
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 7 DE MARÇ 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 7 de març 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  ordinària  a  la  que fa  referència  l’article  113  del  Reial  Decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores:

President:  Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports,  Salut, Gent 
Gran i Cultura (PSC).  

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

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

Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)
- 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). 
- Sra. Maria José Orobitg Della, regidora delegada d’Ensenyament, Acció 

Cultural i Patrimoni Cultural (ERC).

Excusa la seva assistència el Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC)    

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

ORDRE DEL DIA

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/04

Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 21.02.17

2 CONTRACTES
2.1 Expedient núm.: G330/2013/18

Pròrroga del contracte de serveis de podologia del Casal dels Avis i del Casal social de Sta. Maria 
de Vilalba.

2.2 Expedient núm.: G330/2013/23
Devolució  de  la  garantia  definitiva  del  contracte  de  serveis  de  neteja  dels  edificis  municipals 
d’Abrera.

2.3 Expedient núm.: G333/2016/41 (FACT-2017-747) 
Aprovació de la factura núm. 17/019 de data 31.01.17 presentada per Temavial, SL, i de la 1a 
certificació d’obra del contracte d’obres per a la renovació de la senyalització horitzontal al municipi 
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d'Abrera.

3 OBRES

---

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient núm.: E052/2016/06

Comunicació d’activitat de bar al carrer d’Antonio Machado, 64, local 6.

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS 

---

7 PERSONAL
7.1 Expedient núm.: G198/2017/04

Aprovació del conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes curriculars 
de l’estudiant del Màster en psicopatologia clínica infantojuvenil de la Universitat Autònoma de 
Barcelona de Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, la Sra. N.N.M, que serà vigent des del 8 de març 
de 2017 fins el 31 de juliol de 2017

7.2 Expedient núm.: G227/2017/05
Assabentat  d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel  personal  de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina febrer 2017

7.3 Expedient núm.: G198/2017/02
Aprovació del  conveni  de col·laboració per a  la formació pràctica de l’estudiant  de Formació 
Professional  d’Administració  i  Gestió/Auxiliar  Activitats  d’Oficina  i  de  Serveis  Administracions 
Generals a l’Institut el Palau de Sant Andreu de la Barca, el Sr. A.B.V, que serà vigent des del 22 
de març de 2017 fins el 2 de juny de 2017

7.4 Expedient núm.: G198/2017/03
Aprovació del  conveni  de col·laboració per a  la formació pràctica de l’estudiant  de Formació 
Professional  d’Administració  i  Gestió/Auxiliar  Activitats  d’Oficina  i  de  Serveis  Administracions 
Generals a l’Institut el Palau de Sant Andreu de la Barca, el Sr. A.L.O, que serà vigent des del 22 
de març de 2017 fins el 2 de juny de 2017.

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient núm.: E255/2017/04

Assumpte: Convocatòria del concurs juvenil “AbreRAP HIP-HOP 2017”

8.2 Expedient núm.:  E255/2017/05
Assumpte: Ratificació del Decret 2017-0242 de Convocatòria del concurs juvenil “Llibre, càmera 
i... acció! 2017”.

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/04
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 21.02.17

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

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

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

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

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

ACORD 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 21 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.: G330/2013/18
Pròrroga  del contracte  de serveis de podologia del Casal dels Avis i del Casal social de Sta. 
Maria de Vilalba.

Per acord núm.  2.6, adoptat per la Junta de Govern Local en data 2/04/2014, es va 
adjudicar el contracte de serveis de podologia del Casal dels Avis i del Casal social de 
Sta. Maria de Vilalba a Ana Mª García González, amb NIF xxxxx903C, per un import de 
5.500 € IVA exempt, formalitzat el 4/04/2014.

La clàusula segona del contracte regula: “El  termini d'execució del contracte serà de tres 
anys. No obstant, es preveu la possibilitat de prorrogar per mutu acord de las parts, i, de forma  
expressa,  abans  de la seva finalització, sempre que la duració total del contracte, incloses  la  
pròrroga, no excedeixi de sis anys.”

La contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 23/12/2016 
(Registre núm. 2016-E-RC-11468).

S’ha emès informe tècnic de data 8/02/2017, subscrit per la tècnica d’autonomia i Gent 
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Gran, segons el  qual  no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del 
contracte.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el  
relacionat anteriorment, aquesta Regidoria 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. Prorrogar el contracte de serveis de podologia del Casal dels Avis i del Casal 
social de Sta. Maria de Vilalba, adjudicat a Ana Mª García González, per a l’anualitat 
compresa entre l’1/04/2017 i el 31/03/2018.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de  4.125 € (d’abril  a desembre) a càrrec a 
l’aplicació  pressupostària  núm.  2311/22699 del  pressupost  municipal  vigent,  la  de 
1.375 € (de gener a març) del pressupost de 2018 i condicionar l’existència de crèdit 
adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord a la contractista Ana Mª García González.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament de Serveis Socials.

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

2.2 Expedient núm.: G330/2013/23
Devolució de la garantia definitiva del contracte de  serveis  de neteja dels edificis municipals 
d’Abrera.

Per acord núm. 2.4, adoptat per la Junta de Govern Local de data 16/04/2014, es va 
adjudicar el contracte administratiu de serveis de neteja dels edificis municipals Casa 
Consistorial, Casal dels Avis, consultori mèdic de Sta. Maria de Vilalba, Mòdul de Ca 
n’Amat, Casal social Can Vilalba, Casal social Sta. Maria de Vilalba, Casal social Les 
Carpes,  Elevadors  dels  FFGC  i  Cementiris  d’Abrera  a  l’empresa  Can  Cet  Centre 
d’Inserció  Socio  Laboral,  SL,  amb  CIF  B60759644,  formalitzat  el  contracte  el  dia 
25/04/2014, amb un termini d’execució de dos anys comptats des de l’1/05/2014 al 
30/04/2016 i prorrogable per dos anys més.

Per acord núm. 8.2 del Ple del dia 29 de setembre de 2016, es va adjudicar el Lot 3 del 
contracte  administratiu  de  serveis  de  neteja  a  la  resta  d'edificis  municipals  de 
l’Ajuntament d’Abrera a la UTE Abrera Asproseat-FIL-Àuria, amb formalització de data 
28/10/2016 i inici de la prestació de serveis l’1/11/2016.

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant 
escrit de data 06/02/2017 (Registre núm. 2017-E-RE-24), d’acord amb allò que estableix 
la Clàusula setena del contracte. 

S’ha emès informe tècnic de data  7/02/201x, subscrit per la cap del Departament de 
Serveis  urbans  i  Manteniment,  segons  el  qual  no  s'aprecien  circumstàncies  que 
desaconsellin el  retorn de la garantia definitiva del contracte, de conformitat amb els 
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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 dels serveis  de neteja 
dels edificis municipals Casa Consistorial, Casal dels Avis, consultori mèdic de Sta. 
Maria de Vilalba, Mòdul de Ca n’Amat, Casal social de Can Vilalba, Casal social de 
Sta. Maria de Vilalba, Casal social de Les Carpes, Elevadors dels FFGC i Cementiris 
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 forma d’aval, 
d’import 2.474,96 €, que el contractista Can Cet Centre d’Inserció Socio Laboral, SL té 
dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Can Cet Centre d’Inserció Socio Laboral, SL.

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

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

2.3 Expedient núm.: G333/2016/41 (FACT-2017-747) 
Aprovació de la factura núm. 17/019 de data 31.01.17 presentada per Temavial, SL, i de la 1a 
certificació  d’obra  del  contracte  d’obres  per  a  la  renovació  de la senyalització horitzontal  al 
municipi d'Abrera.

Per acord núm. 2.22 de data 13 de desembre de 2016  adoptat per la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió extraordinària i  urgent, es va adjudicar el 
contracte menor d’obres de renovació de la senyalització horitzontal al municipi d'Abrera, 
a  l’empresa  Temavial, SL,  amb  CIF B-60.736.600,  per un import de 22.548,83 €, 
sense  IVA,  27.284,09  €  amb  el  21%  d’IVA inclòs,  amb  un  termini  d’execució  del 
contracte d’un mes,  des  de la  data  del  16  de gener  de 2017  indicada a  l’acta  de 
comprovació del replanteig (formalitzada el 10 de gener de 2017).

