
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL DIA 21 DE 
FEBRER  DE  2017  PER  LA JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  DE  L’AJUNTAMENT 
D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:00 hores del dia 21 de febrer de 2017, es reuneixen 
en primera convocatòria, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i  
per la celebració de sessió extraordinària i urgent a la que fa referència l’article 113 del 
Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament 
d’Organització,  Funcionament  i  Regim Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  els  següents 
regidors i regidores:

President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC)

Vocals: 
- Sr.  F.  Xavier  Serret  i  Marsiñach,  regidor  delegat  de  Medi  Ambient  i 

Sanitat (ERC)
- Sr.  Albert  Roca  Presas,  regidor  delegat  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i 

jardins, Urbanisme i mobilitat i Millora (PSC). 
- Sra.  Montserrat  Navarro  Caraballo,  regidora  delegada  de  Joventut, 

Comunicació, Infància, Dones i Igualtat (PSC)

Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau

Assisteixen també a la sessió els/les següents regidors/res:
- Sr.  José  Luís  Hita  Bullón  regidor  delegat  de  Seguretat  Ciutadana, 

Protecció civil i Personal (PSC)
- Sra. Maria Teresa Novell Joya,  regidora delegada d’Hisenda i Serveis 

Socials (PSC). 

Excusa l’assistència el  Sr.  Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports, 
Salut,  Gent  Gran  i  Cultura  (PSC),  la  Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora 
delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme (CiU) i la Sra. Maria José Orobitg 
Della, regidora delegada d’Ensenyament, Acció Cultural i Patrimoni Cultural (ERC).

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

ORDRE DEL DIA

PUNT ASSUMPTES

0.1 Expedient: G011/2017/04
Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent 

1 APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/03
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 07.02.17 

2 CONTRACTES

2.1
Expedient núm.: G330/2014/14
Pròrroga conjuntural del contracte de serveis de 2a pròrroga del contracte de serveis de 
manteniment dels parcs, jardins i espais verds d’Abrera.

2.2
Expedient núm.: G329/2014/26
Devolució  de la  garantia  definitiva  del  contracte  de  subministrament  de  sistemes  de 
desinfecció i filtració per a la depuració i tractament de l’aigua de les piscines del CAM.

2.3 Expedient núm.:  G330/2016/12
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Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de neteja del Centre Aquàtic 
Municipal.

2.4
Expedient núm.: G330/2016/20
Devolució  de  la  garantia  definitiva  del  contracte  serveis  de  socorrisme  a  la  Piscina 
municipal d'estiu.

2.5
Expedient núm.:  G329/2014/27
Devolució de la garantia definitiva del contracte subministrament de hardware per a les 
dependències municipals de  l’Ajuntament d’Abrera.

2.6
Expedients  núm.: G367/2016/11,  G328/2016/21,  G367/2016/32,  G330/2016/33, 
G330/2016/38, G333/2015/19, G333/2016/52
Donar compte de decrets relatius a procediments contractuals.

3 OBRES

3.1

Expedients núms.: E015/2017/01/Gener i els referenciats
Assabentat  de  comunicacions  prèvies  per  a  la  realització  d'obres  menors  i  de tala 
d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant  el  mes de 
gener de  2017.

3.2
Expedient núm.: E017/2016/036
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al C/ Tibidabo, 6, 
a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890. 

3.3
Expedient núm.:   E014/2016/063
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Tibidabo, 
6 (CA.253), a instància d’EBT, amb NIF XXXXX735X. 

3.4

Expedient núm.: E017/2016/039
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble  ubicat  al  carrer  Salvador  Seguí,  3,  naus  11-13,  a  instància  d'Endesa 
Distribució Elèctrica SLU. 

3.5

Expedient núm.: E017/2016/040
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble  ubicat  al  carrer  Salvador  Seguí,  3,  naus  11-13,  a  instància  d'Endesa 
Distribució Elèctrica SLU. 

3.6

Expedient núm.: E017/2016/041
Llicència d'obres per al manteniment de la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat 
a Av. Generalitat (C-55 Ctra. de Manresa), a instància de Gas Natural Catalunya SDG, 
SA, amb NIF A63485890.

3.7

Expedient núm.: E017/2016/042
Llicència  d'obres  per  a  la  instal·lació  de gas  natural  a  l'immoble ubicat  al  c/  Pintor 
Rivera,  15  (LC.718),  a  instància  de  Gas  Natural  Catalunya  SDG,  SA,  amb  NIF 
A63485890.

3.8
Expedient núm.:   E014/2016/061
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Pintor 
Rivera, 15 (LC.718), a instància de PRG, amb NIF XXXXX092H. 

3.9

Expedient núm.: E017/2016/043
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de telefonia (instal·lació d’un pal de fusta) 
al  c/  Ullastrell,  núm.  34  (CV2.400),  a  instància  de  Telefónica  de  España,  SA,  amb 
CIF A82018474. 

3.10
Expedient núm.: E017/2016/044 
Llicència  d'obres  per  a  la  instal·lació  de  gas  natural  a  l'immoble  ubicat  al  c/  País 
Valencià, 31 a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890.

3.11
Expedient núm.:   E014/2017/003
Llicència d'obres menors i  instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ País 
Valencià, 31 (CV2.504), a instància de Excavaciones Fran, SL, amb NIF B63490981. 

3.12
Expedient núm.: E017/2016/045
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Múrcia, 14, a 
instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.13 Expedient núm.:   E014/2017/002
Llicència d'obres menors i  instal·lacions per  a executar la instal·lació interior  de gas 
natural  a  l'immoble  ubicat  al C/  Múrcia,  14  (CV2.394),  a  instància  de JJVD,  amb 
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NIF XXXXX332P. 

3.14
Expedient núm.: E017/2016/047
Llicència d'obres per a la reparació d’una fuita de gas natural a l'immoble ubicat a c/ 
Miraflors, 19, a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.15
Expedient núm.: E017/2017/003
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al carrer Santiago 
Rusiñol, núm. 13, a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.16

Expedient núm.:   E014/2017/005
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  executar  la  instal·lació  interior  de  gas 
natural  a l'immoble ubicat al carrer Santiago Rusiñol, núm. 13, a instància de SRI, amb 
NIF xxxxx008M.

3.17

Expedient núm.: E014/2016/057  
Llicència d'obres menors i  instal·lacions per  a executar la instal·lació interior  de gas 
natural  a  l'immoble  ubicat  a C/  Ullastrell,  29  (CV2.435),  a  instància  de MDR,  amb 
NIF xxxxx214X. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: E052/2006/43
Comunicació de transmissió d’activitat de magatzem de bombes i vàlvules hidràuliques 
al carrer de Barcelona, 3-7, nau 7A.

4.2 Expedient núm.: E052/2015/01
Comunicació d’activitat de restaurant a l’avinguda de Ca n'Amat, 6.

5 SUBVENCIONS

5.1

Expedient núm.: G404/2016/40
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2017-0141 de data 30.01.2017, d’acceptació 
de subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc del “Programa complementari de 
suport a la inversió local” del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”

6 CONVENIS 

6.1

Expedient núm.: G401/2017/02
Conveni  de  col·laboració  entre  el  Servei  Català  de  Trànsit  i  l'Ajuntament  d'Abrera. 
Col·laboració en matèria de controls d'estupefaents amb aportació de kits de detecció 
de substàncies estupefaents i material de suport.

