
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 18 D’ABRIL DE 2017 PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:30 hores del dia 18 d’abril 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. Jesús Naharro Rodríguez (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)

Secretari: Sr. Oscar Buxeres Soler 

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 l’assistència Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports, Salut, Gent 
Gran i Cultura (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.: G013/2017/07

Acta de la Junta de Govern Local 04.04.17
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G330/2012/16
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de neteja de les escoles Ernest Lluch i 
Francesc Platon Sartí.

2.2 Expedients núm.: G333/2017/13, G329/2016/31, G329/2016/30, G333/2017/09, G333/2017/07, 
G333/2016/03, G333/2015/19, G333/2015/25, G333/2015/12 i G330/2016/15.
Donar  compte  de  decrets  relatius  a  procediments  d’adjudicació  dels  contractes  de 
Subministrament per a la substitució de l’enllumenat interior de les escoles Platon i Lluch, de 
Subministrament  d'aigua  mineral  natural,  menor  de Serveis  de disseny  d’agendes  i  butlletí, 
menors  de Serveis  de tècnic/a  de Joventut  i  de Serveis  d’activitats  esportives  dirigides;  de 
convalidació de factures dels contractes: Serveis d’assessorament jurídic i rectificació d’error 
aritmètic,  Servei  de  consergeria  i  vigilància  a  les  instal·lacions  esportives,  Serveis  de 
manteniment de 2 equips multifunció per a l’OAC i el CAM, Serveis de la Plataforma Gestiona  
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per a la tramitació d’expedients; de procediment de resolució del cte. de Serveis de tècnic/a de 
Joventut i d’inici d’expedient i d’aprovació de plecs de clàusules i convocatòria de licitació del  
contracte de Serveis gestor d’expedients.

2.3 Expedient núm.: G367/2017/08
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació per a la concessió 
demanial de parades i magatzems del Mercat municipal d’Abrera.

2.4 Expedient núm.: E004/2016/004
Aprovació del document elaborat per la Diputació de Barcelona anomenat “Projectes tècnics de 
senyalització turística patrimoni turístic d’Abrera”

2.5 Expedient núm.: G330/2013/17 
Pròrroga  del contracte de serveis Programa d’intervenció amb adolescents i les seves famílies: 
ZAS.

2.6 Expedient núm.: G330/2014/28
Pròrroga del contracte serveis de manteniment de les instal·lacions tèrmiques  i elèctriques del 
CAM.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.: E014/2017/012  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ de la Font, 40, a 
instància d’OP de la F, amb NIF XXXXX800S. 

3.2 Expedient núm.: E017/2017/005 
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ de la Font, 40, a  
instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890

3.3 Expedient núm.: E017/2017/007 
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de gas natural a l'immoble ubicat a Av. Energia, 26,  
a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.4 Expedient núm.:   E014/2017/016  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a l’Av. Ca n'Amat, 18, 
a instància de Mercadona, SA, amb CIF A46103834

3.5 Expedient núm.: E014/2017/004  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar reconstrucció parcial i reforma de la tanca 
de  façana  a  l'immoble  ubicat  a l’avinguda  Catalunya,  núm.  6,  a  instància  de JCC,  amb 
NIF xxxxx632T. 

3.6 Expedient núm.: E014/2017/007
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar a l'immoble ubicat al carrer de l’Era, núm.  
4bis, a instància d’ EMCP, amb NIF xxxxx758L

3.7 Expedient núm.: E014/2017/008
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la rehabilitació parcial de la coberta de 
l’edifici  plurifamiliar  ubicat  al  passeig  de l’Estació,  núm. 20,  a  instància  de la  Comunitat  de 
Propietaris del mateix immoble, amb CIF H59638684

3.8 Expedient núm.:   E014/2017/010
Llicència d'obres menors i  instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Mataró, 1, a 
instància d’A.J.O.S., amb NIF 35067252A. 

3.9 Expedient núm.: E014/2017/015  i E390/2016/27
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a c/ Sant Miquel, 13 
(SM.13), a instància de JJRM, amb NIF XXXXX769B

3.10 Expedient: E014/2017/006
Denegació  de  llicència  d'obres  sol·licitada  al  c/  Jaume  I,  14  per  no  estar  d'acord  amb  la  
normativa vigent. 

3.11 Expedient núm.: E014/2016/060
Llicència-legalització d'obres menors i  instal·lacions per treballs executats a l'immoble ubicat 
a l’Av.  Generalitat,  5,  a instància de la Comunitat  de Propietaris  de l’Av.  Generalitat  5,  amb 
NIF H59461442. 

3.12 Expedient núm.:   E014/2016/070
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a  l'immoble  ubicat  al  Cm.  dels 
Sagraments, 65, nau 23, a instància de Flexlink Systems España, SL, amb CIF B62724869. 

3.13 Expedient núm.:   E014/2017/009
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a l'immoble ubicat  a c/  Puigmal,  4b 
(CA.233), a instància de MJPV, amb NIF XXXXX904W. 
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3.14 Expedient núm.:   E014/2017/011
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Antoni Gaudí, 57, 
a instància de Subcomunitat de Propietaris "c/ Antoni Gaudí, 55-57", amb CIF H62579180. 

3.15 Expedient núm.:   E014/2017/017
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al  C/ Francesc Layret, 
12-14, nau 32, a instància de Carl Zeiss Iberia, SL, amb CIF B84724632

3.16 Expedient núm.:   E014/2017/018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a Av. d'Abrera, 23 
(CA.320), a instància de FGE, amb NIF XXXXX066K. 

3.17 Expedient núm.:   E014/2017/020
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  als  immobles  ubicats  al c/  Pompeu 
Fabra, 26-28-30-32-34, a instància d’ ASC, amb NIF XXXXX395W. 

3.18 Expedient núm.:   E014/2017/021
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar als immobles ubicats al c/ Tramuntana 
núms.  1  al  19  i  c/  Antonio  Machado núms.  6  al  24,  a  instància  de la  Comunitat  de veïns 
“Tramuntana 1-19, Antonio Machado 6-24”, amb NIF H62023759

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2016/17
Declaració responsable d’activitat de carnisseria i xarcuteria a Av. Generalitat, 30, local 4.

4.2 Expedient núm.: E053/2016/18
Declaració responsable de modificació d’activitat d’estació base de telefonia mòbil a la plaça 
d’Anselm Clavé, 3 (terrat).

4.3 Expedient núm.: E053/2016/20
Declaració responsable d’activitat de despatx d'advocats i assessoria a C. Rebato, 3, local 1A.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient: G404/2017/63
Acceptació ajuts  del  Programa Complementari  de Diputació de Foment  de l’Ocupació Local  
2017-2018.  

6 CONVENIS 

6.1 Expedient: G333/2016/36
Aprovació d’esborrany de CONVENI relatiu a la realització de les pràctiques del curs  Atenció 
sociosanitària a persones dependents en institucions socials per part de l’alumnat a diferents 
empreses, englobades dins el curs que organitza l’Ajuntament d’Abrera.

7 PERSONAL

7.1 Expedient núm.: G227/2017/06
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina febrer 2017

7.2 Expedient núm.: G198/2017/05
Aprovació  del  conveni  de  cooperació  educativa  de  pràctiques  acadèmiques  externes  dels 
estudiants de la UHT CETT-UB de l’estudiant de màster en Innovació en la Gestió Turística, 
cultural i natural de l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme de la Universitat de Barcelona.

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: E290/2017/02
Procés  de  preinscripció  i  matrícula  de  l’Escola  Bressol  Municipal  Món  Petit  per  al  curs 
2017-2018.

9 SOBREVINGUTS 

9.1 Expedient núm.: G330/2013/16
Pròrroga del contracte de serveis de Transport adaptat adreçat als usuaris d’Abrera al Taller 
ocupacional de Can Comelles.
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1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/07
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 04.04.17

L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local disposa que de cada sessió s'estendrà 
acta pel secretari de la corporació o, si s'escau, de l'òrgan corresponent, fent constar com a 
mínim,  la  data  i  hora  del  començament  i  fi;  els  noms del  president  i  altres  assistents;  els 
assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els acords adoptats. A les sessions plenàries 
s'han de recollir succintament les opinions emeses.
 
 L’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de les Entitats  Locals  estableix  que,  de cada 
sessió d’òrgan col·legiat, el/la  secretari/a estendrà acta.

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

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

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

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

ACORD 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 04 d’abril 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.: G330/2012/16
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de neteja de les escoles Ernest Lluch i Francesc 
Platon Sartí.
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Per acord de la  Junta de Govern Local  núm.  2.3/1150,  adoptat  en data  03/07/2013,  es  va 
adjudicar el contracte administratiu de serveis de neteja de les escoles Ernest Lluch i Francesc 
Platon Sartí a l’empresa Expertus Multiservicios, SA, amb NIF A63546527, per un import anual 
de 148.800 € (IVA inclòs), formalitzat el 26/07/2013, amb una durada d’execució de dos anys i  
prorrogable, anualment, per dos anys més.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.1, adoptat en data 17/11/2015, es va prorrogar 
extraordinàriament el contracte de serveis fins a l'adjudicació i inici de la prestació dels serveis 
pel nou adjudicatari.