L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 17/019 de data 31 de gener de 
2017  (registre d’entrada núm. 1473 del  dia 9 de febrer de 2017), per un import de 
18.512,76 €, i la 1a certificació d’obres (registre d’entrades núm. 1641 de 15 de febrer 
de 2017).

Ambdós  documents,  la certificació  d’obra  i  la  factura,  han  estat  conformats 
favorablement pel tècnic municipal director de l’obra.
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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  de  les 
facultats que em confereix l’article 21.1.f) de la Llei 7/85 de 2 d’Abril, Reguladora de les 
bases de règim local, l’article 41.17 del ROF i les Bases d’Execució del Pressupost per a 
la disposició de la despesa i desenvolupament de la gestió econòmica municipal, i la 
normativa vigent, i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta Regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat, i Millora, 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. Aprovar  la  certificació  núm.  1  de  l’obra  de  renovació  de  la  senyalització 
horitzontal al municipi d'Abrera i la factura núm. 17/019 de data 31 de gener de 2017 per 
import  de  18.512,76  €,  presentades  pel  contractista  Temavial,  SL,   amb  CIF 
B-60.736.600.

Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 18.512,76 € (IVA inclòs) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 150/61901 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de la factura aprovada.

Quart. Notificar  aquest  acord  al  contractista  Temavial,  SL,  i  donar  compte  a  la 
Intervenció municipal  i al Departament 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.- OBRES  

 ---

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/2016/06
Comunicació d’activitat de bar al carrer d’Antonio Machado, 64, local 6.

Blavana 1970 SL, NIF B66785601, ha comunicat l’activitat  dita mitjançant  instància 
entrada  en  data  06.07.2017  (núm.  de  registre  5965)  i  la  documentació  annexa 
corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 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 data 02.05.2017 s’havia requerit al sol·licitant la documentació que mancava per 
poder  resoldre  el  procediment,  documentació  que  ha  estat  aportada  en  dates 
06.07.2017 (com s’ha dit) i 16.11.2017 (núm. de registre 9962).

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2016-0118 
de data 12.07.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.
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S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat núm. 12 de data 13.07.2017, amb dictamen positiu.

S’ha emès  l’informe tècnic de data 21.02.2017,  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:
Titular: Blavana 1970 SL, NIF B66785601
Rètol de l’establiment: JJK BAR GELATERIA

Activitat: bar
Emplaçament: C. Antonio Machado, 64, local 6
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 563) 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 06.07.2016 amb núm. de 
visat AVC296 05/07/2016 del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació  de  Barcelona  i  la  documentació  complementària  presentada  en  data 
16.11.2017 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 
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corrent de les obligacions fiscals derivades de l’exercici de l’activitat.
4. La matriculació del titular en altres epígrafs de l’IAE no comportarà en cap cas 

l’autorització  per  a  l’exercici  de  noves activitats,  sinó  que caldrà  tramitar  la 
modificació o ampliació de la llicència atorgada.

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

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

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

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

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

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

11. L’horari d’obertura al públic es subjectarà al que regula l’acord núm. 2944 de la 
Junta de Govern Local de data 21.11.07.

12. Les  condicions  per  ocupació  de  la  via  pública amb  taules  i  cadires  es 
subjectaran al Pla específic d’ocupació de la via pública amb taules i cadires 
vigent, aprovat per l’Ajuntament d’Abrera.

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

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

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

16. L’aforament total  de  l’establiment  s’estableix  en  47  persones.  S’ha  de  fer 
constar aquesta dada en un rètol visible a l’entrada del local.

17. 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.

18. 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.

19. 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 
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es pugui  concloure  el  procediment  d’inspecció.  D’altra  banda,  tota  actuació 
inspectora, ordinària o extraordinària, restarà subjecta a les taxes municipals 
corresponents.

20. 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 491,69 € (aquest import 
inclou una reducció del 50% per petit comerç no agrupat). 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, OAC, 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
---

6.- CONVENIS
---

7.- PERSONAL 

7.1 Expedient núm.: G198/2017/04
Aprovació del conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes curriculars 
de l’estudiant del Màster en psicopatologia clínica infantojuvenil de la Universitat Autònoma de 
Barcelona de Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, la Sra. N.N.M,  que serà vigent des del 8 de 
març de 2017 fins el 31 de juliol de 2017. 

Vist el conveni de cooperació educativa per la realització de pràctiques acadèmiques 
externes entre la Universitat Autònoma de Barcelona de Bellatera i l’Ajuntament d’Abrera.

Vist  el  conveni  de  cooperació  educativa  de  pràctiques  acadèmiques  externes  de 
l’estudiant del Màster de psicopatologia clínica infantojuvenil de la Universitat Autònoma 
de Barcelona de Bellaterra, que serà vigent des de el 8 de març de 2017 fins el 31 de 
juliol de 2017, amb l’horari següent: dilluns, dimarts i dimecres de 09:00 h. a 14:00 h. i de 
15:00 h. a 20:00 h., que es portarà a terme a Serveis Socials, Centre obert, Espai jove, 
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Escola Bressol  i  Escola primària,  essent  la  seva tutora, la  Psicòloga, la Sra.  Teresa 
Tomàs i Costa.

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

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

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes 
entre  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  de  Bellaterra  i  l’Ajuntament  d’Abrera  i  el 
conveni de cooperació de l’estudiant del Màster de psicopatologia clínica infantojuvenil de 
la Universitat Autònoma de Barcelona de Bellaterra, que serà vigent des del 8 de març de 
2017 fins el 31 de juliol de 2017, amb l’horari següent: dilluns, dimarts i dimecres de 09:00 
h. a 14:00 h. i de 15:00 h. a 20:00 h., que es portarà a terme a Serveis Socials, Centre 
obert, Espai jove, Escola Bressol i Escola primària, essent la seva tutora, la Psicòloga, la 
Sra. Teresa Tomàs i Costa.

Segon.  Informar  de  la  tutora  acadèmica  de  la  UAB  i  directora  del  màster  en 
psicopatologia clínica infantojuvenil,  la  Sra.  Ma. Claustre  Jané Ballabriga tindrà  les 
funcions següents:

- Posar-se en contacte amb l'empresa/centre de treball  que realitza la col·laboració i 
gestionar el conveni.

- És responsable de fer el seguiment amb el tutor/a de pràctiques de l'empresa/centre de 
treball.

- Realitzar l’avaluació juntament amb el tutor/a de les pràctiques.

Tercer. Nomenar a la Sra. Teresa Tomàs i Costa professional de Ajuntament d'Abrera 
del departament de Serveis Socials, tutora externa de les pràctiques acadèmiques de 
l’estudiant, amb les funcions següents:

- Fixar el pla de treball de l’estudiant.

- Vetllar per la seva formació.

- Informar de la normativa d’interès, especialment la de seguretat i riscos laborals.

- Seguiment de l’estada i avaluar la seva activitat de conformitat amb la normativa de 

pràctiques acadèmiques externes de la UAB.

Quart. Disposar que la realització de les pràctiques per de l’estudiant, Sra. N.N.M, no 
genera cap compensació econòmica.

Cinquè. Informar que la relació que s’estableix entre l’estudiant i l’Ajuntament d’Abrera 
és  de  caire  estrictament  acadèmic  i  en  cap  cas  no  implica  l’existència  de  relació 
laboral.  Durant  la  seva  estada  en  pràctiques,  l’estudiant  no  ha  d’assumir  les 
responsabilitats pròpies dels professionals de l’entitat col·laboradora.
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En aquest  sentit,  l’estudiant  no pot  reclamar que es computi  el  temps d’estada en 
pràctiques per a calcular las seva antiguitat a l’empresa, ni que es tingui en compte, 
com a període de proves en el supòsit que s’incorpori a l’entitat col·laboradora un cop 
acabades  les  pràctiques,  llevat  que  en  el  conveni  col·lectiu  aplicable  s’hi  estipuli 
expressament una cosa diferent.  

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

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

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

7.2 Expedient núm.: G227/2017/05
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina febrer 2017

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

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

ACORD

Primer. Restar assabentat de les hores extraordinàries no compensables realitzades al 
mes de novembre, desembre de 2016 i gener de 2017, essent  87,80 normals, 92,62 
festives o nocturnes i 31,12 festives i nocturnes.

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

7.3 Expedient núm.: G198/2017/02
Aprovació del conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l’estudiant de Formació 
Professional d’Administració i  Gestió/Auxiliar Activitats d’Oficina i de Serveis Administracions 
Generals a l’Institut el Palau de Sant Andreu de la Barca, el Sr. A.B.V, que serà vigent des del 
22 de març de 2017 fins el 2 de juny de 2017. 