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

---
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0.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA 

1.1 Expedient: G011/2017/04  
Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent

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

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

ACORD                            

Primer. Aprovació  de  la  urgència,  de  la  convocatòria  de  la  sessió  que  ha  estat 
convocada, per al dia d’avui, a les 18:00 hores.

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

1.- APROVACIÓ ACTES

 1.1 Expedient núm.: G013/2017/03
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 07.02.17

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

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

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

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

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

ACORD 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 7 de febrer de 
2017, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.

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

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

2.- CONTRACTES  
 
2.1 Expedient núm.: G330/2014/14
Pròrroga  conjuntural  del  contracte  de  serveis  de  2a  pròrroga  del  contracte  de  serveis  de 
manteniment dels parcs, jardins i espais verds d’Abrera.

Per acord de la Junta de Govern Local núm.  948, adoptat en data  20/03/2013, es va 
adjudicar el contracte administratiu de serveis de manteniment dels parcs, jardins i espais 
verds  d’Abrera a  la  Fundació  privada  per  a  la  integració  laboral  (FIL),  amb  NIF 
G62360482, per un import de 199.500 € (IVA inclòs), formalitzat el dia 28/03/2013.

La clàusula tercera del contracte regula: “El termini per a l’execució del servei finalitzarà el  
dia 31/03/2015 (període principal del contracte) i la seva pròrroga, anual, el dia 31/03/2017. La  
pròrroga del contracte s’haurà de sol·licitar prèviament pel contractista.”

Per acord núm.  2.2, adoptat per  la Junta de Govern Local de data  04/03/2015,  es va 
aprovar la 1a.  pròrroga del  contracte administratiu de serveis de manteniment dels 
parcs, jardins i espais verds d’Abrera, per un import de 99.750 € IVA inclòs.

Per acord núm.  2.4, adoptat per  la Junta de Govern Local de data  15/03/2016,  es va 
aprovar la 1a.  pròrroga del  contracte administratiu de serveis de manteniment dels 
parcs, jardins i espais verds d’Abrera, per un import de 99.750 € IVA inclòs.

S’ha emès informe tècnic de data 3/02/2017, subscrit pel tècnic de Medi Ambient i per 
la Cap del departament de Serveis Urbans , segons el qual és necessària una pròrroga 
conjuntural del contracte fins a l’adjudicació resultant d’una nova licitació.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins, 
Urbanisme,  Mobilitat  i  Millora,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret 
d’Alcaldia  núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:
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ACORD

Primer. Prorrogar extraordinàriament l’actual contracte de serveis de manteniment dels 
parcs, jardins i espais verds d’Abrera,  fins a l'adjudicació i  inici  de la prestació dels 
serveis pel nou adjudicatari, un cop incoat el procediment per a l'adjudicació del nou 
contracte, adoptant així, les mesures necessàries i indispensables per evitar un greu 
trastorn al servei públic, establint la retribució del contractista Fundació privada per a la 
integració laboral, en els termes del contracte signat en data 28/03/2013.

Segon. Incoar  l’expedient  de  contractació  dels serveis  de  manteniment  dels  parcs, 
jardins i espais verds d’Abrera per procediment contractual obert.

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa d’import 74.812,50 € (termini d’execució d’abril 
a  desembre)  a  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  núm.  171/21000 del  pressupost 
municipal  vigent,  retenir  el  crèdit  que  sigui  necessari  fins  a  l'adjudicació  del  nou 
contracte  que  s’adjudiqui  a  càrrec  de  la  mateixa  aplicació  pressupostària  del 
pressupost municipal de 2018 i condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a 
l’aprovació d’aquest pressupost.

Quart. Notificar aquest acord a la Fundació privada per a la integració laboral.

Cinquè. Donar  compte  a  la  Intervenció  municipal,  al  Departament  d’Urbanisme, 
Territori i Medi Ambient i al Departament de Serveis urbans i Manteniment.

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

2.2 Expedient núm.: G329/2014/26
Devolució de la garantia definitiva del contracte de subministrament de sistemes de desinfecció i 
filtració per a la depuració i tractament de l’aigua de les piscines del CAM.

Per acord núm.  10.1,  adoptat per la Junta de Govern Local en data  18 de febrer de 
2015, es va adjudicar el contracte de  subministrament  de sistemes de desinfecció i 
filtració per a la depuració i tractament de l’aigua de les piscines del Centre Aquàtic 
Municipal d’Abrera (CAM)  a Juan Suñé, SA, per un preu de 63.563,72  € (IVA inclòs), 
formalitzat el 4 de març de 2015.

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  1/02/2017,  subscrit  pel  cap  del  Departament 
d’Esports, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la 
garantia  definitiva  del  contracte,  de conformitat  amb els  articles 100 i  102 del  Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic (TRLCSP, en endavant).
 
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, Gent Gran i Cultura, en 
ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  del  dia 
22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD
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Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del subministrament de 
sistemes de desinfecció i  filtració per a la depuració i  tractament de l’aigua de les 
piscines del Centre Aquàtic Municipal d’Abrera, d'acord amb l'article 102.1 del TRLCSP.

Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment.

Tercer. Ordenar  a  la  Tresoreria  municipal  tornar  la  garantia  constituïda en  metàl·lic, 
d’import  2.626,60  €,  que  el  contractista  Juan  Suñé,  SA té  dipositada  en  aquesta 
corporació.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Juan Suñé, SA.

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

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

2.3 Expedient núm.:  G330/2016/12
Devolució de la garantia definitiva 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  d’Abrera  a  l’empresa 
Expertus Multiservicios, SA, amb NIF A63546527, per un import de 32.755,37 € (IVA 
inclòs), formalitzat el 3/06/2016.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0829 de data 29/08/2016, es va aprovar la primera 
pròrroga del contracte, amb una durada fins el 29/10/2016.

Per acord núm. 2.9 de la Junta de Govern Local, adoptat en data 18/10/2016, es va 
aprovar la pròrroga conjuntural del contracte fins a l'inici de la prestació dels serveis 
pel nou adjudicatari, UTE Abrera Asproseat-FIL-Àuria, l’1/11/2016.

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  27/01/2017,  subscrit  pel  cap  del  Departament 
d’Esports, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la 
garantia  definitiva  del  contracte,  de conformitat  amb els  articles 100 i  102 del  Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic (TRLCSP, en endavant).
 
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, Gent Gran i Cultura, en 
ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  del  dia 
22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat dels serveis de neteja del 
Centre Aquàtic Municipal, d'acord amb l'article 102.1 del TRLCSP.

Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment.
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Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en forma d’aval, 
d’import  1.353,53  €,  que el  contractista  Expertus Multiservicios,  SA té dipositada en 
aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a Expertus Multiservicios, SA.

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

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

2.4 Expedient núm.: G330/2016/20
Devolució de la garantia definitiva del contracte  serveis de socorrisme a la Piscina municipal 
d'estiu.

Per Decret de l'Alcaldia núm. 2016-0769 del dia 4 d’agost de 2016 es va adjudicar el 
contracte  de  serveis  de  socorrisme  a  la  Piscina  municipal  d'estiu  (PME)  a  Ebone 
Servicios Educación Deporte SL, per un preu de 14.301,57 € (IVA inclòs), formalitzat el 
5/08/2016.

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  31/01/2017,  subscrit  pel  cap  del  Departament 
d’Esports, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la 
garantia  definitiva  del  contracte,  de conformitat  amb els  articles 100 i  102 del  Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic (TRLCSP, en endavant).
 