Per  acord  núm.  8.2  del  Ple  del  dia  29/09/2016,  es  va  adjudicar  el  Lot  2  del  contracte 
administratiu de  serveis de neteja a la resta d'edificis municipals  de l’Ajuntament d’Abrera a 
Expertus Multiservicios, SA, amb formalització de data 28/10/2016 i inici de la prestació de 
serveis l’1/11/2016, qui ha dipositat la garantia definitiva corresponent a aquest contracte.

S’ha emès informe tècnic de data 13/02/2017, 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 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 de les 
escoles Ernest Lluch i Francesc Platon Sartí, 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 
6.148,76 €, que el contractista Expertus Multiservicios, SA té dipositada en aquesta corporació.

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

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

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

2.2  Expedients  núm.:  G333/2017/13,  G329/2016/31,  G329/2016/30,  G333/2017/09,  G333/2017/07, 
G333/2016/03, G333/2015/19, G333/2015/25, G333/2015/12 i G330/2016/15.
Donar compte de decrets relatius a procediments d’adjudicació dels contractes de Subministrament per 
a la substitució de l’enllumenat interior de les escoles Platon i Lluch, de Subministrament d'aigua mineral  
natural, menor de Serveis de disseny d’agendes i butlletí,  menors de Serveis de tècnic/a de Joventut i  
de  Serveis  d’activitats  esportives  dirigides;  de  convalidació  de  factures  dels  contractes:  Serveis 
d’assessorament  jurídic  i  rectificació  d’error  aritmètic,  Servei  de  consergeria  i  vigilància  a  les 
instal·lacions esportives, Serveis de manteniment de 2 equips multifunció per a l’OAC i el CAM, Serveis  
de la Plataforma Gestiona per a la tramitació d’expedients; de procediment de resolució del cte. de 
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Serveis de tècnic/a de Joventut i d’inici d’expedient i d’aprovació de plecs de clàusules i convocatòria de 
licitació del contracte de Serveis gestor d’expedients.

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

- núm. 2017-0337 de data 16.03.2017, de convalidació de factura del contracte menor de serveis 
d'assessorament jurídic en dret administratiu públic.

- núm. 2017-0348 de data 17.03.2017, d’adjudicació del contracte menor de serveis de disseny 
d’agendes i butlletí municipal de l’Ajuntament d’Abrera.

- núm. 2017-0349 de 17.03.2017, d’adjudicació del contracte menor de serveis de tècnic/a de 
joventut  per  donar assistència,  suport,  assessorament,  dinamització,  participació i  informació 
dins l’àrea de joventut i infància.

- núm. 2017-0363 de data 22.03.2017,  d’inici  d’expedient,  aprovació dels  plecs de clàusules  i 
convocatòria de licitació del contracte de gestor d'expedients.

- núm.  2017-0364 de  data  22.03.2017,  d’adjudicació  del  contracte  mixt  de  subministrament  i 
serveis d'instal·lació per a la substitució de l’enllumenat interior de les escoles d'infantil i primària 
Francesc Platon Sartí i Ernest Lluch.

- núm. 2017-0365 de data 23.03.2017, d’adjudicació del  contracte de subministrament d'aigua 
mineral natural mitjançant fonts refredadores a les dependències municipals.

- núm. 2017-0366 de data 23.03.2017, d’adjudicació del contracte menor de serveis d’activitats 
dirigides.

- núm. 2017-0396 de data 29.03.2017, de convalidació de factura de febrer de 2017 del contracte 
menor de servei de consergeria i vigilància a les instal·lacions esportives municipals.

- núm.  2017-0397  de  data  29.03.2017,  de  convalidació  de  factura  del  contracte  menor  de 
subministrament i  servei  de manteniment de 2 equips multifunció per a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà i per al Centre Aquàtic Municipal.

- núm. 2017-0418 de data 31.03.2017, de resolució del contracte menor de serveis de tècnic/a de 
joventut  per  donar assistència,  suport,  assessorament,  dinamització,  participació i  informació 
dins l’àrea de joventut i infància.

- núm. 2017-0425 de data 03.04.2017, de convalidació de factura del contracte menor de serveis 
d’implantació  de  la  Plataforma  de  Gestión  Documental  y  Gestión  de  Expedientes per  a  la 
tramitació d’expedients de l’Ajuntament d’Abrera.

- núm. 2017-0426 de data 03.04.2017, de convalidació de factura del contracte menor de serveis 
d'assessorament jurídic en dret administratiu públic

- núm. 2017-0431 de data 07.04.2017, d’adjudicació del contracte menor de serveis de tècnic/a 
de joventut per donar assistència, suport, assessorament, dinamització, participació i informació 
dins l’àrea de joventut i infància.

- núm. 2017-0432 de data 07.04.2017, de Rectificació d’error aritmètic al Decret d’Alcaldia núm. 
2017-0426 de 03.04.2017.

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

Aquesta  proposta  d’acord  ha estat  formulada per  la  Unitat  de Contractació  i  Comptes  del 
Departament de Secretaria en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la llei, proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar compte dels decrets d’Alcaldia relatius a adjudicació de contractes menors, que 
es relacionen seguidament:
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- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0348 de data 17.03.2017, d’adjudicació del contracte menor de serveis 
de disseny d’agendes i butlletí municipal de l’Ajuntament d’Abrera.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0349 de 17.03.2017, d’adjudicació del contracte menor de serveis de 
tècnic/a  de  joventut  per  donar  assistència,  suport,  assessorament,  dinamització,  participació  i 
informació dins l’àrea de joventut i infància.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0366 de data 23.03.2017, d’adjudicació del contracte menor de serveis 
d’activitats esportives dirigides.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0431 de data 07.04.2017, d’adjudicació del contracte menor de serveis 
de tècnic/a de joventut  per donar assistència, suport,  assessorament,  dinamització, participació i  
informació dins l’àrea de joventut i infància.

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

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-0364  de  data  22.03.2017,  d’adjudicació  del  contracte  mixt  de 
subministrament i serveis d'instal·lació per a la substitució de l’enllumenat interior de les escoles 
d'infantil i primària Francesc Platon Sartí i Ernest Lluch.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-0365  de  data  23.03.2017,  d’adjudicació  del  contracte  de 
subministrament  d'aigua  mineral  natural  mitjançant  fonts  refredadores  a  les  dependències 
municipals.

Tercer. Donar  compte  dels  decrets  d’Alcaldia  relatius  a convalidació  de  factura,  que  es 
relacionen seguidament:

- Decret  d’Alcaldia núm. 2017-0337 de data 16.03.2017,  de convalidació de factura del  contracte 
menor de serveis d'assessorament jurídic en dret administratiu públic.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0396 de data 29.03.2017, de convalidació de factura de febrer de 2017 
del contracte menor de servei de consergeria i vigilància a les instal·lacions esportives municipals.

- Decret  d’Alcaldia  núm. 2017-0397 de data 29.03.2017,  de convalidació de factura del  contracte 
menor de subministrament i servei de manteniment de 2 equips multifunció per a l’Oficina d’Atenció  
al Ciutadà i per al Centre Aquàtic Municipal.

- Decret  d’Alcaldia  núm. 2017-0425 de data 03.04.2017,  de convalidació de factura del  contracte 
menor de serveis d’implantació de la Plataforma de Gestión Documental y Gestión de Expedientes 
per a la tramitació d’expedients de l’Ajuntament d’Abrera.

- Decret  d’Alcaldia  núm. 2017-0426 de data 03.04.2017,  de convalidació de factura del  contracte 
menor de serveis d'assessorament jurídic en dret administratiu públic

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

- Decret d’Alcaldia  núm. 2017-363 de data 22.03.2017, d’inici d’expedient,  aprovació dels plecs de 
clàusules i convocatòria de licitació del contracte de gestor d'expedients.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0418 de data 31.03.2017, de resolució del contracte menor de serveis 
de tècnic/a de joventut  per donar assistència, suport,  assessorament,  dinamització, participació i  
informació dins l’àrea de joventut i infància.

- Decret  d’Alcaldia núm 2017-0432 de data 07.04.2017,  de Rectificació d’error  aritmètic al  Decret 
d’Alcaldia núm. 2017-0426 de 03.04.2017.

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.: G367/2017/08
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació per a la concessió demanial 
de parades i magatzems del Mercat municipal d’Abrera.
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L’Ajuntament d’Abrera és titular de l’equipament Mercat Municipal d’Abrera, situat a Rambla del 
Torrentet, núm. 16.

La  Regidoria  de Promoció  Econòmica ha previst  diferents  convocatòries  de licitació  per  a 
l’adjudicació de concessions per a l'ús privatiu de parades i magatzems del mercat, com a 
comerç bàsic o qualsevol altre ús dels previstos com a comercial clau 14.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 20/03/2017, s’ha iniciat l’expedient contractual.

S’ha emès informe tècnic justificatiu de la necessitat de la contractació, de núm. PE33/2017 i  
data 20/03/2017, subscrit per la cap del Departament de Promoció Econòmica.

Es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat per aquesta licitació, 
atès que dóna la possibilitat  d’ofertar  als  particulars del  sector  que ho vulguin fer,  podent 
obtenir l’Administració l’execució del contracte a un preu més avantatjós.

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 la necessitat 
motivada de l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com els informes pertinents, la 
Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, 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. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques per a la  concessió de parades i magatzems al Mercat Municipal 
d’Abrera.

Segon. Iniciar el procediment obert de licitació del contracte i publicar anunci de licitació al 
Tauler  d’anuncis,  al  Perfil  del  contractant  i  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de Barcelona 
(BOPB), per a la presentació d’ofertes en un termini de quinze dies naturals, a comptar des de 
l’endemà de la publicació al BOPB. 

