catàleg)  com  una  de  les  eines  de 
concertació i d’accés als àmbits de cooperació, per satisfer i garantir les necessitats dels governs locals, a 
través d’una relació completa de recursos.
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 17 de desembre de 2015, va aprovar el Catàleg de 
serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i el seu règim de concertació.
El  règim  específic  del  Catàleg  2016,  inclou  l’oferta  unitària  i  integral  de  programes,  tant  de  suport 
econòmic, com a tècnic i material que es posen a l’abast de les entitats locals de la província, per a la 
prestació de serveis i la realització d’activitats durant l’any 2016.
Per tot el relacionat anteriorment,
RESOLC
Primer.  Acceptar el fons de prestació per a equips de digitalització i emmagatzematge amb codi XGL 
16/Y/215781  en  el  marc  del  Catàleg  de  serveis  de  l’any  2016  del  Pla  “Xarxa  de  Governs  Locals  
2016-2019”, per un import de 1.000€
Segon.  Reconèixer el compromís d’ingrés del  total de l’ import de la subvenció acceptada a l’apartat 
anterior (1.000,00€).
Tercer. Ratificar el present decret a la propera Junta de Govern.
Quart.  Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria; i a la Regidoria i al 
Departament de Cultura.”

La part dispositiva tercera del Decret estableix ratificar a la Junta de Govern Local, 
com a òrgan competent.

Aquesta proposta d’acord ha estat  formulada pel  Departament  de d’Acció  Cultural  i 
Patrimoni,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat 
anteriorment, aquesta Regidoria d’Acció Cultural i Patrimoni 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. Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. núm. 2016-0696 de data 19 de juliol de 
2016,

Segon. Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal, un cop acceptat per la Junta 
de Govern 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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5.3 Expedient núm.: G404/2016/05
Assumpte: Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0970 de data 11 d’octubre, 
d’acceptació d’ajuts del Catàleg 2016 de la Diputació de Barcelona.

L’Alcaldia  d’Abrera  ha  adoptat  el  Decret  núm.  2016-0970  del  dia  11.10.2016, 
d’acceptació d’ajuts del Catàleg 2016 de la Diputació de Barcelona, el contingut del 
qual es transcriu literalment a continuació:
 
“Expedient: G404/2016/05
Assumpte: Ajuts Catàleg 2016. Diputació de Barcelona.

El Ple de la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de data 26.11.15, va aprovar el  Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” i el seu protocol general pel qual s'estableixen els principis que regiran el Pla 
esmentat.
Aquest  protocol  configura,  entre  d’altres,  el  catàleg  de  serveis  (catàleg)  com  una  de  les  eines  de 
concertació i d’accés als àmbits de cooperació, per satisfer i garantir les necessitats dels governs locals, a 
través d’una relació completa de recursos.

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 17 de desembre de 2015, va aprovar el Catàleg de 
serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i el seu règim de concertació.

El  règim  específic  del  Catàleg  2016,  inclou  l’oferta  unitària  i  integral  de  programes,  tant  de  suport 
econòmic, com a tècnic i material que es posen a l’abast de les entitats locals de la província, per a la 
prestació de serveis i la realització d’activitats durant l’any 2016.

Per tot el relacionat anteriorment,

RESOLC

Primer. Acceptar el recurs per a suport en l'àmbit de la cultura per a municipis i ens supramunicipals (de 
5.001 a 20.000 habitants) amb codi XGL 16Y218863 en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del  
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per un import de 1.000€

Segon.  Reconèixer el compromís d’ingrés del total de l’ import de la subvenció acceptada a l’apartat  
anterior (1.000,00€).

Tercer. Ratificar el present decret a la propera Junta de Govern.

Quart.  Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria; i a la Regidoria i al 
Departament de Cultura.”

Tenint en compte el relacionat anteriorment aquesta Alcaldia en ús de les atribucions 
que li atorga la llei, 

DÓNA COMPTE

Primer .- Donar compte del  Decret núm. 2016-0970 del dia 11.10.2016, d’acceptació 
d’ajuts del Catàleg 2016 de la Diputació de Barcelona.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria i al 
Departament de Cultura.