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, Gent Gran i Cultura, en 
ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  del  dia 
22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del servei de socorrisme 
a la Piscina municipal d'estiu, d'acord amb l'article 102.1 del TRLCSP.

Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en forma d’aval, 
d’import  590,97 €, que el contractista Ebone Servicios Educación Deporte SL té dipo-
sitada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Ebone Servicios Educación Deporte SL.

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

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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2.5 Expedient núm.:  G329/2014/27
Devolució  de la  garantia  definitiva  del  contracte  subministrament  de  hardware  per  a  les 
dependències municipals de  l’Ajuntament d’Abrera.

Per acord núm. 2.1, de la Junta de Govern Local del dia 15 d’abril de 2015,  es va 
adjudicar  el  contracte  administratiu  de  subministrament  de  hardware  per  a  les 
dependències municipals de l’Ajuntament d’Abrera  a  Sistemas informáticos del Baix 
Llobregat, SL, amb CIF B61180899, per un preu de 34.586,97 € (IVA inclòs), formalitzat 
el 16/04/2015.

S’ha  emès  diligència  de  data  1/02/2017,  subscrita  per  la  Unitat  de  Contractació  i 
compres, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la 
garantia  definitiva  del  contracte,  de conformitat  amb els  articles 100 i  102 del  Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic (TRLCSP, en endavant).
 
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,  Mobilitat  i  Millora,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret 
d’Alcaldia  núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del subministrament de 
hardware per a les dependències municipals de  l’Ajuntament d’Abrera, d'acord amb 
l'article 102.1 del TRLCSP.

Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment.

Tercer. Ordenar  a  la  Tresoreria  municipal  tornar  la  garantia  constituïda en  metàl·lic, 
d’import  1.429,21  €, que el contractista  Sistemas informáticos del Baix Llobregat, SL 
(SIBAIX) té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa SIBAIX.

Cinquè. 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.

2.6  Expedients  núm.:  G367/2016/11,  G328/2016/21,  G367/2016/32,  G330/2016/33, 
G330/2016/38, G333/2015/19, G333/2016/52
Donar compte de decrets relatius a procediments contractuals.

L’Alcaldia  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  els  decrets  següents,  relatius  a 
procediments contractuals:

- núm. 2017-0088 de 19.01.2017
- núm. 2017-0100 de 23.01.2017
- núm. 2017-0136 de 27.01.2017
- núm. 2017-0155 de 03.02.2017

9



- núm. 2017-0171 de 06.02.2017
- núm. 2017-0193 de 13.02.2017

La Regidoria delegada d’Esports, Salut, Gent gran i Cultura de l’Ajuntament d’Abrera 
ha adoptat el decret següent, relatiu a adjudicació d’un contracte menor:

- núm. 2017-0114 de 24.01.2017

La part  dispositiva final  de cada decret  estableix l’obligació de donar compte o de 
ratificar per la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 2015-0593 de data 2/07/2015.

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 Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la 
llei, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar compte dels decrets d’Alcaldia relatius a adjudicació de contractes amb 
procediment obert, que es relacionen seguidament:

- Decret  d’Alcaldia  núm. 2017-0100 de data  23.01.2017, d’adjudicació del contracte de 
serveis  Taller  de  Llengua,  Espai  Vine  a  Jugar,  Espais  de  Conversa  i  activitats 
extraordinàries del Centre Obert.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-0155 de  data  03.02.2017, d’adjudicació de la  concessió 
demanial de la parada P8 del Mercat Municipal d’Abrera.

- Decret  d’Alcaldia  núm. 2017-0171 de data  06.02.2017, d’adjudicació  de la concessió 
demanial del Bar de la Casa de Cultura.

- Decret  d’Alcaldia  núm. 2017-0193 de data 13.02.2017, d’adjudicació del contracte de 
millora de la climatització a diferents edificis municipals (Ajuntament, Casa de cultura, 
Hotel d’entitats i Casal social del Rebato).

Segon. Ratificar el  decret de Regidoria delegada relatiu a adjudicació de contracte 
menor, que es relaciona seguidament:

- Decret de Regidoria núm. 2017-0114 de data 24.01.2017, d’adjudicació del contracte 
menor  de  serveis  de  lloguer  d’un  equip  d’oxigenoteràpia  per  al  Centre  Aquàtic 
Municipal.

Tercer. Donar compte d’altres decrets relatius a procediments contractuals:

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0088 de data 19.01.2017, de convalidació de factura del 
contracte menor  de servei  de consergeria i  vigilància a les instal·lacions  esportives 
municipals.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0136 de data 27.01.2017, d’aprovació de les factures núm. 
02016231 I 02016232 de data 23.12.2016 i de la 2a (i  última) certificació d’obra,  de 
l’acta  de recepció,  i  de  la  liquidació  final  del  contracte  d’obres  per  a  la  obres  de 
renovació  de  la  pavimentació  a  diferents  carrers  del  municipi,  executades  per 
Construccions Jordi Riera, SL.

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.- OBRES  
 

3.1  Expedients núms.: E015/2017/01/Gener i els referenciats
Assumpte: Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors i de 
tala d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de 
gener de  2017. 
 
S'han presentat durant el mes de gener de 2017 al registre general municipal diverses 
comunicacions prèvies d'obres i de tala d'arbres per part dels peticionaris-beneficiaris que 
en cada cas s'indiquen.

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

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

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i 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,  aquest  regidor  en  ús  de  les  atribucions  que 
m'atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposa a 
la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer.  Restar assabentada aquesta Junta de Govern de les comunicacions prèvies 
d'obres menors i de tala d'arbres subjectes a aquest règim, que es detallen a continuació:

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/001
- INTERESSAT: MA
- NIF: XXXXX967G
- OBRES COMUNICADES: substitució de tancament de vidre per finestra d'alumini
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Sant Jaume, 3 (referència cadastral 7975740 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/002
- INTERESSAT: DMM
- NIF: XXXXX737Z
- OBRES COMUNICADES: instal·lació de xemeneia i conducte a coberta
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Rosers, 32, àtic (referència cadastral 8469505 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/003
- INTERESSAT: OGR
- NIF: XXXXX842V
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- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Av.  Lluís  Companys,  8,  1r  2a  (referència 
cadastral 8469503 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/004
- INTERESSAT: SEP
- NIF: XXXXX677G
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment interior i adequació de la parada
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Rb.  Torrentet,  16  (Mercat  Municipal),  parades  9-10 
(referència cadastral 8270202 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/005
- INTERESSAT: MCMP
- NIF: XXXXX522E
- OBRES COMUNICADES: tala d'un pi
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Rd. Sant Jordi, 22 (CA.247 - referència cadastral 6762502)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 11,12 (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per arbre 
amb un màxim de 75,41 €)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/006
- INTERESSAT: PGS
- NIF: XXXXX187D
- OBRES COMUNICADES: pavimentació de patis i/o jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Sant Ermengol, 7 (referència cadastral 7974703 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/007
- INTERESSAT: YCC
- NIF: XXXXX656K
- OBRES COMUNICADES: substitució de portes i  finestres,  i  revestiments de parets 
interiors, i instal·lació d’aire condicionat
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pl. Oliveres, 7 (referència cadastral 8473505 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/008
- INTERESSAT: AMP
- NIF: XXXXX633T
- OBRES COMUNICADES: substitució i ampliació de la porta -interior, zona comunitària- 
d'entrada al pàrquing per habilitar un itinerari practicable
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Pompeu Fabra, 90 (referència cadastral 8675130 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques).