Les  proposicions  es  presentaran  a  la  Unitat  de  Contractació  i  Compres  de  l’Ajuntament 
d’Abrera, en horari d’atenció públic.

La 2a convocatòria de licitació s’iniciarà el dia 5 fins al 19 de juny i la 3a convocatòria del dia 
16 al 30 d’octubre d’aquest any.

Tercer. Ampliar el termini d’adjudicació del contracte, establert a la clàusula 24a del Plec de 
clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Departament de Departament de Promoció 
Econòmica.

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

8



2.4 Expedient núm.: E004/2016/004
Assumpte: Aprovació del document elaborat per la Diputació de Barcelona anomenat “Projectes 
tècnics de senyalització turística patrimoni turístic d’Abrera”

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió ordinària, celebrada el dia 2 de 
novembre  2016,  adoptà  l’acord  núm.  5.1  pel  qual  s’acceptava  el  recurs  material  de 
senyalització  turística  en el  marc  del  Catàleg de serveis  de l’any  2016  del  Pla  “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. 

L’Àrea  de  Desenvolupament  Econòmic  Local  de  la  Gerència  de  Serveis  de  Turisme  de  la 
Diputació de Barcelona ha elaborat el document anomenat “Projectes tècnics de senyalització 
turística patrimoni turístic d’Abrera”.

Per part de l’arquitecte cap del Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient, Sr. Antoni 
Muñoz Franch, s'ha emès informe favorable en data 7 d’abril de 2017, que diu:
“Expedient núm.: E004/2016/004
Assumpte: Projectes tècnics de senyalització turística. Patrimoni turístic d’Abrera
La Diputació de Barcelona ha presentat el document “Projectes tècnics de senyalització turística. Patrimoni turístic  
d’Abrera”.
La senyalització del patrimoni turístic d’Abrera es centra el els següents àmbits:

A. Can Martinet
B. Plaça de la Creu
C. Safareigs (carrer de la Font)
D. Rebato
E. Santa Maria de Vilalba
F. Castell de Voltrera
G. Cementiri vell

En aquests punts es preveu la col·locació de plaques informatives dels 7 béns patrimonials. La situació concreta de  
les plaques informatives s’ha revisat conjuntament amb els Serveis Tècnics Municipals.
Conclusió
Atès que la senyalització del  patrimoni  turístic d’Abrera suposa indubtablement  una actuació en benefici  de la  
difusió  i  coneixement  del  patrimoni  municipal,  s’informa  favorablement  el  projecte  tècnic  de  senyalització  del  
patrimoni turístic d’Abrera presentat per la Diputació de Barcelona.”

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

ACORD

Primer. Aprovar  el  document anomenat “Projectes tècnics de senyalització turística patrimoni 
turístic d’Abrera”, redactat per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Gerència de 
Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Segon. Donar compte al Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient, i a la Regidoria 
d’Ensenyament, Acció Cultural i Patrimoni cultural. 

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

9



2.5 Expedient núm.: G330/2013/17 
Pròrroga del contracte de serveis Programa d’intervenció amb adolescents i les seves famílies: ZAS.

Per acord núm. 2.1, adoptat per la Junta de Govern Local en data 15/03/2016, es va aprovar la 
cessió del contracte administratiu de serveis Programa d’intervenció amb adolescents i les seves 
famílies: ZAS, de Maylan Terapeutas SCP al Sr. Millán Sáenz del Campo, amb NIF xxxxx982C, 
per un import màxim anual de 19.380 € (IVA exempt) i retribució amb preus unitaris, formalitzat el 
dia 30/03/2016.

La clàusula segona del contracte regula:  “El termini  d'execució  del  contracte serà  de dos anys,  
comptats des del dia hàbil següent a la formalització del contracte. No obstant, es preveu la possibilitat  
de prorrogar per mutu acord de las parts, i, de forma expressa, abans de la seva finalització, sempre  
que la duració total del contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi de quatre anys”.

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte fins el 31/03/2018, mitjançant escrit de data 
3/03/2017 (Registre núm. 2017-E-RC-2232).

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  13/03/2017,  subscrit  per  la  tècnica  responsable  del 
programa,  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’Hisenda  i  Serveis  Socials,  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 Programa d’intervenció amb adolescents i les seves 
famílies: ZAS, adjudicat a Millán Sáenz del Campo, fins el dia 31/03/2018.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 14.535 € a càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
231/22612  del  pressupost  municipal  vigent  i  de  4.845  €  a  càrrec  de  la  mateixa  aplicació 
pressupostària del pressupost municipal de 2018 i condicionar l’existència de crèdit adequat i 
suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Millán Sáenz del Campo.

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.

2.6 Expedient núm.: G330/2014/28
Pròrroga del contracte serveis de manteniment de les instal·lacions tèrmiques  i elèctriques del CAM.

Per acord núm. 2.2, adoptat per la Junta de Govern Local en data 15/04/2015, es va adjudicar el 
contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització, 
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aire condicionat, aigua calenta sanitària, energia solar tèrmica i gas) i elèctriques del Centre 
Aquàtic  Municipal  d’Abrera  a  l’empresa  Climasol  Energías  Alternativas,  SL,  amb  NIF 
B63020770, per un import de 20.444,16 € (IVA inclòs), formalitzat el 16/04/2015.

La clàusula segona del contracte regula:  “El termini  d'execució  del  contracte serà  de dos anys,  
comptats des del dia hàbil següent a la formalització del contracte. No obstant, es preveu la possibilitat  
de prorrogar per mutu acord de las parts, i, de forma expressa, abans de la seva finalització, sempre  
que la duració total del contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi de quatre anys”.

El  contractista  ha  sol·licitat  la  pròrroga  del  contracte,  mitjançant  escrit  de  data  21/03/2017 
(Registre núm. 2017-E-EC-2787).

S’ha emès informe tècnic de data  21/03/2017, subscrit  pel  cap del Departament d’Esports, 
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  manteniment  de  les  instal·lacions  tèrmiques  i 
elèctriques  del  CAM,  adjudicat  a  Climasol  Energías  Alternativas,  SL, per  a  les  anualitats 
compreses entre el 20/04/2017 i el 19/04/2019.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de  7.666,56 €  a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 342/22799 del pressupost municipal vigent; la despesa de 10.222,08 € a càrrec de la 
mateixa aplicació pressupostària del pressupost municipal de 2018, la despesa de 2.555,52 € 
a  càrrec  del  pressupost  municipal  de  2019  i  condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i 
suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Climasol Energías Alternativas, SL.

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

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

 
3.- OBRES  

3.1 Expedient núm.:   E014/2017/012  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ de la 
Font, 40, a instància d’OP de la F, amb NIF XXXXX800S. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 23 de febrer de 2017, a les 11:59 hores  
 (registre d'entrades núm. 2017-E-RC-1964), petició de llicència urbanística subscrita per MMP, en 
nom i representació d’OP de la F, amb NIF XXXXX800S, per a executar la instal·lació interior de 
gas natural  al  c/ de la Font, 40 (referència cadastral  8566415).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
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- Informe tècnic de data 28 de febrer de 2017 (núm. 2017-0030) subscrit per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 15 de març de 2017 (núm. SS-2017-054) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
-  Informe  jurídic  de  data  7  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0053)  emès  per  la  Secretaria  de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient  E014/2017/012, 
sol·licitada per MMP, en nom i representació d’OP de la F, amb NIF XXXXX800S, per a executar 
les obres consistents en la instal·lació interior de gas natural  al   c/ de la Font, 40 (referència 
cadastral 8566415) 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 23 de febrer de 2017, a 
les 11:59 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 23,09 €
TOTAL €  23,09 €

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

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

 
3.2 Expedient núm.: E017/2017/005 
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ de la Font, 
40, a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 23 de febrer de 2017, a les 11:54 hores 
(registre d'entrades núm. 2017-E-RC-1961), petició de llicència urbanística subscrita per G.R.R., 
amb NIF XXXXX052R, en nom i representació de la raó social Gas Natural Catalunya SDG, SA, 
amb CIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació de la xarxa de subministrament al c/ 
de la Font, 40 (referència cadastral 8566415).

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 28 de febrer de 2017 (núm. 2017-0031) subscrit per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 15 de març de 2017 (núm. SS-2017-053) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
-  Informe  jurídic  de  data  5  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0052)  emès  per  la  Secretaria  de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, Parcs i 
Jardins, Urbanisme i Mobilitat, i Millora (Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, Unitat 
de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori) en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la 
taxa  per  expedició  de  documents  administratius  i  l'Ordenança  fiscal  núm.  6  reguladora  de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment es proposa a la Junta de Govern local  
l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres amb núm. d'expedient E017/2017/005, sol·licitada per 
G.R.R. amb NIF XXXXX052R, en nom i representació de la raó social Gas Natural Catalunya 
SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de subministrament al c/ de la Font, 
40 (referència cadastral 8566415), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les 
consideracions i condicions generals d'obres en xarxes de serveis de subministrament,  a les 
condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 23 de febrer de 2017, a 
les 11:54 hores  (número de registre d'entrades 2017-E-RC-1961)
 
Segon. Informar a Gas Natural Catalunya SDG, SA que tal i com s'estableix en les Ordenances 
Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis 
que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:
 

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

Quart. Notificar aquest acord a Gas Natural Catalunya SDG, SA, i comunicar-lo al Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient.