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

6.- CONVENIS

---
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7.- PERSONAL 
 
7.1  Expedient núm.: G221/2016/08
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 juny, juliol i agost de 2016, essent  172,00 normals,   244,50 festives o 
nocturnes i 118,75 festives i nocturnes.

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

8.- ESTADÍSTIQUES

8.1 Expedient núm.: E101/093NE/2016/01
Assumpte: Dies festius d’obertura comercial autoritzada – 2017

L’Ordre EMO/156/2015 de 22 de maig del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya (publicada al DOGC 6883 de data 02.06.2015), va fixar el 
calendari dels vuit diumenges i dies festius, en els quals els establiments comercials 
poden romandre oberts al públic durant l’any 2017: 

o 8 de gener
o 2 de juliol
o 1 de novembre
o 6,8,10,17 i 24 de desembre

La normativa permet substituir fins a dues dates del calendari previst  per qualsevol 
diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates detallades a 
l’article 1.2 d) de la Llei 3/2014 de 19 de febrer, d’horaris comercials: “Els establiments 
comercials han de romandre tancats amb caràcter general els dies 1 i 6 de gener, el 
diumenge i el dilluns de Pasqua, l’1 de maig, el 24 de juny, l’11 de setembre i els dies 
25 i 26 de desembre. També han de romandre tancats el 23 de juny si s’escau en 
diumenge”

L’esmentada Ordre estableix que, en el  supòsit  dels municipis que no presentin  la 
preceptiva comunicació de les dates dels 2 dies addicionals, s’entendran com a dates 
escollides i aplicables en els seus àmbits territorials respectius, el dia 12 d’octubre i el 
3 de desembre de 2017.

En data 02/08/2016 es va enviar mail informatiu i consultiu, de l’Ordre EMO/156/2015 
de 22 de maig del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i 
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la Llei 3/2014 de 19 de febrer d’horaris comercials, a l’associació de paradistes del 
Mercat Municipal, a Mercadona, a l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Abrera, 
a Montserrat Centre Abrera i a Bricorama.

En dates 19 i  23 de setembre de 2016, C.M.P.,  relacions externes de Mercadona, 
manifesta,  mitjançant  mail,  la  voluntat  d’establir  el  dia  31  de  desembre  de  2017 
d’obertura comercial autoritzada, en lloc del 12 d’octubre de 2017.

Vist l’informe tècnic favorable PE 64/2016 de 05/10/16.

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. Autoritzar l’obertura comercial en els següents dies festius:

8 de gener
2 de juliol
1 de novembre
3,6,8,10,17,24 i 31 de desembre

Segon.  Notificar aquest acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya.

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: G401/063MO/2016/04
Assumpte:  Compromís de participació en el projecte del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, Joves per l’ocupació 2016-2018

L’alcaldia ha adoptat el Decret núm. 2016-0927 de data 27/09/16, el contingut del qual 
es transcriu literalment a continuació:

“La Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, obre la convocatòria de l’any 2017 per a la 
concessió de subvencions destinades al Programa d’experiència professional per a 
l’ocupació  juvenil  a  Catalunya,  Joves  per  l’ocupació,  regulat  per  l’Ordre 
EMO/251/2014, de 4 d’agost, modificada per l’Ordre EMO/254/2015 de 5 d’agost.

Poden  ser  entitats  beneficiàries,  entre  d’altres,  els  ajuntaments  de  la  província  de 
Barcelona de més de 20.000 habitants i els consells comarcals si abasten un territori 
de més de 20.000 habitants. 

Un conjunt  d’ajuntaments de menys de 20.000 habitants van manifestar al Consell 
Comarcal  del  Baix  Llobregat  la  voluntat  de poder  sol·licitar  de manera conjunta  el 
projecte “Joves per l’ocupació 2016-2018”.

El programa està destinat a joves entre 16 i 24 anys i menors de 30 anys, en cas de 
persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.

38



Aquest programa combina actuacions integrades que fomenten la inserció laboral en 
les empreses i /o el seu retorn al sistema educatiu. Les actuacions a desenvolupar 
dins el programa són:

a. Tutorització i acompanyament a la inserció. 
b.  Formació  professionalitzadora,  assoliment  de  competències  clau  i,  si  s’escau, 
formació per a l’obtenció del títol de graduat en ESO i pràctiques no laborals en entorn.
c. Promoció de la participació d’empreses en el programa.
d. Experiència professional en empreses mitjançant la formalització d’un contracte de 
treball.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat demana als ajuntaments que vulguin participar 
en  el  projecte  una  carta  de  compromís  abans  de  presentar  el  projecte  a  la 
convocatòria de subvencions.