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/009
- INTERESSAT: DID
- NIF: XXXXX361T
- OBRES COMUNICADES: tala de dos arbres tipus pi
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Navarra, 6 (CV2.451 - referència cadastral 0780703)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 22,24 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per arbre)

12



- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/010
- INTERESSAT: FFT
- NIF: XXXXX495T
- OBRES COMUNICADES: tala de dos arbres tipus pi
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Navarra, 8 (CV2.450 - referència cadastral 0780704)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 22,24 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per arbre)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/011
- INTERESSAT: SPR
- NIF: XXXXX854L
- OBRES COMUNICADES: sanejament de la tanca exterior i accessos
-  UBICACIÓ  DE LES OBRES:  c/  Menéndez  Pelayo,  15  (c/  Camèlia,  5)  (referència 
cadastral 0647808 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/012
- INTERESSAT: JLSM
- NIF: XXXXX967Z
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Tramuntana, 38 (referència cadastral 8574023 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/013
- INTERESSAT: JMFM
- NIF: XXXXX909F
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Lliri, 30 (LC.087 - referència cadastral 0648503 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/014
- INTERESSAT: The Phone House Spain, SLU
- NIF: B81846206
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment interior, instal·lació de fals sostre, i d'aigua, 
calefacció i electricitat
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Hostal  del  Pi,  4-6  Local  11  (referència 
cadastral 8559503 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/015
- INTERESSAT: MMD
- NIF: XXXXX663L
- OBRES  COMUNICADES:  canvi  de  paviment  interior,  instal·lació  de  fals  sostre, 
manteniment instal·lacions de subministrament elèctric
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Av.  Lluís  Companys,  10,  1r  2a  (referència 
cadastral 8469504 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA:  75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/016
- INTERESSAT: EVR
- NIF: XXXXX738E
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- OBRES COMUNICADES:  reforma de cuina i/o  bany,  canvi  de paviment  exterior,  i 
substitució de portes interiors
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Ter, 14 (CA.368) (referència cadastral 6865507 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

Segon.  Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i 
Finances, al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient (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.: E017/2016/036 
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al C/ 
Tibidabo, 6, a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 15 de setembre de 2016, a les 13:50 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-7889),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per G.R.R., amb NIF XXXXX052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació 
de la xarxa de subministrament al C/ Tibidabo, 6 (referència cadastral 6762507). 

Ha  estat  complimentat  el  requeriment  d'esmena  de  data  26  de  setembre  de  2016 
(registre de sortides núm. 3179) segons es constata a l'informe tècnic núm. 2016-0168 de 
data 21 de novembre de 2016 subscrit per l'arquitecte tècnic municipal.

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  21 de  novembre  de  2016   (núm.  2016-0168)  subscrit  per 
l'arquitecte tècnic municipal.
-  Informe jurídic de data 15 de febrer  de 2017 (núm. SS-2017-008) emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 20 de febrer de 2017 (núm. 2017-0007) emès per la Secretària 
de l’Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i 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  E017/2016/036, 
sol·licitada per G.R.R. amb NIF XXXXX052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural  Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
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subministrament  al C/  Tibidabo,  6  (referència  cadastral  6762507),  d'aquest  terme 
municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals 
d'obres  en  xarxes  de  serveis  de  subministrament,  a  les  condicions  particulars  que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 15 de setembre 
de 2016, a les 13:50 hores
 
Segon. Informar a Gas Natural  Catalunya SDG, SA que tal  i  com s'estableix en les 
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:
 
Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  13,18 €
TOTAL €   13,18 €
 
Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i  8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  Gas Natural  Catalunya  SDG,  SA,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general,  Tresoreria i  Finances,  i  al  d'Urbanisme, Territori  i 
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.:   E014/2016/063  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat 
al c/ Tibidabo, 6 (CA.253), a instància d’EBT, amb NIF XXXXX735X. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 16 de novembre de 2016, a les 13:47 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-9972),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per EBT, amb NIF XXXXX735X, per a executar la instal·lació interior de gas 
natural  al  c/ Tibidabo, 6 (CA.253 - referència cadastral  6762507).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  21  de  novembre  de  2016  (núm.  2016-0167)  subscrit  per 
l'arquitecte tècnic municipal.
-  Informe jurídic de data 15 de febrer  de 2017 (núm. SS-2017-009) emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
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- Informe jurídic de data 20 de febrer de 2017 (núm. 2017-0008) emès per la Secretària 
de l’Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i 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 
E014/2016/063, sol·licitada per EBT, amb NIF XXXXX735X,  per a executar les obres 
consistents en la instal·lació interior de gas natural al c/ Tibidabo, 6 (CA.253 - Referència 
cadastral  6762507),  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les 
consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 16 de novembre 
de 2016, a les 13:47 hores.
 
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 19,40 €
TOTAL €  19,40 €

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

Quart. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient 
(Cap de Departament, arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals).
 
 Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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3.4  Expedient núm.: E017/2016/039 
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat 
elèctric a l'immoble ubicat al carrer Salvador Seguí, 3, naus 11-13. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 13 de octubre de 2016, a les 13:47 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-8768),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JPA, amb NIF xxxxx088D, en nom i representació de la raó social Endesa 
Distribució Elèctrica SLU, amb CIF B82846817, per executar obres per a l'ampliació de la 
xarxa de subministrament, al carrer Salvador Seguí, 3, naus 11-13 (referència cadastral 
7870706).

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 19 d’octubre de 2016 (núm. 2016-0156) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
-  Informe jurídic de data 15 de febrer  de 2017 (núm. SS-2017-003) emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 20 de febrer de 2017 (núm. 2017-0009) emès per 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 
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  E017/2016/039, 
sol·licitada per JPA, 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, al carrer Salvador Seguí, 3, naus 11-13 (referència cadastral 7870706) 
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 13 de octubre de 
2016, a les 13:47 hores (2016-E-RC-8768) amb la referència 537709-BT.

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost 13,18 €
TOTAL €  13,18 €
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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, arquitecte i arquitectes tècnics municipals).
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.5  Expedient núm.: E017/2016/040 
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat 
elèctric a l'immoble ubicat al carrer Salvador Seguí, 3, naus 11-13, a instància d'Endesa 
Distribució Elèctrica SLU. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 13 de octubre de 2016, a les 13:59 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-8771),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JPA, amb NIF xxxxx088D, en nom i representació de la raó social Endesa 
Distribució Elèctrica SLU, amb CIF B82846817, per executar obres per a l'ampliació de la 
xarxa de subministrament, al carrer Salvador Seguí, 3, naus 11-13 (referència cadastral 
7870706).

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 19 d’octubre de 2016 (núm. 2016-0155) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
-  Informe jurídic de data 15 de febrer  de 2017 (núm. SS-2017-004) emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 20 de febrer de 2017 (núm. 2017-0011) emès per 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  E017/2016/040, 
sol·licitada per JPA, 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 al carrer Salvador Seguí, 3, naus 11-13 (referència cadastral 7870706) 
d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions 
generals d'obres en xarxes de serveis de subministrament, a les condicions particulars 
que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació tècnica presentada en data 13 de octubre de 
2016, a les 13:59 hores (2016-E-RC-8771) amb la referència 537709-MT

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 20,38 €
TOTAL €  20,38 €

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, arquitecte i arquitectes tècnics municipals).
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

 

 
 
3.6 Expedient núm.: E017/2016/041 
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Assumpte: Llicència  d'obres  per  al  manteniment  de  la  instal·lació  de gas natural  a 
l'immoble ubicat a Av. Generalitat (C-55 Ctra. de Manresa), a instància de Gas Natural 
Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 8 de novembre de 2016, a les 12:22 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-9701),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per RML, amb NIF XXXXX461Q, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890, per a executar obres de manteniment 
a la xarxa de subministrament a l’Av. Generalitat (C-55 Ctra. de Manresa.