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

 
3.3 Expedient núm.: E017/2017/007 
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de gas natural a l'immoble ubicat a Av. 
Energia, 26, a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

S'ha presentat al registre general municipal en data 10 de març de 2017, a les 13:52 hores 
(registre d'entrades núm. 2017-E-RC-2436), petició de llicència urbanística subscrita per R.M.L., 
amb NIF XXXXX461Q, en nom i representació de la raó social Gas Natural Catalunya SDG, SA, 
amb CIF A63485890, per a executar obres per a la instal·lació de sistema de mitigació a l’Av. 
Energia, 26 (referència cadastral 7664205).

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 13 de març de 2017 (núm. 2017-0036) subscrit per l'arquitecte tècnic  
municipal.
- Informe jurídic de data 15 de març de 2017 (núm. SS-2017-048) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
-  Informe  jurídic  de  data  11  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0055)  emès  per  la  Secretaria  de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, Parcs i 
Jardins,  Urbanisme i  Mobilitat  (Departament  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient,  Unitat  de 
Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori) en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per 
expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint 
en compte tot el relacionat anteriorment es proposa a la Junta de Govern local l'adopció del 
següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres amb núm. d'expedient E017/2017/007, sol·licitada per 
R.M.L., amb NIF XXXXX461Q, en nom i representació de la raó social Gas Natural Catalunya 
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SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a la instal·lació de sistema de mitigació a  l’Av. Energia, 26 
(referència cadastral  7664205), 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 març de 2017, a 
les 13:52 hores  (número de registre d'entrades 2017-E-RC-2436)
 
Segon. Informar a Gas Natural Catalunya SDG, SA que tal i com s'estableix en les Ordenances 
Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis 
que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:
 

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

Quart. Notificar aquest acord a Gas Natural Catalunya SDG, SA, i comunicar-lo al Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient.

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

3.4 Expedient núm.:   E014/2017/016  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a l’Av. Ca 
n'Amat, 18, a instància de Mercadona, SA, amb CIF A46103834. 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 9  de  març  de  2017,  a  les  13:17 
hores  (registre d'entrades núm. 2017-E-RC-2398), petició de llicència urbanística subscrita per 
EFH,  en nom i  representació  de la  raó  social  Mercadona,  SA,  amb CIF A46103834,  per  a 
executar millores  de  l'accés  interior  a   l’immoble  ubicat  a  l’Av.  Ca  n'Amat,  18  (referència 
cadastral  7761508).

S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 29 de març de 2017 (núm. 2017-0123) subscrit per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 29 de març de 2017 (núm. SS-2017-061) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
-  Informe  jurídic  de  data  11  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0054)  emès  per  la  Secretaria  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 que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient  E014/2017/016, 
sol·licitada  per  EFH,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  Mercadona,  SA,  amb  CIF 
A46103834,  per a executar les obres consistents en l’adequació dels paviments per ampliar el 
vial intern i d’accés al centre logístic i millorar la trobada entre vial públic i vial privat, i desplaçar la 
porta d’accés, tot a  Av. Ca n'Amat, 18 (referència cadastral 7761508), 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 9 de  març de 2017, a les 
13:17 hores.
-  Aquesta llicència només inclou les partides detallades en la petició, és a dir, adequació de 
vorades, paviment i desplaçament de portes. NO inclou la instal·lació de les casetes de control 
grafiades en la documentació gràfica.
- Prèviament a l’inici dels treballs que intervenen i/o afecten al vial públic, s’ha de contactar amb 
els Serveis tècnics municipals.
- 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., Obres3,66 % Del pressupost 662,02 €
TOTAL €  662,02 €

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

3.5 Expedient núm.: E014/2017/004  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar reconstrucció parcial i reforma 
de la tanca de façana a l'immoble ubicat a l’avinguda Catalunya, núm. 6, a instància de JCC, amb 
NIF xxxxx632T. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 25 de gener de 2017, a les 11:47 hores 
(registre d'entrada 2017-E-RC-1015), petició de llicència urbanística subscrita per JCC, amb NIF 
xxxxx632T, per executar la reconstrucció parcial i reforma de la tanca de façana de l’immoble de 
l’avinguda  Catalunya,  núm.  6  (referència  cadastral 8776006),  així  com diversa  documentació 
tècnica  complementària  aportada  en  data  6  de  febrer  de  2017  (registre  d'entrada 
2017-E-RC-1366).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 10 de febrer de 2017 (núm. 2017-0057) subscrit per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 15 de març de 2017 (núm. SS-2017-045) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 11 d’abril 2017 (núm. 2017-0056) emès per la Secretaria de l’Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient  E014/2017/004, 
sol·licitada per JCC, amb NIF xxxxx632T,  per executar les obres consistents en reconstrucció 
parcial i reforma de la tanca de façana de l’immoble de l’avinguda Catalunya, núm. 6 (referència 
cadastral 8776006), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i 
condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i 
les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 25 de gener i 6 de febrer 
de 2017 (registre d’entrada 2017-E-RC-1015 i 2017-E-RC-1366 respectivament) .
 
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: 
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Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost 203,72 €
TOTAL  203,72 €

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  als  interessats  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.

 

3.6 Expedient núm.: E014/2017/007  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar a l'immoble ubicat al carrer de 
l’Era, núm. 4bis, a instància d’ EMCP, amb NIF xxxxx758L. 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 1  de  febrer  de  2017,  a  les  17:04 
hores (registre d'entrada 2017-E-RC-1231), petició de llicència urbanística subscrita per EMCP, 
amb NIF xxxxx758L, per executar la instal·lació interior de gas natural al carrer de l’Era, núm. 4bis 
(referència cadastral 8668611).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 13 de febrer de 2017 (núm. 2017-0020) subscrit per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 15 de març de 2017 (núm. SS-2017-049) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
-  Informe  jurídic  de  data  11  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0058)  emès  per  la  Secretaria  de 
l’Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
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l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors amb núm.  d'expedient  E014/2017/007, 
sol·licitada per EMCP, amb NIF xxxxx758L, per executar les obres consistents en la instal·lació 
interior de gas natural al carrer de l’Era, núm. 4bis (referència cadastral 8668611), 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 1 de febrer de 2017, a 
les 17:04 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 52,44 €
TOTAL  52,44 €

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

  
3.7 Expedient núm.: E014/2017/008  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la rehabilitació parcial de la 
coberta de l’edifici plurifamiliar ubicat al passeig de l’Estació, núm. 20, a instància de la Comunitat 
de Propietaris del mateix immoble, amb CIF H59638684. 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 2  de  febrer  de  2017,  a  les  09:37 
hores (registre d'entrada 2017-E-RC-1242), petició de llicència urbanística subscrita per MLC, en 
nom i representació de la Comunitat de Propietaris de l’immoble ubicat al passeig de l’Estació, 
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núm. 20, CIF H59638684, per executar obres de rehabilitació parcial de la coberta de l’edifici 
(referència cadastral 8673001).

L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2017 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.”

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 9 de febrer de 2017 (núm. 2017-0053) subscrit per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 15 de març de 2017 (núm. SS-2017-050) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
-  Informe  jurídic  de  data  11  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0059)  emès  per  la  Secretaria  de 
l’Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que li atorga la Llei, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient  E014/2017/008, 
sol·licitada per la Comunitat de Propietaris del passeig de l’Estació, núm. 20, CIF H59638684, per 
executar les obres consistents en rehabilitació parcial de la coberta de l’edifici del Ps. Estació, 20 
(referència cadastral  8673001),  d'aquest  terme municipal,  condicionada al  compliment  de les 
consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que s'indiquen a 
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Barcelona amb el núm. AWD362 i  la documentació presentada pel 
promotor en data 2 de febrer de 2017, a les 09:37 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 362,04 €
TOTAL  362,04 €

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 
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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, 
arquitecte i arquitectes tècnics municipals).

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

3.8 Expedient núm.:   E014/2017/010  
Assumpte: Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a  l'immoble  ubicat  al c/ 
Mataró, 1, a instància d’A.J.O.S., amb NIF 35067252A. 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 15  de  febrer  de  2017,  a  les  18:32 
hores  (registre d'entrades núm. 2017-E-RC-1668), petició de llicència urbanística subscrita per 
A.J.O.S., amb NIF XXXXX252A, per a executar l’adequació de gual  al c/ Mataró, 1 (referència 
cadastral  9075309).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 21 de febrer de 2017 (núm. 2017-0074) subscrit per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 15 de març de 2017 (núm. SS-2017-051) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
-  Informe  jurídic  de  data  11  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0060)  emès  per  la  Secretaria  de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que li atorga la Llei, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient  E014/2017/010, 
sol·licitada  per  A.J.O.S.,  amb  NIF  XXXXX252A  per  a  executar  les  obres  consistents 
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en l’adequació de gual en l’accés a un habitatge unifamiliar aïllat ubicat al  c/ Mataró, 1 (referència 
cadastral 9075309), 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 15 de febrer de 2017, a 
les 18:32 hores.
- L’amplada del gual s’ajustarà a l’amplada de la porta d’accés més 0,50 m als marges exteriors.
- Les peces de gual seran del tipus “americà” model ICA o de característiques similars.
 
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 16,47€
TOTAL €  16,47€

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

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

Cinquè. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament  d'Intervenció 
general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient (Cap de Departament, 
arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals).
 