El  Sr.  A.B.V sol·licità  realitzar a Promoció Econòmica les pràctiques dels  estudis  de 
Formació Professional d’Administració i Gestió/Auxiliar Activitats d’Oficina i de Serveis 
Administracions Generals que cursa a l’Institut el Palau de Sant Andreu de la Barca, 
motiu pel qual es dur a terme el conveni de col·laboració per a la formació pràctica de 
l’estudiant vigent  des  del  22  de  març  de  2017  fins  el  2  de  juny  de  2017, 
desenvolupant-se en l’horari i dates següents: dimecres, dijous i divendres de 08:00 a 
14:00 hores. Dates: del 22 de març de 2017 al 7 d’abril de 2017, del 18 d’abril de 2017 
al 2 de juny 2017 i que es portarà a terme a Promoció Econòmica.

11



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

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

ACORD

Primer.  Aprovar el  conveni  de  col·laboració  per  a  la  formació  pràctica  del Sr.  A.B.V, 
estudiant de Formació Professional d’Administració i Gestió/Auxiliar Activitats d’Oficina i de 
Serveis Administracions Generals de l’Institut el Palau de Sant Andreu de la Barca, que 
serà vigent des del 22 de març de 2017 fins el 2 de juny de 2017, desenvolupant-se en 
l’horari i dates següents: dimecres, dijous i divendres de 08:00 a 14:00 hores. Dates: del 
22 de març de 2017 al 7 d’abril de 2017, del 18 d’abril de 2017 al 2 de juny 2017 i que es 
portarà a terme a Promoció Econòmica.

Segon.  Nomenar  tutora  a  la  Sra.  Tamara  Mendieta  Llaves,  tècnica  de  Promoció 
Econòmica, amb les funcions següents:

- Supervisar l’assistència, la participació i l’acompliment de l’estudiant.

- Atendre les consultes de l’estudiant.

- Realitzar l’avaluació de l’estudiant seguint el protocol establert pel centre d’estudis en 
la data pactada.

-  Coordinació  amb  el/la  tutor/a  acadèmic/a  per  a  l’elaboració  del  programa  de 
pràctiques.

- Informar el/la tutor/a acadèmic/a de les incidències del programa de pràctiques de les 
dificultats i imprevistos que sorgeixin.

- Coordinació, entre les dues institucions, en tota allò que sigui necessari.

Tercer. Disposar que la realització de les pràctiques per part de l’estudiant, Sr. A.B.V, 
no genera cap compensació econòmica.

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

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

Cinquè.  Determinar  que  a  la  data  de  signatura  d’aquest  conveni  s’acredita  que 
l’estudiant  està  cobert  per  l’Assegurança  Escolar/SS,  per  la  realització  d’aquesta 
activitat.
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Sisè. Notificar a l’estudiant que realitzarà les pràctiques, a d’Institut el Palau de Sant 
Andreu de la Barca, al tutor responsable, al/s regidors/es delegats/des i a la Unitat de 
Recursos Humans.

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

7.4 Expedient núm.: G198/2017/03
Aprovació del conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l’estudiant de Formació 
Professional d’Administració i  Gestió/Auxiliar Activitats d’Oficina i de Serveis Administracions 
Generals a l’Institut el Palau de Sant Andreu de la Barca, el Sr. A.L.O, que serà vigent des del 
22 de març de 2017 fins el 2 de juny de 2017. 

El Sr. Ayoub Lakbiach Ouyajou sol·licità realitzar al Departament d’Esports les pràctiques 
dels estudis de Formació Professional d’Administració i Gestió/Auxiliar Activitats d’Oficina 
i de Serveis Administracions Generals que cursa a l’Institut el Palau de Sant Andreu de la 
Barca,  motiu pel qual es dur a terme el conveni de col·laboració per a la formació 
pràctica de l’estudiant vigent des del 22 de març de 2017 fins el 2 de juny de 2017, 
desenvolupant-se en l’horari i dates següents: dimecres, dijous i divendres de 08:00 a 
14:00 hores. Dates: del 22 de març de 2017 al 7 d’abril de 2017, del 18 d’abril de 2017 
al 2 de juny 2017 i que es portarà a terme al Departament d’Esports.

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

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

ACORD

Primer.  Aprovar el  conveni  de  col·laboració  per  a  la  formació  pràctica  del  Sr.  A.L.O, 
estudiant de Formació Professional d’Administració i Gestió/Auxiliar Activitats d’Oficina i de 
Serveis Administracions Generals de l’Institut el Palau de Sant Andreu de la Barca, que 
serà vigent des del 22 de març de 2017 fins el 2 de juny de 2017, desenvolupant-se en 
l’horari i dates següents: dimecres, dijous i divendres de 08:00 a 14:00 hores. Dates: del 
22 de març de 2017 al 7 d’abril de 2017, del 18 d’abril de 2017 al 2 de juny 2017 i que es 
portarà a terme al Departament d’Esports.

Segon.  Nomenar tutor al  Sr.  Alejandro Milán Diaz,  tècnic d’Esport,  amb les funcions 
següents:

- Supervisar l’assistència, la participació i l’acompliment de l’estudiant.

- Atendre les consultes de l’estudiant.

- Realitzar l’avaluació de l’estudiant seguint el protocol establert pel centre d’estudis en 
la data pactada.

-  Coordinació  amb  el/la  tutor/a  acadèmic/a  per  a  l’elaboració  del  programa  de 
pràctiques.
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- Informar el/la tutor/a acadèmic/a de les incidències del programa de pràctiques de les 
dificultats i imprevistos que sorgeixin.

- Coordinació, entre les dues institucions, en tota allò que sigui necessari.

Tercer. Disposar que la realització de les pràctiques per part de l’estudiant, Sr. A.L.O, 
no genera cap compensació econòmica.

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

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

Cinquè.  Determinar  que  a  la  data  de  signatura  d’aquest  conveni  s’acredita  que 
l’estudiant  està  cobert  per  l’Assegurança  Escolar/SS,  per  la  realització  d’aquesta 
activitat.

Sisè. Notificar a l’estudiant que realitzarà les pràctiques, a d’Institut el Palau de Sant 
Andreu de la Barca, al tutor responsable, al/s regidors/es delegats/des i a la Unitat de 
Recursos Humans.

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

8.-  ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: E255/2017/04
Convocatòria del concurs juvenil “AbreRAP HIP-HOP 2017”

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

Per aquest motiu es fa necessari programar activitats que promoguin la participació de 
la ciutadania en la realització d’activitats culturals, alhora que serveix per fomentar la 
implicació dels joves en l’organització i participació de les mateixes.

El  concurs  AbreRAP HIP-HOP neix  amb  l’objectiu  de  promoure  l’escriptura  i  la 
composició de peces musicals de l’estil Rap o Hip Hop que tractin temàtiques actuals,  
d’interès social i del municipi d’Abrera. El concurs consisteix en la realització d’entre 
una  i  tres  peces  musicals  de  màxim 4  minuts  de  durada  on  els  joves  de  la  vila 
reflecteixin la inquietud, fins i  tot  crítica,  per algun fet  d’actualitat  i  d’interès social. 
D’aquesta manera els joves s’implicaran en la vida del municipi des d’un canal diferent, 
de caire artístic i lúdic que arribarà de manera diferent als convilatans.
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Aquest concurs motivarà la implicació dels joves de la vila, propiciarà la relació entre 
alumnes de l’Institut Voltrera alhora que donarà veu a les seves inquietuds, preguntes i 
criteris.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit d’Acció Cultural, en el marc 
de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta 
Regidoria d’Ensenyament, Acció cultural i Patrimoni cultural, en ús de les atribucions 
que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer.  Convocar el  concurs juvenil  “AbreRAP HIP-HOP 2017” i  aprovar les bases 
específiques que seran d’aplicació, de conformitat amb el text que s’annexa a aquest 
acord.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura, Departament de Joventut, 
Departament  d’Educació  i  al  Departament  de  Comunicació,  per  donar  difusió  del 
concurs al web municipal (www.ajuntamentabrera.org),  a Ràdio Abrera i  a l’agenda 
cultural.

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

8.2 Expedient núm.:  E255/2017/05
Ratificació del Decret 2017-0242 de Convocatòria del concurs juvenil “Llibre, càmera i... acció! 
2017”.