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   14  de  novembre  de  2016  (núm.  2016-0163)  subscrit  per 
l'arquitecte tècnic municipal.
-  Informe jurídic de data 15 de febrer  de 2017 (núm. SS-2017-005) emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 20 de febrer de 2017 (núm. 2017-0012) emès per la Secretària 
de l’Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i 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 E017/2016/041, 
sol·licitada per RML, amb NIF XXXXX461Q, en nom i representació de la raó social 
Gas  Natural  Catalunya  SDG,  SA,  amb  CIF  A63485890,  per  a  executar  obres  de 
manteniment (substitució de tapa d’escomesa) a la xarxa de subministrament a l’Av. 
Generalitat  (C-55  Ctra.  de  Manresa),  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 8 de novembre 
de 2016, a les 12:22 hores  (número de registre d'entrades 2016-E-RC-9701).
 
Segon. Informar a Gas Natural  Catalunya SDG, SA que tal  i  com s'estableix en les 
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:
 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  13,18 €
TOTAL €   13,18 €
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Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i  8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  Gas Natural  Catalunya  SDG,  SA,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general,  Tresoreria i  Finances,  i  al  d'Urbanisme, Territori  i 
Medi Ambient.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

 
3.7 Expedient núm.: E017/2016/042 
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ 
Pintor Rivera, 15 (LC.718), a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF 
A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 8 de novembre de 2016, a les 12:31 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-9706),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per G.R.R., amb NIF XXXXX052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació 
de la xarxa de subministrament  al  c/  Pintor Rivera,  15 (LC.718 -referència cadastral 
0557608).

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  14  de  novembre  de  2016  (núm.  2016-0165)  subscrit  per 
l'arquitecte tècnic municipal.
-  Informe jurídic de data 15 de febrer  de 2017 (núm. SS-2017-006) emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 20 de febrer de 2017 (núm. 2017-0013) emès per la Secretària 
de l’Ajuntament.

La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i 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 

21



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  E017/2016/042, 
sol·licitada per G.R.R. amb NIF XXXXX052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural  Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament al c/ Pintor Rivera, 15 (LC.718 - referència cadastral 0557608), 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 8 de novembre 
de 2016, a les 12:31 hores  (número de registre d'entrades 2016-E-RC-9706).
 
Segon. Informar a Gas Natural  Catalunya SDG, SA que tal  i  com s'estableix en les 
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:
 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  23,72 €
TOTAL €   23,72 €
 
Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i  8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  Gas Natural  Catalunya  SDG,  SA,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general,  Tresoreria i  Finances,  i  al  d'Urbanisme, Territori  i 
Medi Ambient.
 
 Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

 
 
 

3.8 Expedient núm.:   E014/2016/061  
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Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat 
al C/ Pintor Rivera, 15 (LC.718), a instància de PRG, amb NIF XXXXX092H. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 8 de novembre de 2016, a les 12:37 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-9708),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per PRG, amb NIF XXXXX092H, per a executar la instal·lació interior de gas 
natural  al  C/ Pintor Rivera, 15 (LC.718 - referència cadastral  0557608).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  14  de  novembre  de  2016  (núm.  2016-0164)  subscrit  per 
l'arquitecte tècnic municipal.
-  Informe jurídic de data 15 de febrer  de 2017 (núm. SS-2017-007) emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 20 de febrer de 2017 (núm. 2017-0014) emès per la Secretària 
de l’Ajuntament.

 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i 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 
E014/2016/061, sol·licitada per PRG, amb NIF XXXXX092H,  per a executar les obres 
consistents en la instal·lació interior de gas natural al   C/ Pintor Rivera, 15 (LC.718 - 
Referència cadastral 0557608), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de 
les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 8 de novembre 
de 2016, a les 12:37 hores (registre d’entrades 9708).
 
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 19,40 €
TOTAL €  19,40 €

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

Quart. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.9  Expedient núm.: E017/2016/043
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de telefonia (instal·lació d’un pal 
de fusta) al c/ Ullastrell, núm. 34 (CV2.400), a instància de Telefónica de España, SA, 
amb CIF A82018474. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 9 de novembre de 2016, a les 13:04 
hores (registre d'entrada núm. 2016-E-RC-9758), petició de llicència urbanística subscrita 
per FRR, en nom i representació de la raó social Telefónica de España, SA, amb CIF 
A82018474, per a la millora de la xarxa de telefonia consistent en la instal·lació d’un pal 
de fusta al vial del carrer Ullastrell, núm. 32 (CV2.399; referència cadastral 0679037).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 14 de novembre de 2016 (núm. 2016-0166) de l'arquitecte tècnic 
municipal.
-  Informe jurídic de data 15 de febrer  de 2017 (núm. SS-2017-010)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 20 de febrer de 2017 (núm. 2017-0015) emès per la Secretària 
de l’Ajuntament.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i 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  E017/2016/043, 
sol·licitada per FRR, en nom i representació de la raó social Telefónica de España, SA, 
amb CIF A82018474, per a l'ampliació i/o millora de la xarxa de telefonia consistent en la 
instal·lació d’un pal de fusta al vial del carrer Ullastrell, núm. 32 (CV2.399; referència 
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cadastral  0679037)  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les 
consideracions i condicions generals d'obres en xarxes de serveis de subministrament, a 
les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a  l'informe  tècnic  i  les  que  es  detallen  a 
continuació:
- Les ressenyades en la documentació tècnica presentada en data 9 de novembre de 
2016, a les 13:04 hores (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-9758).
 
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 (Cap de Departament, arquitecte i arquitectes tècnics municipals). 

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

 
3.10 Expedient núm.: E017/2016/044 
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ 
País Valencià, 31 a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 16 de novembre de 2016, a les 13:44 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-9971),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per G.R.R., amb NIF XXXXX052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació 
de la xarxa de subministrament al c/ País Valencià, 31 (CV2.504 - (referència cadastral 
0880016).

Ha  estat  complimentat  el  requeriment  d'esmena  de  data  29  de  desembre  de  2016 
(registre de sortides núm. 4292) segons es constata a l'informe tècnic núm. 2017-0008 de 
data 23 de gener de 2017 subscrit per l'arquitecte tècnic municipal.

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 23 de gener de 2017 (núm. 2017-0008) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 15 de febrer de 2017 (núm. SS-2017-0011) emès pel lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 20 de febrer de 2017 (núm. 2017-0016) emès per la Secretària 
de l’Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i 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
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ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2016/044, 
sol·licitada per G.R.R. amb NIF XXXXX052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural  Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament  al c/  País  Valencià,  31  (CV2.504  -  referència  cadastral  0880016), 
d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions 
generals d'obres en xarxes de serveis de subministrament, a les condicions particulars 
que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 16 de novembre de 

2016, a les 13:44 hores  (número de registre d'entrades 2016-E-RC-9971).
 