 
3.9 Expedient núm.:   E014/2017/015  i E390/2016/27
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a c/ Sant 
Miquel, 13 (SM.13), a instància de JJRM, amb NIF XXXXX769B. 

En data 16 de gener  de 2017 (registre  de sortides 194)  es va emetre  ofici  de la Regidoria 
Delegada,  a  l’expedient  E390/2016/27,  pel  qual  es  requeria  a  LLRM,  com  a  propietari  de 
l’immoble ubicat al c/ Sant Miquel núm. 13, perquè en el termini d’un mes procedís a:
1. Senyalitzar la zona de vial afectat i apuntalar o enderrocar els trams de la tanca afectats i inestables. 
2. Reforçar i/o reconstruir els trams de la tanca que no presentin garanties de solidesa.
Prèviament és necessari presentar la següent documentació:
- Plànol emplaçament indicant els trams de tanca a intervenir
- Proposta de les mesures correctores, enderroc i/o reconstrucció de la  tanca de façana
- Pressupost execució material dels treballs
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S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 20  de  febrer  de  2017,  a  les  11:54 
hores  (registre d'entrades núm. 2017-E-RC-1796), petició de llicència urbanística subscrita per 
JJRM, amb NIF XXXXX769B, per a executar l’arranjament de la tanca de façana  al   c/ Sant 
Miquel, 13 (SM.13) (referència cadastral  9785426).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 9 de març de 2017 (núm. 2017-0093) subscrit per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 15 de març de 2017 (núm. SS-2017-052) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
-  Informe  jurídic  de  data  11  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0061)  emès  per  la  Secretaria  de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient  E014/2017/015, 
sol·licitada  per  JJRM,  amb  NIF  XXXXX769B,  per  a  executar  les  obres  consistents 
en l’arranjament  de  la  tanca  de  façana  al   c/  Sant  Miquel,  13  (SM.13)  (referència  cadastral 
9785426),  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 20 de febrer de 2017, a 
les 11:54 hores.
- El termini màxim per executar els treballs serà d’UN MES.
- Els treballs de reforç han de ser suficients i adequats per garantir la solidesa del mur de façana.
- El pla vertical del mur ha d’ajustar-se a l’alineació de carrer.
- Fins que no estigui restablerta la solidesa del mur, el vial i àmbit d’actuació estaran degudament 
senyalitzats i delimitats per evitar el pas de vianants.
 
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 61,38 €
TOTAL €  61,38 €

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

3.10 Expedient: E014/2017/006
Assumpte: Denegació de llicència d'obres sol·licitada al c/ Jaume I, 14 per no estar d'acord amb 
la normativa vigent. 

S'ha presentat  al  registre  general  municipal  en data 1 de febrer  de 2017 (registre  d'entrada 
2017-E-RC-1203),  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per  JRC,  amb NIF  xxxxx800Q, 
referent a la instal·lació d’una edificació auxiliar per emmagatzemar mobles de jardí, en concret al 
carrer Jaume I, núm. 14 (referència cadastral 8876809).

En  relació  amb  la  petició  de  llicència  d'obres  sol·licitada,  s'ha  emès  l'informe  tècnic  núm. 
2017-0051 de data 6 de febrer de 2017 subscrit per l’arquitecta tècnica municipal que diu, en la 
seva part essencial:
“Relatiu a qualificació i valoració tècnica definitiva en un procediment d’atorgament de llicència d’obres particulars.
D'acord amb allò establert en l'art. 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la  
Llei d'urbanisme de Catalunya és procedeix a emetre informe tenint en compte els següents 
Antecedents
Expedient: E014/2017/006
Promotor: JRC, NIF xxxxx800Q
Ubicació de les obres: C/ Jaume I, 14 (referència cadastral 8876809)
Data sol·licitud: 01/02/2017, 10:38 hores
(...)
D'acord amb el relacionat anteriorment s'emet el següent informe
.../...
Tercer.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 
Instal·lació de caseta de resina d’uns 5 m² per emmagatzemar eines
Quart.- AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DELS DOCUMENTS PRESENTATS.
Examinada la documentació que s'acompanya a la petició de llicència, es considera el següent: la instal·lació d’una  
caseta d’uns 5 m² està considerada com una edificació auxiliar i en conseqüència és una instal·lació NO permesa en la  
zona de patis en edificacions amb clau urbanística RU del Pla Parcial d’ordenació Carrer de l’Estació del municipi  
d'Abrera.
CONCLUSIONS: 
A la vista de les consideracions anteriors s'informa DESFAVORABLEMENT la proposta instada.”

També s’han emès els següents informes en relació amb la petició instada:
- Informe jurídic de data 15 de març de 2017 (núm. SS-2017-047) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
-  Informe  jurídic  de  data  11  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0057)  emès  per  la  Secretaria  de 
l’Ajuntament.
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La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament dUrbanisme,  Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i Territori, i aquest regidor delegat d'Obres i serveis,  
Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat, i Millora en ús de les atribucions que m'atorga el Decret 
núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015 proposo a la Junta de govern local l'adopció del  
següent
 
ACORD
 
Primer. Denegar la petició de llicència referenciada a la part expositiva pels motius que s'indiquen 
a l'informe tècnic transcrit.
 
Segon. Notificar aquest  acord a JRC (propietari)  i  comunicar-ho al departament d'Urbanisme 
(arquitecta tècnica municipal) i a la Policia Local.

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

3.11 Expedient núm.: E014/2016/060 
Assumpte: Llicència-legalització d'obres menors i instal·lacions per treballs executats a l'immoble 
ubicat a l’Av. Generalitat, 5, a instància de la Comunitat de Propietaris de l’Av. Generalitat 5, amb 
NIF H59461442. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 8 de novembre de 2016, a les 10:45 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-9688), petició de llicència urbanística subscrita per MLC, en 
nom i representació de la Comunitat de Propietaris de l’Av. Generalitat 5, amb NIF H59461442, 
per a executar obres menors consisitents en la reparació d'una fuita de gas  a  l’Av. Generalitat, 5 
(referència cadastral  8470002), així com diversa documentació complementària aportada en data 
16 de març de 2017 (registre d'entrades 2642), com a resposta al requeriment d'esmena de data 
9 de gener de 2017 (registre de sortides 101).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 20 de març de 2017 (núm. 2017-0039) subscrit per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 29 de març 2017 (núm. SS-2017-057) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
-  Informe  jurídic  de  data  11  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0062)  emès  per  la  Secretaria  de 
l'Ajuntament.

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

ACORD

Primer. Llicència-legalització  d'obres  menors (executades  per  urgència)  contemplades  a 
l'expedient núm. E014/2016/060, sol·licitada per MLC, en nom i representació de la Comunitat de 
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Propietaris de l’Av. Generalitat 5, amb NIF H59461442,  per a reparar una fuita de gas a l’Av. 
Generalitat,  5  (referència  cadastral  8470002),  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al 
compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  menors,  a  les  condicions 
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 8 de novembre de 2016, 
a les 10:45 hores, i 16 de març de 2017 (registre d'entrades 2642). 
 
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 23,37 €
TOTAL €  23,37 €

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

Quart. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament  d'Intervenció 
general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient (Cap de Departament, 
arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals).
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.
 
 
3.12 Expedient núm.:   E014/2016/070  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al Cm. dels 
Sagraments, 65, nau 23, a instància de Flexlink Systems España, SL, amb CIF B62724869. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 30 de desembre de 2016, a les 12:48 hores  
 (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-11754), petició de llicència urbanística subscrita per RAM, 
en nom i representació de la raó social Flexlink Systems España, SL, amb CIF B62724869, per a 
executar l’adequació d’una nau industrial ubicada al  Cm. dels Sagraments, 65, nau 23 (referència 
cadastral  7270001), així com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 16 
de març de 2017 (registre d'entrades 2649), com a resposta al requeriment d'esmena de data 24 
de gener de 2017 (registre de sortides 291).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 20 de març de 2017 (núm. 2017-0101) subscrit per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 22 de març de 2017 (núm. SS-2017-056) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
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-  Informe  jurídic  de  data  11  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0063)  emès  per  la  Secretaria  de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient  E014/2016/070, 
sol·licitada per RAM, en nom i representació de la raó social Flexlink Systems España, SL, amb 
CIF B62724869,  per a executar les obres consistents en l’adequació de la nau industrial ubicada 
al   Cm. dels Sagraments, 65, nau 23 (referència cadastral 7270001), 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 
Vilanova i la Geltrú amb el núm. 2016/01475 del dia 30 de desembre de2016 però amb les 
següents correccions, modificacions i excepcions: el plànol presentat en data 16 de març de 2017 
(registre d’entrades 2649) substitueix i anul·la al presentat en data 30 de desembre de 2016.
- Aquesta llicència no inclou treballs a l’espai de l’entreplanta que no s’habilita. Només es realitzen 
obres a les plantes baixa i altell.
- 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
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  2.539,95€
TOTAL €  2.539,95€

Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació d'aquest 
acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 3.000 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.
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Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31 de la Llei  
general tributària.