La Regidoria delegada d’Ensenyament, Acció cultural i Patrimoni cultural ha adoptat el 
decret  núm.  2017-0242,  en  data  21.02.2017  de  Convocatòria  del  concurs  juvenil 
“Llibre, càmera i... acció! 2017”, amb el contingut literal següent:

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

La  consecució  d’aquest  objectiu  es  pot  assolir  fàcilment  amb  la  realització  de 
concursos.  Aquests  són  una  bona  plataforma  per  a  l’activitat  creativa  dels  joves 
d’Abrera, amb la voluntat d’implicar-los en la societat, la vida cultural de la seva vila i el  
foment de la lectura.

El concurs de booktrailers “Llibre, càmera i... acció!” neix amb l’objectiu de promoure 
la lectura entre els joves vinculant la creativitat  i  les noves tecnologies.  El concurs 
consistirà  en  la  realització  d’un  vídeo  curt  de  durada  màxima  de  2  minuts,  amb 
l’objectiu de presentar de manera breu i visual l’atmosfera d’un llibre, sense mostrar-ne 
la trama completa ni el desenllaç, de manera que suggereixi i generi interès del lector 
per llegir-lo.

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

Primer.  Convocar el  concurs juvenil  “Llibre,  càmera i...  acció!  2017”   i  aprovar les 
bases específiques que seran d’aplicació, de conformitat amb el text que s’annexa a 
aquest acord.

Segon.  Autoritzar la despesa de 250,00 €,  corresponent  al Concurs juvenil  “Llibre, 
càmera  i  ...  acció!,  a  l'aplicació  pressupostària  929/48000,  Premis  i  beques  per 
activitats, del pressupost municipal 2017. 

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura, Departament de Joventut, 
Departament  d’Educació  i  al  Departament  de  Comunicació,  per  donar  difusió  del 
concurs al web municipal (www.ajuntamentabrera.org),  a Ràdio Abrera i  a l’agenda 
cultural.

Quart. Ratificar aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local que es celebri.”

La part  dispositiva quarta del Decret  estableix la ratificació per la Junta de Govern 
Local.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit d’Acció Cultural, en el marc 
de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta 
Regidoria d’Ensenyament, Acció cultural i Patrimoni cultural, en ús de les atribucions 
que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Ratificar el Decret de la Regidoria delegada  d’Ensenyament, Acció cultural i 
Patrimoni cultural núm. 2017-0242, adoptat en data 21.02.2017.

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

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

9.- URGÈNCIES

El President demana la inclusió per urgència dels següents temes, essent aprovats per 
unanimitat dels assistents.

9.1  Expedient núm.:  E013/2016/028
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar el reforçament d'un mur de contenció a la parcel·la 
ubicada a l’Av. Circumval·lació, 76 (CV2.211), a instància de DFG, amb NIF XXXXX878C. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 11 de juliol de 2016, a les 09:27 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-6073),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per DFG, amb NIF XXXXX878C, per a executar el reforçament d'un mur de 
contenció, a  l’Av. Circumval·lació, 76 (CV2.211 - referència cadastral 0180218), així com 
diversa documentació tècnica complementària aportada en data 24 d’octubre de 2016, a 
les  10:13  hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-9052),  com  a  resposta  al 
requeriment d'esmena de data 21 de juliol de 2016 (registre de sortides 2470).
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S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 7 de novembre de 2016 (núm. 2016-0430) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe jurídic de data 22 de febrer  de 2017 (núm.  SS-2017-022) emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 demarç de 2017 (núm. 2017-0025) 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 qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que 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. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2016/028, sol·licitada per  DFG, amb NIF  XXXXX878C, per al reforçament d'un 
mur de contenció a l’Av. Circumval·lació, 76 (CV2.211 - referència cadastral 0180218) 
d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions 
generals d'obres majors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les 
que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en les documentacions tècniques presentades l’11 de juliol de 2016 i 
el 24 d’octubre de 2016. 
 
Segon. Informar a DFG 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  156,24 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost  28,60 €
TOTAL €   184,84 €
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.

Quant. 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.
 
Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  DFG,  i  comunicar-lo  al   Departament  d'Intervenció 
general,  Tresoreria  i  Finances,  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

9.2  Expedient núm.:  E013/2016/034
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar un mur de contenció com a reforç d’una 
part d’un mur existent en el llindar posterior de la parcel·la ubicada al C/ Gardènia, 9-11 
(LC.205+206), a instància de JGD, amb NIF XXXXX361Y. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 10 d’agost de 2016, a les 12:26 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-7031), petició de llicència urbanística subscrita per 
HTG, en nom i representació de JGD, amb NIF XXX361Y, per a executar un mur de 
contenció com a reforç d’una part d’un mur existent en el llindar posterior, al  C/ Gardènia, 
9-11 (LC.205+206 - referència cadastral 0647803).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 17 d’agost de 2016 (núm. 2016-0355) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe jurídic de data 22 de febrer  de 2017 (núm.  SS-2017-023) emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 de març de 2017 (núm. 2017-0024) 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 qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que 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. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2016/034, sol·licitada per  JGD, amb NIF XXXXX361Y, per a executar un mur de 
contenció com a reforç d’una part d’un mur existent en el llindar posterior, al C/ Gardènia, 
9-11  (LC.205+206  -  referència  cadastral  0647803)  d'aquest  terme  municipal, 
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres majors, a 
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les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a  l'informe  tècnic  i  les  que  es  detallen  a 
continuació: 
-  Les ressenyades en el  projecte tècnic  visat  pel  Col·legi  d’Aparelladors,  Arquitectes 
Tècnics  i  Enginyers  d’Edificació  de  Barcelona  amb el  núm.  AVH158,  presentsat  pel 
promotor en data 10.08.16.
- L’alçada màxima del parament vist  del mur no podrà ser superior als 3,00 metres, 
d’acord als paràmetres urbanístics del sector.
- L’executivitat de la llicència resta condicionada a l’aportació de les dades acreditatives 
del constructor.
 
Segon.  Informar  a  JGD,  amb  NIF  XXXXX361Y,  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 164,70 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 30,15 € 
TOTAL €  194,85 € 
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de  474,84 
euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.
 
Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.
 
Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  l’/la  interessat/da,  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  al d'Urbanisme i Territori.

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

9.3  Expedient núm.:  E013/2016/040
Llicència d'obres per executar la instal·lació d'un ascensor a l’immoble ubicat al Ps. de l’Estació, 
núm. 6, a instància de la Comunitat de Propietaris del mateix immoble, amb NIF H59466532.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 27 de setembre de 2016, a les 13:21 
hores (registre d'entrada núm. 2016-E-RC-8265), petició de llicència urbanística subscrita 
per Lleonard Group, SL, amb CIF B65431330, en nom i representació de la Comunitat de 
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Propietaris de l’immoble ubicat al Ps. de l’Estació, núm. 6, amb NIF H59466532, per 
executar  obres  d’instal·lació  d'un ascensor  en el  nucli  de  l’escala  interior  de  l’edifici 
(referència cadastral 8373001).

L'article sisè, apartat 3 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016 diu, entre d'altres:
3. Es concedirà una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que  
afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat.
Aquesta bonificació serà compatible amb el gaudi de la prevista a l'apartat 1 d'aquest article i s'aplicarà sobre  
la quota resultant d'aplicació aquesta altra bonificació.

L'article setè, Codi 2.2 de l'Ordenança Fiscal 8 de l'any 2016 diu, entre d'altres:
No estaran subjectes a aquesta taxa les obres excloses de l'àmbit d'aplicació de l'impost, assenyalades a  
l'Ordenança 2.6, o que gaudeixin de bonificació d'aquest impost. 
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 20 d’octubre de 2016 (núm. 2016-0178) emès per l'arquitecte 
municipal, Cap de Departament.
- Informe tècnic de data 25 de gener de 2017 (núm. 2017-0008) emès per l'arquitecte 
municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  1  de  març  de  2017  (núm.  SS-2017-026)  emès  pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 de març de 2017 (núm. 2017-0029) 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 qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que 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. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2016/040, sol·licitada per la Comunitat Propietaris de l’immoble ubicat al Ps.  de 
l’Estació, núm. 6, amb CIF H59466832, per a la instal·lació d’un ascensor en el nucli 
d’escala  interior  de  l’edifici (referència  cadastral  8373001)  d'aquest  terme  municipal, 
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres majors, a 
les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a  l'informe  tècnic  i  les  que  es  detallen  a 
continuació: 
- Les ressenyades en el projecte tècnic presentat pel promotor en data 27 de setembre 
de 2016.
 