Segon. Informar a Gas Natural  Catalunya SDG, SA que tal  i  com s'estableix en les 
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:
 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  13,18 €
TOTAL €   13,18 €
 
Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i  8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  Gas Natural  Catalunya  SDG,  SA,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general,  Tresoreria i  Finances,  i  al  d'Urbanisme, Territori  i 
Medi Ambient.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

 

3.11 Expedient núm.:   E014/2017/003  
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Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat 
al c/  País  Valencià,  31  (CV2.504),  a  instància  de Excavaciones  Fran,  SL,  amb 
NIF B63490981. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 18 de  gener de 2017, a les 13:31 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-810),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per Excavaciones Fran, SL, amb NIF B63490981, per a executar la instal·lació 
interior de gas natural  al  c/ País Valencià, 31 (CV2.504 - referència cadastral  0880016).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 20 de gener de 2017 (núm. 2017-0006) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 15 de febrer de 2017 (núm. SS-2017-0012) emès pel lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 20 de febrer de 2017 (núm. 2017-0017) emès per la Secretària 
de l’Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i 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 proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2017/003,  sol·licitada per  Excavaciones Fran,  SL,  amb NIF B63490981,  per  a 
executar les obres consistents en la instal·lació interior de gas natural al c/ País Valencià, 
31 (CV2.504 - referència cadastral 0880016), d'aquest terme municipal, condicionada al 
compliment de les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions 
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 18 de gener de 
2017, a les 13:31 hores.
 
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 24,95 €
TOTAL €  24,95 €

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

Quart. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient. 
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

 
3.12 Expedient núm.: E017/2016/045 
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ 
Múrcia, 14, a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 21 de novembre de 2016, a les 13:07 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-10090),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per G.R.R., amb NIF XXXXX052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació 
de  la  xarxa  de  subministrament  al  c/  Múrcia,  14  (CV2.394  -  referència  cadastral 
0679030).

Ha  estat  complimentat  el  requeriment  d'esmena  de  data  29  de  desembre  de  2016 
(registre de sortides núm. 4294) segons es constata a l'informe tècnic núm. 2017-0011 de 
data 23 de gener de 2017 subscrit per l'arquitecte tècnic municipal.

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 23 de gener de 2017  (núm. 2017-0011) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 15 de febrer de 2017 (núm. SS-2017-0014) emès pel lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 20 de febrer de 2017 (núm. 2017-0018) emès per la Secretària 
de l’Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i 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
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Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2016/045, 
sol·licitada per G.R.R. amb NIF XXXXX052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural  Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament  al c/  Múrcia,  14  (CV2.394 -  referència  cadastral  0679030),  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 novembre 
de 2016, a les 13:07 hores  (número de registre d'entrades 2016-E-RC-10090).
 
Segon. Informar a Gas Natural  Catalunya SDG, SA que tal  i  com s'estableix en les 
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:
 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  35,57 €
TOTAL €   35,57 €
 
Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i  8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  Gas Natural  Catalunya  SDG,  SA,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general,  Tresoreria i  Finances,  i  al  d'Urbanisme, Territori  i 
Medi Ambient.
 
 Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 

3.13 Expedient núm.:   E014/2017/002  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació interior 
de gas natural a l'immoble ubicat al C/ Múrcia, 14 (CV2.394), a instància de JJVD, amb 
NIF XXXXX332P. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 18 de gener de 2017, a les 13:30 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-809),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per Gas Natural Catalunya SDG, SA, en nom i representació de JJVD, amb NIF 
XXXXX332P,  per  a  executar la  instal·lació  interior  de  gas  natural  al   C/  Múrcia,  14 
(CV2.394 - referència cadastral  0679030), així com una petició d’esmena en les dades 
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proporcionades presentada per JPN, en nom en nom i representació de JJVD, amb NIF 
XXXXX332P en data 23 de gener de2017 (registre d'entrades 908).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 23 de gener de 2017 (núm. 2017-0010) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 15 de febrer de 2017 (núm. SS-2017-0015) emès pel lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 20 de febrer de 2017 (núm. 2017-0019) emès per la Secretària 
de l’Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i 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 proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2017/002, sol·licitada per JJVD, amb NIF XXXXX332P,  per a executar les obres 
consistents en la instal·lació interior de gas natural al  C/ Múrcia, 14 (CV2.394 - referència 
cadastral  0679030),  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les 
consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en dates 18 de gener de 
2017, a les 13:30 hores, i 23 de gener de 2017 a les 11:22 hores.
 
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 29,49€
TOTAL €  29,49€

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

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

 
3.14 Expedient núm.: E017/2016/047 
Assumpte: Llicència d'obres per a la reparació d’una fuita de gas natural a l'immoble 
ubicat  a c/  Miraflors,  19,  a instància  de Gas Natural  Catalunya SDG, SA, amb NIF 
A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 15 de desembre de 2016, a les 12:25 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-11129),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JMAC, amb NIF XXXXX760E, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural  Catalunya  SDG,  SA,  amb  CIF  A63485890,  per  a  executar  obres  per  a  la 
reparació d’una fuita de gas  al c/ Miraflors, 19 (referència cadastral 8869007).

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  21  de  desembre  de  2016  (núm.  2016-0177)  subscrit  per 
l'arquitecte tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 15 de febrer de 2017 (núm. SS-2017-0013) emès pel lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 20 de febrer de 2017 (núm. 2017-0020) emès per la Secretària 
de l’Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat, i Millora (Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i 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  E017/2016/047, 
sol·licitada per JMAC, amb NIF XXXXX760E, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a la reparació d’una fuita de gas 
natural  al c/  Miraflors,  19  (referència  cadastral  8869007),  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:
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-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 15 de desembre 
de 2016, a les 12:25 hores  (número de registre d'entrades 2016-E-RC-11129).
 
Segon. Informar a Gas Natural  Catalunya SDG, SA que tal  i  com s'estableix en les 
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:
 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  13,18 €
TOTAL €   13,18 €
 
Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i  8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  Gas Natural  Catalunya  SDG,  SA,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general,  Tresoreria i  Finances,  i  al  d'Urbanisme, Territori  i 
Medi Ambient.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

 
3.15 Expedient núm.: E017/2017/003 
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al 
carrer Santiago Rusiñol, núm. 13, a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb 
NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 30 de gener de 2017, a les 13:47 
hores (registre d'entrada 2017-E-RC-1124), petició de llicència urbanística subscrita per 
GRR,  amb  NIF  xxxxx052R,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  Gas  Natural 
Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890, per executar obres per a l'ampliació de la 
xarxa  de  subministrament  al  carrer  Santiago  Rusiñol,  núm.  13  (referència  cadastral 
8768101).

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 2 de febrer de 2017 (núm. 2017-0015) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 15 de febrer de 2017 (núm. SS-2017-0016) emès pel lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
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- Informe jurídic de data 20 de febrer de 2017 (núm. 2017-0021) emès per la Secretària 
de l’Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat, i Millora (Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i 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  E017/2017/003, 
sol·licitada per GRR amb NIF xxxxx052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural  Catalunya  SDG,  SA,  amb CIF  A63485890, per  a  l'ampliació  de  la  xarxa  de 
subministrament  al  carrer  Santiago Rusiñol,  núm.  13 (referència  cadastral  8768101), 
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 30 de gener de 2017, 
a les 13:47 hores (registre d'entrada 2017-E-RC-1124)
 
Segon. Informar a Gas Natural  Catalunya SDG, SA que tal  i  com s'estableix en les 
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:
 
Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost  13,18 €
TOTAL   13,18 €
 
Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i  8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  Gas Natural  Catalunya  SDG,  SA,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i al d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient.
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 
 
3.16 Expedient núm.:   E014/2017/005  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la instal·lació interior de 
gas natural  a l'immoble ubicat al carrer Santiago Rusiñol, núm. 13, a instància de SRI, 
amb NIF xxxxx008M.