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

3.13 Expedient núm.:   E014/2017/009  
Assumpte: Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a  l'immoble  ubicat  a c/ 
Puigmal, 4b (CA.233), a instància de MJPV, amb NIF XXXXX904W. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 14 de febrer de 2017, a les 13:09 hores  
 (registre d'entrades núm. 2017-E-RC-1601), petició de llicència urbanística subscrita per MJPV, 
amb NIF XXXXX904W, per a executar la instal·lació interior de gas natural  al   c/ Puigmal, 4b 
(CA.233 - referència cadastral  6662210), així com diversa documentació tècnica complementària 
aportada en data 16 de març de 2017 (registre d'entrades 2621), com a resposta al requeriment 
d'esmena de data 2 de març de 2017 (registre de sortides 788).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 20 de març de 2017 (núm. 2017-0038) subscrit per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 29 de març de 2017 (núm. SS-2017-059) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
-  Informe  jurídic  de  data  11  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0064)  emès  per  la  Secretaria  de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient  E014/2017/009, 
sol·licitada per MJPV, amb NIF XXXXX904W,  per a executar les obres consistents en instal·lació 
interior de gas natural al  c/ Puigmal, 4b (CA.233 -  referència cadastral 6662210), d'aquest terme 
municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres 
menors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i  les que es detallen a 
continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en dates 14 de febrer de 2017, i 
16 de març de 2017.
 
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 
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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 l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança Fiscal 
núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la  
seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu  
d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti acreditada per  
qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui  
preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les obres que s'hagi  
establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la liquidació  
corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31 de la Llei  
general tributària.

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

3.14 Expedient núm.:   E014/2017/011  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Antoni 
Gaudí,  57,  a  instància  de Subcomunitat  de  Propietaris  "c/  Antoni  Gaudí,  55-57",  amb 
CIF H62579180. 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 23  de  febrer  de  2017,  a  les  10:36 
hores  (registre d'entrades núm. 2017-E-RC-1952), petició de llicència urbanística subscrita per 
AGP, en nom i representació de la Subcomunitat de Propietaris "c/ Antoni Gaudí, 55-57", amb CIF 
H62579180, per a executar una rampa d'accés a la comunitat  al c/ Antoni Gaudí, 57 (referència 
cadastral  8376603), així com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 17 
de març de 2017 (registre d'entrades 2676).

L'article sisè, apartat 3 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2017 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. 
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 27 de març de 2017 (núm. 2017-0121) subscrit per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 29 de març de 2017 (núm. SS-2017-060) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
-  Informe  jurídic  de  data  11  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0065)  emès  per  la  Secretaria  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 
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d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i  aprovar la  llicència d'obres menors  amb núm.  d'expedient  E014/2017/011, 
sol·licitada per AGP, en nom i representació de la Subcomunitat de Propietaris "c/ Antoni Gaudí, 
55-57", amb CIF H62579180,  per a executar les obres consistents en la formació d’una rampa en 
l’accés principal (porxo), per eliminar barreres arquitectòniques, al  c/ Antoni Gaudí, 57 (referència 
cadastral 8376603), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i 
condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i 
les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en dates 23 de febrer de 2017, i 
17 de març de 2017.
- S’ha de donar compliment al Codi tècnic, DB-SUA i al Codi d’Accessibilitat.
 
Segon.  Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li  
practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquen en 
la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, segons el següent detall: 
Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 24,83 €
Bonificació 90 % (OF 6 Article 6.3) (-) 22,35 €
TOTAL €  2,48 €

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

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

 

30



3.15 Expedient núm.:   E014/2017/017  
Assumpte: Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a  l'immoble  ubicat  al C/ 
Francesc Layret, 12-14, nau 32, a instància de Carl Zeiss Iberia, SL, amb CIF B84724632. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 13 de març de 2017, a les 11:57 hores  
 (registre d'entrades núm. 2017-E-RC-2466), petició de llicència urbanística subscrita per BGG, en 
nom  i  representació  de  la  raó  social  Carl  Zeiss  Iberia,  SL,  amb  CIF  B84724632,  per  a 
executar l’adequació de la nau industrial ubicada al  C/ Francesc Layret, 12-14, nau 32 (referència 
cadastral  7572302).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 23 de març de 2017 (núm. 2017-0111) subscrit per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 29 de març de 2017 (núm. SS-2017-062) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
-  Informe  jurídic  de  data  12  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0066)  emès  per  la  Secretaria  de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient  E014/2017/017, 
sol·licitada per BGG, en nom i representació de la raó social Carl Zeiss Iberia, SL, amb CIF 
B84724632,  per a executar les obres consistents en l’adequació de nau industrial al  C/ Francesc 
Layret, 12-14, nau 32 (referència cadastral 7572302), 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 març de 2017, a 
les 11:57 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 12.256,84 €

TOTAL €  12.256,84 €

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

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

3.16 Expedient núm.:   E014/2017/018  
Assumpte: Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions per  a  executar  a  l'immoble  ubicat  a Av. 
d'Abrera, 23 (CA.320), a instància de FGE, amb NIF XXXXX066K. 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 15  de  març  de  2017,  a  les  10:46 
hores  (registre d'entrades núm. 2017-E-RC-2563), petició de llicència urbanística subscrita per 
FJGB, en nom i representació de FGE, amb NIF XXXXX066K, per a executar la connexió a la 
xarxa de clavegueram  a  l’Av. d'Abrera, 23 (CA.320 - referència cadastral  6961709).

L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2017 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.
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 24 de març de 2017 (núm. 2017-0113) subscrit per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 29 de març de 2017 (núm. SS-2017-063) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
-  Informe  jurídic  de  data  12  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0067)  emès  per  la  Secretaria  de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
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vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient  E014/2017/018, 
sol·licitada per FJGB, en nom i representació de FGE, amb NIF XXXXX066K,  per a executar les 
obres  consistents  en connexió  a  la  xarxa  de  clavegueram  a   l’Av.  d'Abrera,  23  (CA.320  - 
referència  cadastral  6961709),  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 15 de març de 2017, a les 10:46 

hores.
- La connexió de la canonada a la xarxa general s’ha de fer per la part alta de la canonada, sense 

interferir en el transcurs de les aigües.
- La reposició de les terres en la rases obertes dintre de l’àmbit de vial públic s’ha de fer amb àrid 

seleccionat que garanteixi una correcta reposició del paviment.
- La reposició del paviment en l’àmbit de calçada s’ha de fer amb aglomerat asfàltic en calent tipus A-5 

estès i compactat.
- S’adjuntaran prescripcions tècniques per  a la restitució del  vial  públic juntament  amb la notificació 

d’aquest acord.

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 109,36 €
TOTAL €  109,36 €

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

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

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

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres assistents, 
adoptant-se en els termes de la mateixa.
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3.17 Expedient núm.:   E014/2017/020  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar als immobles ubicats al c/ 
Pompeu Fabra, 26-28-30-32-34, a instància d’ ASC, amb NIF XXXXX395W. 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 20  de  març  de  2017,  a  les  11:21 
hores (registre d'entrades núm. 2017-E-RC-2731), petició de llicència urbanística subscrita per 
ASC, amb NIF XXXXX395W, per a executar la reparació de façanes principals i posteriors al c/ 
Pompeu Fabra, 26-28-30-32-34.

L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2017 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.

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 27 de març de 2017 (núm. 2017-0115) subscrit per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 29 de març de 2017 (núm. SS-2017-064) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
-  Informe  jurídic  de  data  12  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0068)  emès  per  la  Secretaria  de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient  E014/2017/020, 
sol·licitada per ASC, amb NIF XXXXX395W,  per a executar les obres consistents en reparació de 
façanes principals i posteriors al   c/ Pompeu Fabra, 26-28-30-32-34, d'aquest terme municipal, 
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les 
condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Barcelona amb el núm. AWJ153.
- Cal que prèviament a executar els treballs que requereixen l’ocupació de vial públic, aquests es 
coordinin amb la policia municipal.
- En tot cas l'executivitat de la llicència resta condicionada a  l’aportació del full d’assumeix 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: 
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Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 473,04 €
TOTAL €  473,04 €

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

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

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

3.18 Expedient núm.:   E014/2017/021  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar als immobles ubicats al c/ 
Tramuntana núms. 1 al 19 i c/ Antonio Machado núms. 6 al 24,  a instància de la Comunitat de 
veïns “Tramuntana 1-19, Antonio Machado 6-24”, amb NIF H62023759. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 20 de març de 2017, a les 11:32 hores  
 (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-2733),  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per  la 
Comunitat  de veïns “Tramuntana 1-19,  Antonio Machado 6-24”,  amb NIF H62023759,  per  a 
executar la rehabilitació de les façanes posteriors  al c/Tramuntana núms. 1 al 19 i c/ Antonio 
Machado núms. 6 al 24.

L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2017 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.

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 27 de març de 2017 (núm. 2017-0116) subscrit per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 29 de març de 2017 (núm. SS-2017-065) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
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-  Informe  jurídic  de  data  12  d’abril  de  2017  (núm.  2017-0069)  emès  per  la  Secretaria  de 
l'Ajuntament.
  
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient  E014/2017/021, 
sol·licitada  per  la  Comunitat  de  veïns  “Tramuntana  1-19,  Antonio  Machado  6-24”,  amb  NIF 
H62023759,  per a executar les obres consistents en la reparació dels cantells  dels forjats  i 
jardineres (façana posterior) per resoldre problemes de filtracions d’aigua en dues comunitats 
d’habitatges unifamiliars adossats ubicats al c/Tramuntana núms. 1 al 19 i c/ Antonio Machado 
núms. 6 al 24 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 20 de març de 2017, a 
les 11:32 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 595,12 €
TOTAL €  595,12 €

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

4.1 Expedient núm.: E053/2016/17
Declaració responsable d’activitat de carnisseria i xarcuteria a Av. Generalitat, 30, local 4.