Segon. Informar a la Comunitat de Propietaris de l’immoble del Ps. de l’Estació, núm. 6 
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 4.669,41 €
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(en aplicació del article 6.3 de l’Ordenança 6 del 2016, 
ja que es tracta d’obres que afavoreixen les condicions 
d’accés i habitabilitat a les persones amb discapacitat, 
s’aplica una bonificació del 90%)  - 90 % de 2.342,40€

 
- 4.202,47 €

TOTAL  €                            466,94 €

Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 900 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.

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

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

9.4  Expedient núm.:  E013/2016/043
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar diverses obres a l'immoble ubicat a c/ Núria, 7 
(CA.152), a instància de JRH.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 21 de d’octubre de 2016, a les 13:06 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-9039),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JRH, amb NIF XXXXX859R, per a executar diverses obres (modificació de 
les plataformes de nivell, murs de contenció, paviment de patis i adequació de la tanca de 
façana),  al  c/  Núria,  7  (CA.152  -  referència  cadastral  6867607),  així  com  diversa 
documentació tècnica complementària aportada en data 17 de gener de 2017 (registre 
d'entrades 2017-E-RC-760), com a resposta al  requeriment  d'esmena de data 28 de 
novembre de 2016 (registre de sortides 2016-S-RC-3861).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 20 de gener de 2017 (núm. 2017-0021) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  1  de  març  de  2017  (núm.  SS-2017-030)  emès  pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 de març de 2017 (núm. 2017-0028) emès per la Secretària de 
l’Ajuntament.
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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, aquesta regidoria 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. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2016/043,  sol·licitada  per  JRH,  amb  NIF  XXXXX859R,  per  a  executar  la 
modificació  de  les  plataformes  de  nivell,  murs  de  contenció,  paviment  de  patis  i 
adequació  de  la  tanca  de  façana,  tot al c/  Núria,  7  (CA.152  -  referència  cadastral 
6867607) d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i 
condicions generals d'obres majors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe 
tècnic i les que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en el projecte tècnic presentat en data 21 d’octubre de 2016, i la 
documentació complementària presentada pel promotor en data 17 de gener de 2017. 
 
Segon. Informar a JRH 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  350,19 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost  94,11 €
TOTAL €   444,30 €
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.

Quant. 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.
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Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  JRH,  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.

9.5  Expedient núm.: E013/2016/044
Llicència d'obres i instal·lacions per executar un habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la ubicada al 
c/ Xarel·lo, núm. 5, a instància de la raó social Eurofinques Assessors Immobiliaris, SL, amb CIF 
B62891981. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 21 d’octubre de 2016, a les 13:26 
hores (registre d'entrada 2016-E-RC-9043), petició de llicència urbanística subscrita per 
ORA, amb NIF xxxxx526P, en nom i representació de la raó social Eurofinques Assessors 
Immobiliaris,  SL,  amb CIF B62891981,  per  executar un habitatge unifamiliar  aïllat  al 
carrer  del  Xarel·lo,  núm.  5  (referència  cadastral  8669705DF0986N0001JA),  així  com 
diversa documentació tècnica complementària aportada en data 21 de desembre de 
2016 (registre d'entrada 2016-E-RC-11349), com a resposta al requeriment d'esmena de 
data 11 de novembre de 2016 (registre de sortida 2016-S-RC-3689).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 27 de gener de 2017 (núm. 2017-0010) emès per l'arquitecte 
municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  1  de  març  de  2017  (núm.  SS-2017-031)  emès  pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 de març de 2017 (núm. 2017-0030) 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 qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta 
de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2016/044,  sol·licitada  per Eurofinques  Assessors  Immobiliaris,  SL,  amb  CIF 
B62891981, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Xarel·lo, núm. 5 
(referència cadastral 8669705DF0986N0001JA) d'aquest terme municipal, condicionada 
al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  majors,  i  a  les 
condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic, i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb el núm. 2016006425, presentat pel promotor en data 21.10.16, i 21.12.16. 
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar 
el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
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Segon. Informar a Eurofinques Assessors Immobiliaris, SL que tal i com s'estableix en les 
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 
 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost 5.218,88 €
Taxa llicència (> 120.200'00 €) 2,03 % del pressupost 2.894,63 €
Placa nº carrer OF 2.08 Codi 4.01 100 % (9,33 €) 9,33 € 

TOTAL € 
 

8.122,84 €
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 900 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.

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

Cinquè. Notificar aquest acord a Eurofinques Assessors Immobiliaris, SL, i comunicar-lo 
al Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i al d'Urbanisme, Territori i 
Medi Ambient (Cap de Departament, arquitecte i arquitecta tècnica municipal). 
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

9.6  Expedient núm.:  E013/2016/045
Llicència  d'obres  per  a la  instal·lació  d'una  grua  a l’immoble ubicat  al  carrer  Menorca,  16,  a 
instància de Construcciones Trade, SL, amb NIF B59404756. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 4 de novembre de 2016, a les 12:24 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RE-38,  presentació  telemàtica),  petició  de 
llicència  urbanística  subscrita  per  IGM,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social 
Construcciones Trade, SL, amb CIF B59404756, per a instal·lació d'una grua, al carrer 
Menorca, 16 (referència cadastral 8875502).
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 17 de novembre de 2016 (núm. 2016-0451) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
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-  Informe  jurídic  de  data  1  de  març  de  2017  (núm.  SS-2017-033)  emès  pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 de març de 2017 (núm. 2017-0035) 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 qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que 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. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2016/045, sol·licitada per  Construcciones Trade, SL, amb CIF  B59404756, per a la 
instal·lació  d'una grua al  carrer  Menorca,  16 (referència  cadastral  8875502) d'aquest 
terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals 
d'obres majors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es 
detallen a continuació: 
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 4 de novembre 
de 2016.
- La present llicència només es concedeix a efectes del muntatge de la grua torre, sense 
que es pugui posar en marxa fins que s'hagi obtingut autorització per part de l'Entitat 
d'Inspecció i Control de la Generalitat per la seva posada en funcionament.
- La grua serà desmuntada abans de la finalització de les obres de reforma i d’ampliació 
de la residència geriàtrica (expedient núm. E013/2016/007).
-  Cal  donar  compliment  a  les  determinacions  de  l’article  31  del  PGOU en  quant  a 
garanties i cobertura de responsabilitats.

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost  53,07 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % del pressupost  9,72 €
TOTAL   62,79 €
 
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  
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de finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.
 
Quart. Notificar aquest acord a Construcciones Trade, SL i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances, al  d'Urbanisme  i  Territori  (Cap  de 
Departament, arquitecta, 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.

9.7  Expedient núm.:  E013/2016/046
Llicència d'obres i instal·lacions per executar una reforma i ampliació de l’habitatge ubicat al c/ 
Rebato, núm. 10, a instància de RFS, amb NIF xxxxx386C. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 9 de novembre de 2016, a les 09:34 
hores (registre d'entrada núm. 2016-E-RC-9729), petició de llicència urbanística subscrita 
per  RFS,  amb NIF xxxxx386C,  per  executar una reforma i  ampliació  d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres, al carrer Rebato, núm. 10 (referència cadastral 7975737).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe  tècnic  de  data  21  de  novembre  de  2016  (núm.  2016-0203)  emès  per 
l’arquitecte-cap del departament d’Urbanisme i Territori.
- Informe tècnic de data 27 de gener de 2017 (núm. 2017-0009) emès per l’arquitecte 
municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  1  de  març  de  2017  (núm.  SS-2017-034)  emès  pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 de març de 2017 (núm. 2017-0037) 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 qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que 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. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2016/046, sol·licitada per RFS, amb NIF xxxxx386C, per a la reforma i ampliació 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Rebato, núm. 10 (referència cadastral 
7975737) d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i 
condicions generals d'obres majors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe 
tècnic i les que es detallen a continuació: 
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- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 9 de novembre 
de 2016 (projecte tècnic visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya amb el núm. 
2016005317).
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar 
el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
 
Segon. Informar a RFS 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  3.785,72 €
Taxa llicència(>90.150'01€<120.200€) 1,36 % del pressupost 1.406,72 €
TOTAL   5.192,44 €
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de  900,00 
euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.