Una  vegada  aprovada  la  subvenció  s’elaborarà  un  conveni  de  col·laboració  entre 
l’Ajuntament d’Abrera  i  el  Consell  Comarcal  on quedaran recollits els termes de la 
col·laboració. 

El fet de manifestar el compromís de participació no implica per l’Ajuntament d’Abrera 
cap cost econòmic.

S’ha emès informe tècnic favorable núm. PE 59/2016 en data 23.09.2016.
 
Aquesta  proposta  de  resolució  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Promoció 
Econòmica  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. Formalitzar la sol·licitud de participació a través de la carta de compromís al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat.

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

Tercer. Ratificar en la propera Junta de Govern Local aquest decret.”

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. Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 2016-0927, adoptat en data 27/09/16.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa

9.- ALTRES ASSUMPTES

9.1 Expedient núm.: E017/2016/026
Assumpte:  Rectificació d’errada per omissió a l’acord núm. 3.4 de data 04.10.2016, 
relatiu a la llicència d'obres per a la connexió amb fibra òptica de l’antena de telefonia 
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mòbil  CATR0945  a  l'immoble  ubicat  a  Pl.  Anselm  Clavé,  1,  a  instància  d’Orange 
Espagne, S.A.U., CIF A820098112.

Per acord núm. 3.4 de la Junta de Govern Local de data 4 d’octubre 2016 es va atorgar 
i  aprovar la  llicència d'obres amb núm. d'expedient  E017/2016/026,  sol·licitada per 
M.M.G.,  amb  NIF  43502794L,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  Orange 
Espagne, S.A.U., amb CIF A820098112,  per a la connexió amb fibra òptica de l’antena 
de telefonia mòbil CATR0945, a la Pl. Anselm Clavé, 1.

A la part dispositiva primera de l’acord s’ha detectat un error d’omissió de les condicions 
particulars de la llicència que s’autoritza (segons informe tècnic de data 22 de juny de 
2016 -núm. 2016-0098- subscrit per l'arquitecte tècnic municipal).

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

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Suport administratiu al 
Territori, del Departament d’Urbanisme i Territori, en el marc de la normativa vigent i 
tenint  en compte tot el  relacionat anteriorment,  aquesta Regidoria d’Obres,  Serveis 
Urbans i 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. Rectificar l’error d’omissió de l’apartat dispositiu primer de l’acord núm. 3.4 
adoptat per la Junta de Govern Local en data 4 d’octubre 2016, en el sentit següent:

On diu: 
“Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2016/026, 
sol·licitada per  M.M.G.,  amb NIF 43502794L,  en nom i representació de la raó social 
Orange Espagne, S.A.U., amb CIF A820098112,  per a la connexió amb fibra òptica de 
l’antena de telefonia mòbil CATR0945, a la Pl. Anselm Clavé, 1, 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 21 de juny de 2016, a 
les 12:31 hores (2016-E-RC-5468).”

Ha de dir: 
“Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2016/026, 
sol·licitada per  M.M.G.,  amb NIF 43502794L,  en nom i representació de la raó social 
Orange Espagne, S.A.U., amb CIF A820098112,  per a la connexió amb fibra òptica de 
l’antena de telefonia mòbil CATR0945, a la Pl. Anselm Clavé, 1, 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 21 de juny de 2016, a 
les 12:31 hores (2016-E-RC-5468).
- El traçat de la canalització, exceptuant els creuaments de vial, ha d’anar per la vorera.
-  Existeix  afectació  a  la  canonada  principal  d’aigua  que  alimenta  el  dipòsit  de  Sant 
Ermengol; per tant, s’ha de notificar als serveis tècnics municipals el començament dels 
treballs amb la suficient antelació per determinar “in situ” la posició de la canonada i donar 
el vist i plau al traçat proposat.”
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Segon. Notificar aquest acord a la raó social peticionària, i comunicar-lo 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

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 19.06 hores. 

  Vist i plau
La Secretària                L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau                            Jesús Naharro Rodríguez 
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