ACC227R, ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 23.11.2016 (núm. 
de registre 10222) 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 02.03.2017 (núm. de registre 775) s’ha requerit  al sol·licitant la documentació que 
mancava per poder resoldre el  procediment,  documentació que ha estat  aportada en data 
31.03.2017 (núm. de registre 3203).

S’ha emès una diligència de la tècnica d’autoocupació de data 10.11.2016, sobre el dret de 
l’interessat  a  beneficiar-se  d’una  reducció  del  20% en  la  taxa  d’obertura  de  l’establiment 
corresponent a aquesta activitat.

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2016-0079 de data 
29.11.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha  emès  l’informe lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a  aquesta 
activitat núm. 24 de data 02.12.2016, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’informe tècnic de data 28.02.2017, 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: ACC227R
Rètol de l’establiment: CARNISSERIA - XARCUTERIA - CA L'ANA

Activitat: carnisseria i xarcuteria
Emplaçament: Av. Generalitat, 30, local 4
Classificació: activitat innòcua inclosa a l’annex I 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).
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Segon. Aprovar la  documentació tècnica  presentada en data 23.11.2016 i  diligenciar-la en 
aquest sentit.

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

CONDICIONS  GENÈRIQUES  DETERMINADES  PER  LA  NORMATIVA  GENERAL  O 
SECTORIAL:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. 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.

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

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

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

15. 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.

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

17. 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  6,  se  li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 104,61 € (aquest import inclou una 
reducció  del  20% per  emprenedoria,  i  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,  Territori  i  Medi  Ambient,  Promoció 
Econòmica i Policia Local.

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

4.2 Expedient núm.: E053/2016/18
Declaració responsable de modificació d’activitat d’estació base de telefonia mòbil a la plaça d’Anselm 
Clavé, 3 (terrat).

Orange Espagne SAU, NIF A82009812, va efectuar declaració responsable de l’activitat  dita 
mitjançant l’aportació de projecte tècnic i certificació tècnica emesa per l’EAC Dekra Ambio SAU 
en data 04.04.2016 (núm. de registre 2729).
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Telefónica  Móviles  España  SAU,  NIF  A78923125,  ha  efectuat  declaració  responsable  de 
modificació de l’activitat dita existent, mitjançant instància entrada en data 11.11.2016 (núm. de 
registre 9846) 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.

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0003 de data 
24.01.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’informe tècnic de data 28.03.2017, 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 declaració responsable de modificació:
Titular: Telefónica Móviles España SAU, NIF A78923125
Rètol de l’establiment: MOVISTAR

Activitat: activitat d’estació base de telefonia mòbil (modificació)
Emplaçament: plaça d’Anselm Clavé, 3 (terrat)
Classificació: activitat sotmesa a intervenció sectorial 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 11.11.2016  (núm.  de registre 
9846) 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.
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3. Aquesta activitat causarà alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), 
encara  que,  d’acord  amb  la  normativa  que  regula  aquest  impost,  pugui  no  estar 
subjecte al seu pagament.  El titular sempre ha d’estar al corrent de les obligacions 
fiscals derivades de l’exercici de l’activitat.

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

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

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

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

8. 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.

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

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

11. 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  6,  se  li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 348,69 €. 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.
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Sisè. Donar  compte  als  Departaments  d’Intervenció,  Territori  i  Medi  Ambient,  Promoció 
Econòmica i Policia Local.

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

4.3 Expedient núm.: E053/2016/20
Declaració responsable d’activitat de despatx d'advocats i assessoria a C. Rebato, 3, local 1A.

Revelles  Legal  y  Tributario  SLP,  NIF  B66639931,  ha  comunicat  l’activitat  dita  mitjançant 
instància  entrada  en  data  15.12.2016  (núm.  de  registre  11139)  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.

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0001 de data 
23.01.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha  emès  l’informe lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a  aquesta 
activitat núm. 2 de data 26.01.2017, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’informe tècnic de data 11.04.2017, 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: Revelles Legal y Tributario SLP, NIF B66639931
Rètol de l’establiment: REVELLES ADVOCATS I ASSESSORS

Activitat: despatx d'advocats i assessoria
Emplaçament: C. Rebato, 3, local 1A
Classificació: activitat innòcua inclosa a l’annex I (codi 691) 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 15.12.2016 amb núm. de visat 
AVW860 13/12/2016 del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació 
de Barcelona i diligenciar-la en aquest sentit.

Tercer. Acordar, d’acord amb la normativa vigent, i amb la valoració i qualificació que resulta 
de la instrucció de les actuacions tècnicoadministratives, la imposició a l’activitat autoritzada a 
l’apartat  anterior  de  les  següents  condicions,  limitacions,  i  mesures  correctores  en  el  seu 
funcionament.
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CONDICIONS  GENÈRIQUES  DETERMINADES  PER  LA  NORMATIVA  GENERAL  O 
SECTORIAL:

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

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

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

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

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

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

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

8. L’activitat  s’entén  autoritzada  conjuntament  i  mancomunada  a  les  persones  que 
integren l’entitat titular, amb els percentatges de participació que s’especifiquen.

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

10. 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.

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

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

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

14. Pel  que  fa  a  l’actuació  inspectora de  l’Ajuntament  d’Abrera  o  de  qualsevol  altra 
administració  competent,  el  titular  de  l’activitat  té  l’obligació  de  col·laborar  amb els 
serveis  inspectors,  facilitar  l’accés  a  totes  les  instal·lacions  de  manera  immediata  i 
posar a disposició seva la documentació i registres necessaris per al compliment de les 
seves  funcions,  i  donarà  instruccions  al  personal  de l’establiment  en aquest  sentit. 
Qualsevol  obstrucció  a  l’activitat  inspectora  determinarà  la  suspensió  cautelar  de 
l’activitat  amb  efectes  immediats  i  fins  que  es  pugui  concloure  el  procediment 
d’inspecció. D’altra banda, tota actuació inspectora, ordinària o extraordinària, restarà 
subjecta a les taxes municipals corresponents.
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15. 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  6,  se  li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 174,35 € (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,  Territori  i  Medi  Ambient,  Promoció 
Econòmica i Policia Local.

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

 5. SUBVENCIONS

5.1 Expedient: G404/2017/63
Assumpte: Acceptació ajuts del Programa Complementari de Diputació de Foment de l’Ocupació Local 
2017-2018

El 23 de febrer de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar els ajuts 
als municipis de la província en el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu règim 
regulador.

Un  dels  ajuts  és  el  Programa  Complementari  de  Foment  de  l’Ocupació  i  de  Suport  a  la 
Integració Social que té per finalitat fomentar, de forma integral, l’ocupació local atenent també, 
de forma específica, les necessitats del col·lectius en risc d’exclusió social. El programa preveu 
afavorir la contractació i/o nomenament de persones aturades, considerant com a tals aquelles 
que no estiguin desenvolupant una activitat laboral i que es trobin en situació de cerca activa 
de  feina.  En  aquest  sentit,  es  garanteix  la  cobertura  del  cost  laboral  que  assumeixin  els 
destinataris per a la contractació o  nomenament de persones, de manera que no es generin 
costos ni despeses addicionals. Aquest programa consta de dues línea d’actuació:

- Línia de suport a l’ocupació local (línia 1): té per finalitat donar suport als ens locals per 
a la  realització  d’actuacions de foment  de l’ocupació  tant  de forma preventiva  com 
pal·liativa, a través de tres modalitats de suport:

o Suport als Plans Locals d’Ocupació
o Suport a la formació
o Ajuts a la contractació laboral
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- Línia  de  dinamització  econòmica  dels  petits  municipis  (línia  2):  adreçada 
específicament als municipis de fins a 1.000 habitants que no puguin destinar l’ajut 
concedit en cap de les tres modalitats de suport de la línia 1 per recolzar les petites 
inversions en infraestructures i equipaments locals, així com assegurar una continuïtat 
en la prestació dels serveis públics locals.

Atès  el  registre  d’entrades  de  data  20/03/2017,  2017-E-RC-2773, es  concedeixen  a 
l’Ajuntament d’Abrera 206.922,91€ per als anys 2017 i 2018.

El periode d’execució d’aquest programa va de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 
2018 i el termini de justificació finalitzarà, com a molt tard, el 31 de març de 2019.

En el moment de l’acceptació de l’ajut la Diputació de Barcelona abonarà el 40% de l’import  
total concedit. 

Vist  l’informe  tècnic  favorable  PE  36/2017 de  22/03/17  i  d’acord  amb  tot  el  relacionat 
anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció Econòmica, en ús de les atribucions que 
m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  del  dia  22/12/2016,  proposa  a  la  Junta  de 
Govern Local l’adopció del següent 

ACORD:

Primer. Acceptar l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona de la següent manera:

Línia de suport a l’ocupació local (línia 1)

a. Suport als Plans Locals d’Ocupació - 104.582,68€ 
b. Suport a la formació - 42.340,23€
c. Ajuts a la contractació laboral - 60.000,00€

                                       
TOTAL: 206.922,91€

Segon. Aprovar el compromís d'ingrés per import de 206.922,91 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària  46101 en concepte de “Programa Complementari  de Foment  de l’Ocupació 
Local 2017-2018” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de 
Barcelona.
 
Tercer.  Notificar  aquest  acord  a  la  Diputació  de Barcelona  i  comunicar-lo  al  Departament 
d’Intervenció General i Tresoreria.