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

9.8  Expedient núm.: E014/2016/048
Legalització de les obres executades consistents en la modificació de l’alçada d’un tancament  
perimetral de l’immoble ubicat al C/ Esparreguera, núm. 24 

Per ofici subscrit pel regidor d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat de 
l’Ajuntament d’Abrera en data 7 de juliol  de 2016, i  en base a l’informe emès per 
l’arquitecta tècnica municipal en data 1 de juliol de 2016, pel qual es detecta que s’han 
executat obres sense llicència consistents en la modificació de la tanca mitgera lateral 
esquerre de la vivenda del carrer Esparreguera, 24, recreixent el  muret de bloc de 
formigó i substituint la gelosia de bruc, s’insta a la propietat a adequar i ajustar l’alçada 
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del muret de bloc de formigó de la tanca fins els 0,60 metres d’alçada i ajustar el total 
de l’alçada de la tanca a l’1,60 metres (expedient núm. E380/2016/10).

S'ha presentat al registre general municipal en data 14 de setembre de 2016, a les 17:32 
hores (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-7844),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per NNV, amb NIF xxxxx566G, per a executar la modificació de tanques al C/ 
Esparreguera,  24  (referència  cadastral 8776801),  així  com  diversa  documentació 
complementària aportada en data 27 de setembre de 2016 (registre d'entrades núm. 
2016-E-RC-8274).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 3 d’octubre de 2016 (núm. 2016-0398) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  1  de  març  de  2017  (núm.  SS-2017-024)  emès  pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 de març de 2017 (núm. 2017-0031) 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 qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que 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. Legalitzar i donar conformitat a les obres executades relatives a la modificació 
del tancament perimetral de l’immoble ubicat al C/ Esparreguera, núm. 24, sol·licitada per 
NNV, amb NIF xxxxx566G, condicionada l’actuació al compliment de les consideracions i 
condicions  generals  d'obres  menors,  a  les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a 
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel  promotor en data 14 i  27 de 
setembre de 2016.
- Al tractant-se de la legalització d’una obra, cal que, en el termini màxim d’execució, 
l’interessat  acrediti  haver  realitzat  l’enderroc/desmuntatge  de  la  part  de  construcció 
il·legalitzable, segons el projecte presentat, mitjançant la presentació de la corresponent 
certificació  emesa  per  tècnic  competent,  juntament  amb reportatge fotogràfic  que ho 
justifiqui;  tot  això  sense  perjudici  de  les  facultats  d’inspecció  d’aquesta  Corporació 
Municipal. 
 
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 55,27 €
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TOTAL €  55,27 €

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

9.9 Expedient núm.:   E014/2016/052  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a Cm. dels Sagraments, 
51, a instància de Ceco Doors, SL, amb NIF B25292970.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 26 de setembre de 2016, a les 12:51 
hores (registre d'entrada núm. 2016-E-RC-8235), petició de llicència urbanística subscrita 
per JRF, amb NIF xxxxx824C, en nom i representació de la raó social Ceco Doors, SL, 
amb CIF B25292970, per executar obres de restitució del paviment de formigó de la 
vorera en l’àmbit d’un gual  al  Cm. dels Sagraments, 51 (referència cadastral 7568004).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 14 d’octubre de 2016 (núm. 2016-0409) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  1  de  març  de  2017  (núm.  SS-2017-025)  emès  pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 de març de 2017 (núm. 2017-0032) 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 qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que 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. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/052, sol·licitada per JRF, amb NIF xxxxx824C, en nom i representació de la 
raó social  Ceco Doors,  SL, amb NIF B25292970, per executar les obres consistents 
en restitució del  paviment de formigó de la vorera en l’àmbit  d’un gual  al   Cm. dels 
Sagraments, 51 (referència cadastral 7568004), 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 26 de setembre 
de 2016, a les 12:51 hores.
- Les prescripcions tècniques que ha de tenir la zona de gual en l’àmbit de vorera, en 
parcel·les industrials que fan ús de vehicles de gran tonatge són les següents:

 Solera de formigó armada HA 25/b/20/IIa de 20 cm. de gruix reforçat amb malla 
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15x15x8mm.
 Acabat amb formigó remolinat (sense panot).
 Amplada de gual igual a l’ampla de la porta d’accés més un marge per cada 

banda d’1,50 metres. Zona susceptible de ser afectada per les maniobres per 
l’entrada i sortides dels camions.

 Les peces de gual (vorada) han de ser de característiques iguals o similars a 
les utilitzades en la zona.

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 41,18 €
TOTAL  41,18 €

Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació. 

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

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

9.10 Expedient núm.: E014/2016/055  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar obres d’arranjament de l’àmbit de gual i pati 
anterior a la nau 7B del Cm. dels Sagraments, 37, a instància de Trans. Miquel Benavent, SL, amb 
NIF B62587019. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 13 de d’octubre de 2016, a les 10:00 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-8733),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per CMP, en nom i representació de la raó social Trans. Miquel Benavent, SL, 
amb NIF B62587019, per executar obres de restitució de paviment de formigó en l’àmbit 
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de gual i pati anterior, i substitució de les reixes de recollida de les aigües pluvials, a la 
nau 7B ubicada al Cm. dels Sagraments, núm. 37 (referència cadastral 7667002).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 26 d’octubre de 2016 (núm. 2016-0420) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  1  de  març  de  2017  (núm.  SS-2017-027)  emès  pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 de març de 2017 (núm. 2017-0033) 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 qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que 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. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/055, sol·licitada per Trans. Miquel Benavent, SL, amb NIF B62587019,  per 
a executar les obres consistents en la restitució del paviment de formigó en l’àmbit de 
gual i pati anterior de les dues naus industrials, i substitució de les reixes de recollida 
de les aigües pluvials a la nau 7B del Cm. dels Sagraments, 37 (referència cadastral 
7667002),  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 13 de d’octubre 
de 2016, a les 10:00 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 204,45 €
TOTAL  204,45 €

Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació. 

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

Cinquè. Notificar  aquest  acord  als  interessats  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.

9.11 Expedient núm.: E014/2016/058  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la rehabilitació dels balcons de la façana de 
l'immoble ubicat al passeig de l’Estació, 17, a instància de la Comunitat de Propietaris del mateix 
immoble, amb CIF H60107422. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 19 de d’octubre de 2016, a les 13:40 
hores (registre d'entrada núm. 2016-E-RC-8978), petició de llicència urbanística subscrita 
per RMT, en nom i representació de la Comunitat de Propietaris de l’immoble ubicat al 
passeig de l’Estació, 17, amb CIF H60107422, per executar la rehabilitació dels balcons 
de façana del mateix immoble (referència cadastral 8573814).

L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016 diu, entre d'altres:
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per  
concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que ho justifiquin,  
podran gaudir d'una bonificació del 95 per cent en la quota de l'impost en els termes que a continuació  
s'indiquen:
a) Rehabilitació de façanes, balcons i terrats d'edificis plurifamiliars i unifamiliars.
b) ... c) ... d) ....
La declaració d'especial interès o utilitat municipal dels apartats anteriors correspondrà al Ple de la Corporació  
i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

L'article sisè, apartat 4, de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016 diu, entre d'altres:
4. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats anteriors s'han de presentar  
en el moment de formular la sol·licitud de la llicència d'obres, la declaració responsable o la comunicació  
prèvia, referides en els apartats 2 i 3 de l'article 9è d'aquesta Ordenança i hauran d'anar acompanyades de la  
documentació acreditativa.
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  7  de  novembre  de  2016  (núm.  2016-0427)  subscrit  per 
l'arquitecta tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  1  de  març  de  2017  (núm.  SS-2017-058)  emès  pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 de març de 2017 (núm. 2017-0034) emès per la Secretària de 
l’Ajuntament.
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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, aquesta regidoria 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. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/058, sol·licitada per la Comunitat de Propietaris de l’immoble ubicat al passeig 
de l’Estació, núm. 17, amb CIF H60107422,  per executar les obres consistents en la 
rehabilitació  dels  balcons  de  la  façana  del  mateix  immoble  (referència  cadastral 
8573814), 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 19 de d’octubre 
de 2016, a les 13:40 hores.
-  L'executivitat  de la  llicència  resta  condicionada a l’aportació  del  full  d’assumeix  de 
l’empresa constructora.