S'ha presentat al registre general municipal en data 25 de gener de 2017, a les 13:03 
hores (registre d'entrada 2017-E-RC-1020), petició de llicència urbanística subscrita per 
SRI, amb NIF xxxxx008M, per executar la instal·lació interior de gas natural a l’habitatge 
ubicat al carrer Santiago Rusiñol, núm. 13 (referència cadastral  8768101).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 26 de gener de 2017 (núm. 2017-0012) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 15 de febrer de 2017 (núm. SS-2017-0017) emès pel lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 20 de febrer de 2017 (núm. 2017-0022) emès per la Secretària 
de l’Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i 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 li  
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 
E014/2017/005,  sol·licitada  per  SRI,  amb  NIF  xxxxx008M, per  executar  les  obres 
consistents en instal·lació interior de gas natural a l’habitatge ubicat al carrer Santiago 
Rusiñol, núm. 13 (referència cadastral 8768101), d'aquest terme municipal, condicionada 
al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  menors,  a  les 
condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 25 de gener de 
2017, a les 13:03 hores.

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 43,90 €
TOTAL  43,90 €
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Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

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

3.17 Expedient núm.: E014/2016/057  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació interior 
de gas natural a l'immoble ubicat a C/ Ullastrell, 29 (CV2.435), a instància de MDR, amb 
NIF xxxxx214X. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 17 de d’octubre de 2016, a les 13:12 
hores (registre d'entrada núm. 2016-E-RC-8863), petició de llicència urbanística subscrita 
per MDR, amb NIF xxxxx214X, per executar instal·lació interior de gas natural al carrer 
Ullastrell, 29 (CV2.435; referència cadastral 0780731).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 19 d’octubre de 2016 (núm. 2016-0157) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 15 de febrer de 2017 (núm. SS-2017-0002) emès pel lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 20 de febrer de 2017 (núm. 2017-0006) emès per 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 
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
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Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/057,  sol·licitada  per  MDR,  amb  NIF  xxxxx214X, per  executar  les  obres 
consistents  en instal·lació  interior  de  gas  natural  al  carrer  Ullastrell,  29  (CV2.435; 
referència cadastral 0780731), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de 
les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 17 de d’octubre 
de 2016, a les 13:12 hores.

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres3,66 % del pressupost 24,95 €
TOTAL €  24,95 €

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

Quart. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  al  d'Urbanisme  i  Territori  (Cap  de 
Departament, arquitecte i arquitectes tècnics municipals).
 
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.: E052/2006/43
Comunicació de transmissió d’activitat de magatzem de bombes i vàlvules hidràuliques al carrer 
de Barcelona, 3-7, nau 7A.

Per acord  núm. 2018 adoptat per la Junta de Govern Local en data 20.09.2006, es va 
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a BV Proinval SA, 
NIF A05023601, per a l’activitat dita, essent aquest l’últim transmitent autoritzat.
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Valveseal SL, NIF B66427436, i  BV Proinval SA, NIF A05023601, han comunicat la 
transmissió de l’activitat dita mitjançant instància conjunta entrada en data 07.10.2016 
(núm. de registre 8651) i la documentació annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica, regulen aquesta matèria.

S’ha emès  l’informe tècnic de data 24.01.2017,  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: Valveseal SL, NIF B66427436
Rètol de l’establiment: VALVESEAL

Activitat: magatzem de bombes i vàlvules hidràuliques
Emplaçament: C. Barcelona, 3-7, nau 7A
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 466) d’acord amb la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(LSA).

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i 
mesures correctores en el seu funcionament establertes en l’acord núm. 2018 adoptat 
per la Junta  de Govern Local  en data 20.09.2006  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, excepte en 
llocs habilitats per fer-ho (només podrà ser lloc habilitat qualsevol espai a l’aire 

37



lliure no cobert,  i  qualsevol espai que, estant cobert,  estigui envoltat per un 
màxim de dos paraments,  inclosa  la  façana de l’establiment,  si  és el  cas). 
Aquesta circumstància ha d’estar degudament indicada en lloc prou visible.

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 16, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 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.

4.2 Expedient núm.: E052/2015/01
Comunicació d’activitat de restaurant a l’avinguda de Ca n'Amat, 6.

Establiments  Viena  SA,  NIF  A08874489,  ha  comunicat  l’activitat  dita  mitjançant 
instància  entrada  en  data  18.09.2015  (núm.  de  registre  6449)  i  la  documentació 
annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica, regulen aquesta matèria.

En dates  10.12.2015  i  21.01.2016 s’ha requerit  al  sol·licitant  la  documentació  que 
mancava per poder resoldre el procediment, documentació que ha estat aportada en 
dates 29.12.2015 (núm. de registre 9345), 25.11.2016 (10318) i 25.01.2017 (1043).

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2015-0063 de 
data 09.11.2015, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès  l’informe tècnic de data 30.01.2017,  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
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Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
Titular: Establiments Viena SA, NIF A08874489
Rètol de l’establiment: VIENA

Activitat: restaurant
Emplaçament: Av. Ca n’Amat, 6
Classificació: activitat no classificada de baix risc d’acord amb la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (LSA).

Segon. Aprovar  la  documentació  tècnica  presentada  en  data  18.09.2015  i  la 
documentació  complementària  presentada  en  dates  25.11.2016  i  25.01.2017  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. S’ha de sol·licitar al  departament competent  en matèria de salut el  llibre de 
menjador col·lectiu per a l’activitat autoritzada.

9. El  titular  ha de  gestionar  els  residus generats  per  l’activitat  d’acord amb la 
legislació vigent sobre disposició de residus.
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10. El titular de l’activitat ha de disposar de contracte de recollida de residus amb 
un transportista autoritzat. Això s’ha d’acreditar documentalment a l’Ajuntament 
en el termini de dos mesos.

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, excepte en 
llocs habilitats per fer-ho (només podrà ser lloc habilitat qualsevol espai a l’aire 
lliure no cobert,  i  qualsevol espai que, estant cobert,  estigui envoltat per un 
màxim de dos paraments,  inclosa  la  façana de l’establiment,  si  és el  cas). 
Aquesta circumstància ha d’estar degudament indicada en lloc prou visible.

13. L’horari d’obertura al públic es subjectarà al que regula la normativa vigent de 
la Generalitat de Catalunya.

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

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

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

17. L’aforament total de l’establiment s’estableix en 199 persones a l’interior i 239 
persones en total, inclosa la terrassa. S’ha de fer constar aquesta dada en un 
rètol visible a l’entrada del local.

18. S’ha  de  dissenyar,  aplicar  i  mantenir  un  procediment  basat  en  el  sistema 
d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) com a eina per garantir la 
seguretat  dels aliments produïts i  comercialitzats segons el  Reglament (CE) 
núm. 852/2004 del  Parlament Europeu i  del Consell,  de 29 d’abril,  sobre la 
higiene dels productes alimentaris.

19. L’establiment  restarà  inclòs  dins  del  programa  de  vigilància  d’establiments 
alimentaris d’Abrera.  En  conseqüència,  la  manca  de  resolució  de  les 
deficiències o la manca de compliment de la legislació vigent podran ser causa 
del cessament de l’activitat.

20. 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.