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 590,80 €
TOTAL €  590,80 €

Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de  450,00 
euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació. 

Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
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.
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Cinquè. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-lo al  Departament d'Intervenció 
general,  Tresoreria  i  Finances,  i  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (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.
9.12 Expedient núm.:   E014/2016/059  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la connexió de la xarxa de sanejament de 
l’habitatge del  carrer  Pintor  Rivera, núm. 41 (LC.733)  al  clavegueram públic i  anul·lar  la fosa 
sèptica, a instància de JAMO.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 21 de d’octubre de 2016, a les 12:40 
hores (registre d'entrada núm. 2016-E-RC-9036), petició de llicència urbanística subscrita 
per JAMO, amb NIF xxxxx705R, per executar la connexió de desguàs a la xarxa de 
clavegueram municipal de l’immoble ubicat  al  carrer  Pintor  Rivera,  núm.  41 (LC.733; 
referència cadastral  0557617).

L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016 diu, entre d'altres:
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per  
concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que ho justifiquin,  
podran gaudir d'una bonificació del 95 per cent en la quota de l'impost en els termes que a continuació  
s'indiquen:
a) ...
b) Rehabilitació de l'habitatge en ús per tal d'assolir el nivell mínim d'habitabilitat objectiva, sempre i quan no  
tinguin la finalitat de crear nous habitatges.
c) ... d) ...
La declaració d'especial interès o utilitat municipal dels apartats anteriors correspondrà al Ple de la Corporació  
i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

L'article sisè, apartat 4, de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016 diu, entre d'altres:
4. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats anteriors s'han de presentar  
en el moment de formular la sol·licitud de la llicència d'obres, la declaració responsable o la comunicació  
prèvia, referides en els apartats 2 i 3 de l'article 9è d'aquesta Ordenança i hauran d'anar acompanyades de la  
documentació acreditativa.
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  24  de  novembre  de  2016  (núm.  2016-0455)  subscrit  per 
l'arquitecta tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  1  de  març  de  2017  (núm.  SS-2017-032)  emès  pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 de març de 2017 (núm. 2017-0036) 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 qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que 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
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ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/059,  sol·licitada per  JAMO,  amb NIF xxxxx705R,  per  executar  les  obres 
consistents en la connexió a la xarxa de sanejament de l’habitatge del  carrer  Pintor 
Rivera, núm. 41 (LC.733; referència cadastral 0557617) al clavegueram públic i anul·lar la 
fosa sèptica, 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 21 de d’octubre 
de 2016, a les 12:40 hores.
- Atès que l’actuació queda dintre de l’amplada del vial, prèviament s’hauran de coordinar 
els treballs amb la Policia Local.
- El tall del paviment asfàltic es farà amb tall de disc. La reposició de terres es farà amb 
àrid seleccionat correctament compactat i el paviment asfàltic serà en calent i del tipus 
A-5 estès i compactat en calçada.
- En tot cas l'executivitat de la llicència resta condicionada a l’aportació del nomenament 
del contractista. 

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 73,20 €
TOTAL  73,20 €

Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de  450,00 
euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació. 

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

Cinquè. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-lo al  Departament d'Intervenció 
general,  Tresoreria  i  Finances, i  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (Cap  de 
Departament, arquitecte i arquitectes tècnics municipals).
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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.

9.13 Expedient núm.: E014/2016/064  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la reforma interior del local ubicat al carrer 
Antonio Machado, núm. 62, a instància d’IB, amb NIF xxxxx815Q. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 18 de novembre de 2016, a les 09:51 
hores (registre  d'entrada  núm.  2016-E-RC-10033),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per IB, amb NIF xxxxx815Q, per executar la reforma interior del local comercial 
ubicat al carrer Antonio Machado, núm. 62 (referència cadastral 8476501), en concret per 
a la creació de parets divisòries en el local.
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  2  de  desembre  de  2016  (núm.  2016-0480)  subscrit  per 
l'arquitecta tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  1  de  març  de  2017  (núm.  SS-2017-035)  emès  pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 de març de 2017 (núm. 2017-0038) 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 qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que 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. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/064,  sol·licitada  per  IB,  amb  NIF  xxxxx815Q,  per  executar  les  obres 
consistents en reforma interior del local (creació de parets divisòries)  ubicat al carrer 
Antonio Machado, núm. 62 (referència cadastral  8476501), d'aquest  terme municipal, 
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres menors, 
a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i  les que es detallen a 
continuació:
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona amb el núm. 2016913866 de 09.11.2016 (documentació presentada pel 
promotor en data 18 de novembre de 2016, a les 09:51 hores).
-  L'atorgament  d'aquesta  llicència  d'obres  no  exclou  l'obligació  del  responsable  de 
l'activitat de la seva legalització, d'acord amb la legislació ambiental vigent.
 
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
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Impost sobre Const., Instal., Obres3,66 % del pressupost 36,60 €
TOTAL  36,60 €

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 i comunicar-lo al Departament d'Intervenció 
general,  Tresoreria  i  Finances, i  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (Cap  de 
Departament, arquitecta tècnica i cap de la unitat de suport al Medi Ambient).
     
Sotmesa la proposta  a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

9.14 Expedient núm.: E014/2016/065  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la rehabilitació de façanes, balcons i coberta, 
i construcció d’una rampa d’accés a l'immoble ubicat al carrer de la Florida, núm. 1, a instància 
de la Comunitat de Propietaris del mateix immoble, amb NIF H59515361. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 23 de novembre de 2016, a les 16:31 
hores (registre  d'entrada  núm.  2016-E-RC-10217),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JVA, en nom i representació de la Comunitat de Propietaris de l’immoble 
ubicat  al  carrer  de la  Florida,  núm.  1,  amb CIF H59515361),  per  executar obres  de 
rehabilitació de façanes, balcons i coberta, i construcció d’una rampa d’accés al mateix 
immoble (c/ Florida, 1; referència cadastral 8669801).

L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016 diu, entre d'altres:
“2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per  
concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que ho justifiquin,  
podran gaudir d'una bonificació del 95 per cent en la quota de l'impost en els termes que a continuació  
s'indiquen:
a) Rehabilitació de façanes, balcons i terrats d'edificis plurifamiliars i unifamiliars.
(...)
La declaració d'especial interès o utilitat municipal dels apartats anteriors correspondrà al Ple de la Corporació  
i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions, instal·lacions o  
obres fossin susceptibles de ser incloses en més d'un supòsit i l'interessat no hagués manifestat cap opció per  
un o un altre, s'aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació d'import superior.”

L'article sisè, apartats 3 i 4, de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016 diu, entre d'altres:
“3. Es concedirà una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que  
afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat. 
Aquesta bonificació serà compatible amb el gaudi de la prevista a l'apartat 1 d'aquest article i s'aplicarà sobre  
la quota resultant d'aplicació aquesta altra bonificació.
4. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats anteriors s'han de presentar  
en el moment de formular la sol·licitud de la llicència d'obres, la declaració responsable o la comunicació  
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prèvia, referides en els apartats 2 i 3 de l'article 9è d'aquesta Ordenança i hauran d'anar acompanyades de la  
documentació acreditativa.”
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  28  de  desembre  de  2016  (núm.  2016-0506)  subscrit  per 
l'arquitecta tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  1  de  març  de  2017  (núm.  SS-2017-036)  emès  pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 de març de 2017 (núm. 2017-0039) 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 qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que 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. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/065, sol·licitada per la Comunitat de Propietaris de l’immoble ubicat al carrer 
de  la  Florida,  núm.  1,  amb  CIF  H59515361, per  executar  les  obres  consistents  en 
rehabilitació de façanes, balcons i coberta, i construcció d’una rampa d’accés al mateix 
immoble  (referència  cadastral 8669801),  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al 
compliment de les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions 
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-  Les  ressenyades  en  el  projecte  tècnic  visat  pel  Col·legi  Oficial  d’Arquitectes  de 
Catalunya amb el núm. 2016003143 (documentació presentada pel promotor en data 23 
de novembre de 2016, a les 16:31 hores).
-  L'executivitat  de  la  llicència  resta  condicionada  a l’aportació  del  nomenament  del 
contractista
 
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 (1) 1.801,11 €
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost (2) 97,77 €
Bonificació 90% (eliminació de barreres arquitectòniques)(2) - 87,99 €
TOTAL   1.810,89 €

(1) Pressupost per a executar la rehabilitació de façanes (49.210,68 €)
(2) Pressupost per a executar l’eliminació de barreres arquitectòniques (2.671,26 €). S’aplica una bonificació 
directa del 90% segons s’estableix a l’Ordenança Fiscal 6, article sisè, punt 3.

Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de  900,00 
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euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació. 

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

Cinquè. Notificar  aquest  acord  als  interessats  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient 
(Cap de Departament i arquitecta tècnica municipal).
     
Sotmesa la proposta  a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

9.15  Expedient núm.: E016/2016/003
Llicència de parcel·lació urbanística al carrer de Francesc Layret, núm. 10 i carrer del Progrés, 
núm. 17 (referència cadastral 7572304DF0977S0001PO), sol·licitada per l’Institut Català del Sòl, 
amb CIF Q0840001B. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 29 de novembre de 2016, a les 13:57 
hores (registre d'entrada 2016-E-RC-10489), mitjançant escrit subscrit per ECA, directora 
d’operacions  de  l’Institut  Català  del  Sòl  (CIF  Q0840001B),  petició  de  llicència  de 
parcel·lació  al  carrer  de  Francesc  Layret,  núm.  10  i  carrer  del  Progrés,  núm.  17 
(referència cadastral 7572304DF0977S0001PO).
 
En data 27 de desembre de 2016 i 21 de febrer de 2017, es registren nous escrits signats 
per  ECA,  directora  d’operacions  de  l’Institut  Català  del  Sòl  (registre  d’entrada 
2016-E-RC-11588  i  2017-E-RC-1869,  respectivament)  aportant  documentació  tècnica 
complementària com a resposta al rewqueriment d’esmena de data 13 de desembre de 
2016 (registre de sortida 2016-S-RC-4029). 

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 23 de gener de 2017 (núm. 2017-0004) emès per l’arquitecte 
municipal.
-  Informe jurídic de data 22 de febrer  de 2017 (núm.  SS-2017-021)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 de març de 2017 (núm. 2017-0026) 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  al  Territori,  en  el  marc  del  Decret  Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 
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305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  la  Llei  d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que li  
atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposa a la 
Junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD
 
Primer. Aprovar la llicència de parcel·lació, expedient núm. E016/2016/003, sol·licitada 
per l’Institut Català del Sòl, amb CIF Q0840001B, d'acord amb els projectes adjuntats en 
dates 29.11.2016 i 27.12.2016, redactats per la Direcció de Projectes de l’Institut Català 
del Sòl (Isabel Suarez Ponce, equip de projectes i Jordi Vidal de Puig, coordinador del 
projecte), les dades de la qual són les següents:  
- FINCA MATRIU: de superfície 10.782,29 m2, amb façana als carrers Francesc Layret, 
núm. 10 i Progrés, núm. 17, amb referència cadastral 7572304DF0977S0001PO.

Les parcel·les resultants de la parcel·lació són les següents:
- Parcel·la Resultant 1, situada al carrer Francesc Layret, núm. 10. 

Superfície de la finca: 5.004,61 m²
- Parcel·la Resultant 2, situada al carrer del Progrés, núm. 17. 

Superfície de la finca: 5.777,68 m²
 
Segon. La llicència atorgada resta condicionada al compliment de les consideracions i 
condicions  generals  de  parcel·lacions,  a  les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a 
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- La fiança a dipositar està afecta com a garantia de la correcta materialització registral 

de la parcel·lació autoritzada, en el sentit que aquesta podrà ser retornada un cop 
s’aporti  a  l’expedient  l’escriptura pública i  l’acreditació de la seva inscripció en el 
registre  de  la  propietat,  així  com  justificar  la  tramitació  de  l’alteració  cadastral 
corresponent (Model 903).

- Les dues parcel·les obtingudes de la parcel·lació esdevenen  indivisibles  d’acord 
amb l’article 196.1 c) i 196.1d) del DL 1/2010. Cal fer constar en les escriptures i en 
els altres documents públics de segregació o transmissió de finques, i també en el 
Registre de la Propietat, la indivisibilitat d’aquestes finques, d’acord amb l’article 196.2 
del DL 1/2010 i amb la resta de la legislació vigent.

- S’haurà d’incorporar la proforma de document que consta acompanyada al projecte 
presentat en data 21 de febrer de 2017 pel sol·licitant, així con incorporar annexa una 
còpia certificada del plànol parcel·lari corresponent i de les fitxes descriptives dels lots 
resultants. 

 
Tercer. Informar a l’Institut Català del Sòl que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal 8 
(Codi 2.3), se li practicarà una liquidació provisional per import de 45,26 €, 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.
 
Quart. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte, dipositi la quantitat de 300 euros en concepte de fiança, segons la carta 
de pagament que se li adjuntarà a la notificació.
 
Cinquè.  Notificar  el  present  acord  a  l’Institut  Català  del  Sòl,  incorporant  una  còpia 
certificada  del  plànol  parcel·lari  corresponent  i  de  les  fitxes  descriptives  dels  lots 
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resultants, als efectes de la seva inscripció al Registre de la Propietat; a l'Organisme de 
Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona  i  al  Centre  de  Gestió  Cadastral  a 
Barcelona. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord al Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient i al 
Departament d'Intervenció, Tresoreria i Finances.
      
Sotmesa la proposta  a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

9.16 Expedient núm.: E017/2016/025 
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural  a l'immoble ubicat al  carrer  Ullastrell,  29 
(CV2.435), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 17 de juny de 2016, a les 12:17 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-5397), petició de llicència urbanística subscrita per 
GRR,  amb  NIF  xxxxx052R,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  Gas  Natural 
Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890, per executar obres per a l'ampliació de la 
xarxa de subministrament al carrer Ullastrell, 29 (CV2.435; referència cadastral 0780731).

Ha estat complimentat el requeriment d'esmena de data 30 de juny de 2016 (registre de 
sortida núm. 2016-S-RC-2212) segons es constata a l'informe tècnic núm. 2016-0158 de 
data 19 d’octubre 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 19 d’octubre de 2016 (núm. 2016-0158) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
-  Informe jurídic de data 15 de febrer  de 2017 (núm. SS-2017-001)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 de març de 2017 (núm. 2017-0023) 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 qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que 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. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2016/025, 
sol·licitada per GRR amb NIF xxxxx052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament al carrer Ullastrell, 29 (CV2.435; referència cadastral 0780731), 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 17 de juny de 2016, a 
les 12:17 hores
 
Segon. Informar a Gas Natural Distribución SDG, SA que tal i com s'estableix en les 
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:

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

Quart. Notificar aquest  acord a Gas Natural  Distribución SDG, SA, i  comunicar-lo al 
Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  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.

9.17  Expedient núm.: E017/2017/004 
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a l'immoble 
ubicat a l’avinguda de Ca n'Amat, núms. 14-16, a instància d’Endesa Distribució Elèctrica SLU. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 10 de febrer de 2017, a les 12:37 
hores (registre d'entrada 2017-E-RC-1529), petició de llicència urbanística subscrita per 
JAB, amb NIF xxxxx006C, 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 (en concret, per l’ampliació d’una posició de 25 KV), a l’avinguda de Ca 
n'Amat, núm. 14-16 (referència cadastral 7761506-07).

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 15 de febrer de 2017 (núm. 2017-0022) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 22 de febrer de 2017 (núm. SS-2017-0020) emès pel lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 de març de 2017 (núm. 2017-0027) emès per la Secretària de 
l’Ajuntament.
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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, aquesta regidoria 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. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2017/004, 
sol·licitada per JAB, amb NIF xxxxx006C, 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 (en concret, per l’ampliació d’una posició de 25 KV) a l’avinguda de Ca 
n'Amat,  núm.  14-16  (referència  cadastral  7761506-07)  d'aquest  terme  municipal, 
condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  en 
xarxes de  serveis  de subministrament,  a  les  condicions  particulars  que s'indiquen  a 
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 10 de febrer de 2017, 
a les 12:37 hores (2017-E-RC-1529) amb la REF.: N.R.CL.03000/051.

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost  1.802,62 €
TOTAL    1.802,62 €

Tercer. Comunicar a Endesa Distribució Elèctrica SLU, SA, 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).
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Sotmesa la proposta  a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de 
la qual dono fe amb el seu vistiplau, essent les 18:45 hores. 

  Vist i plau
La Secretària                L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau                            Jesús Naharro Rodríguez 
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