21. 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 l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 5, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 983,38 €.  El pagament 
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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 núm.: G404/2016/40
Assumpte: Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-0141  de  data  30.01.2017, 
d’acceptació  de  subvenció  de  la  Diputació  de  Barcelona  en  el  marc  del  “Programa 
complementari de suport a la inversió local” del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”

L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2017-0141, de data 30 
de gener de 2017, amb el contingut literal següent:

“Expedient núm.: G404/2016/40
Assumpte: Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc del “Programa 
complementari de suport a la inversió local” del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”

Mitjançant ofici del dia 16 de novembre de 2016 (registre d’entrades 10841 del 7 de desembre de 
2016) de la  Direcció  General  de Cooperació Local,  Àrea de Presidència,  de la Diputació  de 
Barcelona  comunica  a  l’Ajuntament  d’Abrera  que  aquest  organisme ha  aprovat  l’atorgament 
d’una subvenció per un import de 58.919,36 €, dins del “Programa complementari de suport a la 
inversió local” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-20196”.

Des d’aquest consistori s’ha cregut convenient que aquesta subvenció es destini a cobrir la despesa 
de  rehabilitació  dels  dipòsits  d'aigües  de  Les  Carpes  i  Sant  Ermengol  (partida  pressupostària 
161/62702 del pressupost vigent).

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

RESOLC

Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Cooperació Local, Àrea de 
Presidència, de la Diputació de Barcelona, inclosa al “Programa complementari de suport a la 
inversió local”  en el  marc del  Pla “Xarxa de Governs Locals  2016-20196”,  per  un import  de 
58.919,36 €, que serà destinada a cobrir la despesa de rehabilitació dels dipòsits d'aigües de Les 
Carpes i Sant Ermengol (partida 161/62702 del pressupost vigent).

Segon. Aprovar  el  compromís  d'ingrés  per  import  de  58.919,36  €  amb  càrrec  a  l'aplicació 
pressupostària 76100 Transf. Diputació.

Tercer. Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local que se celebri.
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Quart. Comunicar  aquesta  resolució  al  Departament  d’Intervenció  General  i  Tresoreria,  i  al 
d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient.”

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

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i 
Medi Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i  Territori,  i  aquest  regidor 
delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat en ús de les atribucions 
que li atorga el  Decret  de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016 
proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0141 de data 30 de gener de 
2017.

Segon.  Comunicar  aquest  acord  a  la  Intervenció  municipal,  i  al  Departament 
d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient (tècnics).

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

6.- CONVENIS

6.1 Expedient núm: G401/2017/02
Assumpte: Aprovació conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament 
d’Abrera  en  matèria  de  controls  d’estupefaents  amb  aportació  de  kits  de  detecció  de 
substàncies estupefaents i material de suport.

D’acord  amb  el  que  disposen  la  Llei  orgànica  6/1997,  de  15  de  desembre,  de 
transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles 
de motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de 
març, sobre traspàs de serveis i funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat 
de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor; el Reial decret 
575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 404/2000, de 24 de març, sobre l’ampliació de 
mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya 
pel Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de 
creació  del  Servei  Català  de  Trànsit,  i  el  Decret  102/1998,  de  15  d'abril,  de 
desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
trànsit,  circulació  de  vehicles  i  seguretat  viària,  el  Departament  d’Interior  és  el 
responsable de l'execució de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles i seguretat viària, que han de ser exercides mitjançant el Servei 
Català de Trànsit i els òrgans del Departament que es determinin per reglament.

D’acord amb l’article 7 del  Reial  decret  legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre,  pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària,  s’atribueix  als  municipis  competències  en  matèria  de  regulació,  ordenació, 
gestió, vigilància i disciplina, per mitjà d’agents propis, del trànsit en les vies urbanes 
de  la  seva  titularitat,  així  com  la  denúncia  de  les  infraccions  que  es  cometin  en 
aquestes  vies  i  la  sanció  de  les  mateixes  quan  no  estigui  atribuïda  a  una  altra 
Administració.
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El Servei Català de Trànsit ha ofert a l’Ajuntament d’Abrera, mitjançant l’annex 5 al 
conveni marc de col·laboració en matèria de seguretat viària signat en data 07.04.16, 
la  col·laboració  en  matèria  de  controls  d’estupefaents  amb  aportació  de  kits  de 
detecció de substàncies estupefaents i material de suport.

L'objecte d'aquest  conveni  de col·laboració és la vigilància i  control  de drogues en 
conductors i  conductores que circulen per les travesseres i  vies públiques urbanes 
d’Abrera.  Per  aquest  motiu,  el  Servei  Català de Trànsit  assigna la quantitat  d’1 kit 
anual de detecció de substàncies estupefaents, el material de suport corresponent i la 
confirmació de mostra amb saliva al laboratori de referència establert pel Servei Català 
de Trànsit.

L’informe tècnic del cap de la Policia Local de data 12.01.17 informa favorablement a la 
col·laboració en matèria de controls d’estupefaents amb el Servei Català de Transit.

Aquest  conveni  específic de  col·laboració  entre  el  Servei  Català  de  Trànsit  i 
l’Ajuntament  d’Abrera  en  matèria  de  controls  d’estupefaents entrarà  en vigor en el 
moment de la seva signatura i tindrà una durada de 4 anys.

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

ACORD

Primer. Aprovar el  conveni específic de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit 
i l’Ajuntament d’Abrera en matèria de controls d’estupefaents amb aportació de kits de 
detecció de substàncies estupefaents i material de suport i facultar a l’alcalde per a la 
seva signatura.

Segon. El  Servei  Català  de  Trànsit,  a  través  del  Servei  Territorial  de  Trànsit  de 

Barcelona, es compromet a:
a) Assignar la quantitat d’1 kit anual de detecció de substàncies estupefaents per a la 

seva  utilització  per  part  de  la  Policia  Local  d'aquest  municipi,  d’acord  amb les 
disponibilitats existents.

b) Facilitar el material de suport necessari per fer els controls d’estupefaents: el tub 
per a la recollida de la mostra de saliva, els formularis i els sobres de custòdia. I, si  
escau, fer-se càrrec de la confirmació de droga d’abús en saliva al laboratori de 
referència establert pel Servei Català de Trànsit.

c) No  s’assignaran  aquests  kits  quan  no  s’obtingui  el  rendiment  adequat  en  la 
realització de controls d’estupefaents o es detecti un ús indegut o per a finalitats 
diferents de les establertes en aquest conveni. 

Tercer. Les obligacions de l’ajuntament en relació a la col·laboració en matèria 
de controls d’estupefaents son:

a) Destinar els kits de detecció de substàncies estupefaents per a ús exclusiu de les 
finalitats que persegueix aquest conveni.

b) Fer un ús correcte del material facilitat. 
c) Fer  controls  d'estupefaents  utilitzant  els  kits  de  detecció  de  substàncies 
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estupefaents.
d) Col·laborar  en  els  diversos  aspectes  de  la  seguretat  viària  per  als  quals  sigui 

requerit pel Servei Català de Trànsit.
e) En  qualsevol  cas,  cal  utilitzar  butlletes  de  denúncia  municipals  i  aplicar  les 

sancions prefixades per l’Ajuntament. 

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

Cinquè. Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit i comunicar a la Regidoria 
de Seguretat Ciutadana i al Departament de Policia Local.

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

7.- PERSONAL 

---

8.-  ALTRES ASSUMPTES

---

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de 
la qual dono fe amb el seu vistiplau, essent les 18.24 hores. 

  Vist i plau
La Secretària                L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau                            Jesús Naharro Rodríguez 
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