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

6.- CONVENIS

6.1 Expedient: G333/2016/36
Assumpte: Aprovació d’esborrany de CONVENI relatiu a la realització de les pràctiques del curs 
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials per part de l’alumnat a 
diferents empreses, englobades dins el curs que organitza l’Ajuntament d’Abrera.

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

La formació pràctica en empresa té caràcter de pràctica professional no laboral i en cap cas 
implica relació laboral entre l’alumnat i l’empresa.

La gestió de les pràctiques a les empreses la portarà a terme l’empresa contractada per a la 
docència del curs: Millenium BCN-VAL SL, amb NIF B6685XXXX.

Les pràctiques començaran el 10 de maig de 2017 i finalitzaran el 31 de maig 2017. 

L’Ajuntament té assegurats els alumnes del curs fins al 30 de juny 2017.

Vist l’informe tècnic favorable PE 40/2017 de 3 d’abril de 2017 i d’acord amb tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció Econòmica, en ús de les atribucions que 
m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD:

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

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

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

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

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

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

7.- PERSONAL 

7.1 Expedient núm.: G227/2017/06
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
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Primer. Restar  assabentat  de  les  hores  extraordinàries  no  compensables  realitzades  als 
mesos de gener i febrer de 2017, essent  34,50  normals, 34,50 festives o nocturnes i 0,50 
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.

 

7.2 Expedient núm.: G198/2017/05
Assumpte:   Aprovació  del  conveni  de  cooperació  educativa  de  pràctiques  acadèmiques 
externes dels estudiants de la EUHT CETT-UB de l’estudiant del Màster en Innovació en la 
Gestió  Turística,  cultural  i  natural  de  l’Escola  Universitària  d’Hoteleria  i  Turisme  de  la 
Universitat de Barcelona, el Sr./Sra. David Marina Zayas, que serà vigent des del 2 de maig 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 de Barcelona i l’Ajuntament d’Abrera.

Vist  el  conveni  de  cooperació  educativa  de  pràctiques  acadèmiques  externes  de  l’estudiant 
d’Innovació en la Gestió Turístic, cultural i natural de l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme de 
la Universitat de Barcelona, que serà vigent des de el 1 de maig de 2017 fins el 30 de juliol de  
2017, amb l’horari següent: de dilluns a divendres de 09:30 hores a 13:00 hores, que es portarà a 
terme a  Promoció  Econòmica,  essent  la  seva  tutora,  la  Cap del  Departament  de Promoció 
Econòmica, la Sra. Tamara Mendieta Llaves.

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 Barcelona i l’Ajuntament d’Abrera i el conveni de cooperació de l’estudiant d’Innovació 
en la Gestió Turística, cultural i natural de la Universitat de Barcelona, que serà vigent des del 1 de 
maig de 2017 fins el 30 de juliol de 2017, amb l’horari següent: de dilluns a divendres de 09:30 
hores a 13:00 hores, que es portarà a terme a Promoció Econòmica, essent la seva tutora, la Cap 
del Departament de Promoció Econòmica, la Sra. Tamara Mendienta Llaves.

Segon.  Informar  de  el/la  tutor/a  acadèmica  de  la  Universitat  de  Barcelona  de  l’Escola 
Universitària d’Hoteleria i Turisme, la Sra. Sara Bueno Miguélez 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. Tamara Mendieta Llaves professional de Ajuntament d'Abrera del 
departament  de  Promoció  Econòmica,  tutora  externa  de  les  pràctiques  acadèmiques  de 
l’estudiant, amb les funcions següents:
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- Planificació turística.

- Desenvolupament projecte senyalització turística programa Diputació de Barcelona.

- Detecció noves oportunitats d’accions turístiques.

- Atenció de persones que puguin arribar al servei de Promoció econòmica, relacionades amb 

turisme.

- Suport a l’àrea de turisme.

Quart.  Disposar  que la  realització  de  les  pràctiques per  l’estudiant,  Sr./Sra.  David  Marina 
Zayas, no genera cap compensació econòmica.

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

En aquest sentit, l’estudiant no pot reclamar que es computi el temps d’estada en pràctiques 
per a calcular 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’accident de l’assegurança escolar obligatòria per a estudiants menors 
de 28 anys.
 
Setè.  Notificar  a  l’estudiant  que  realitzarà  les  pràctiques,  a  la  Universitat  de  Barcelona,  i  
comunicar  a  la  tutora/responsable  per  part  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  al/s  regidors/es 
delegats/des i a la Unitat de Recursos Humans.

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

8.-  ALTRES ASSUMPTES
  

8.1 Expedient: E290/2017/02
Assumpte: Procés  de  preinscripció  i  matrícula  de  l’Escola  Bressol  Municipal  Món  Petit  per  al  curs 
2017-2018

En data 27.07.2009, per Decret d’Alcaldia, es va adjudicar la gestió del servei municipal d’Escola 
Bressol, per la modalitat de concessió administrativa, a Serveis Educatius Cavall de Cartró, S.L. i 
en data 28.07.2009 es va signar amb l’adjudicatari el corresponent contracte de gestió. 

El Decret 75/2007, de 27 de març (publicat al DOGC núm. 4852, de 29.03.2007) estableix el  
procediment  d’admissió  de l’alumnat  als centres en els  ensenyaments sufragats amb fons 
públics.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (publicada al DOGC núm. 5422, de 16.07.2009) 
regula el sistema educatiu a Catalunya.
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La Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer (publicada al DOGC núm. 7324, de 08.03.2017), 
aprova les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de 
Catalunya  i  altres  centres  educatius,  en  els  diversos  ensenyaments  sostinguts  amb  fons 
públics, per al curs 2017-2018.

En conseqüència, i de conformitat amb el que disposa la normativa citada, és convenient dictar 
mesures per tal de coordinar adequadament el procés de preinscripció i matrícula al servei 
públic Escola Bressol Municipal Món Petit. 

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  per  l’Àmbit  d’Ensenyament  en  el  marc  de  la 
normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria delegada 
d’Ensenyament, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015/0596 del 
dia 3 de juliol de 2015, proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD

Primer. Obrir el període de preinscripció del curs 2017-2018 de l’Escola Bressol Municipal Món 
Petit, que es realitzarà del 2 al 12 de maig de 2017, i fer-ne la màxima difusió. 

Segon. Oferir el nombre de vacants per a cada nivell (grup 0-1 any, grup 1-2 anys, grup 2-3 anys) 
que resulti de deduir del nombre de places escolars de cada nivell la reserva corresponent a la 
previsió d’infants procedents del nivell anterior. 

Tercer. Aprovar la documentació que es relaciona a continuació: 

Annex 1: Informació preinscripció i matrícula curs 2017-2018
Annex 2: Normativa curs 2017-2018
Annex 3: Qüestionari complementari a la sol·licitud de preinscripció 
Annex 4: Calendari lectiu curs 2017-2018

Quart. Notificar aquest acord a Serveis Educatius Cavall de Cartró, S.L., als Serveis Territorials 
d'Ensenyament al Baix Llobregat i  a l'AMPA de l’Escola Bressol Municipal Món Petit, adjuntant 
una còpia del document aprovat, i comunicar a la Direcció de l'Escola Bressol Municipal Món 
Petit, al Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, al d’Ensenyament i a Ràdio 
Abrera.

Cinquè. Publicar aquest acord al Tauler municipal d’anuncis.

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

L’Alcalde,  demana  la  inclusió  per  urgència  dels  següents  temes,  essent  aprovada  per  la 
unanimitat dels assistents: 

9. SOBREVINGUTS

9.1 Expedient núm.: G330/2013/16
Pròrroga del contracte de serveis de Transport adaptat adreçat als usuaris d’Abrera al Taller ocupacional 
de Can Comelles.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.4, adoptat en data  2/04/2014, es va adjudicar el 
contracte administratiu de  serveis de Transport adaptat adreçat als usuaris d’Abrera al Taller 
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ocupacional  de  Can Comelles a  Cruz Roja Española,  amb NIF  Q2866001G, per  un import 
màxim de  15.433,60  € IVA exempt, formalitzat el  4/04/2014, amb una durada de dos anys, 
prorrogables per dos anys més.

La clàusula segona del contracte, regula: “El  termini d'execució del contracte serà de dos 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  les pròrrogues, no 
excedeixi de quatre anys.”

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0228 de data 23/03/2016 es va aprovar la primera pròrroga 
del contracte.

El  contractista  ha  sol·licitat  la  pròrroga  del  contracte,  mitjançant  escrit  de  data  13/03/2017 
(Registre: 2017-E-RC-2458).

S’ha emès informe tècnic de data 24/03/2016, subscrit per la tècnica de serveis d’autonomia i 
Gent  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’Hisenda  i  Serveis  Socials,  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 Transport adaptat adreçat als usuaris d’Abrera al 
Taller ocupacional de Can Comelles, adjudicat a Cruz Roja Española, per a l’anualitat compresa 
entre l’1/04/2017 i el 31/03/2018.

Segon. Autoritzar i  disposar la despesa d’11.575,20 € a càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm.  231/22612  del  pressupost  municipal  vigent  i  de  3.858,40  €  a  càrrec  de  la  mateixa 
aplicació pressupostària del pressupost de 2018 i condicionar l’existència de crèdit adequat i 
suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquesta resolució a Cruz Roja Española.

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.

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 18.50 hores. 

  Vist i plau
 El Secretari                L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                            Jesús Naharro Rodríguez 
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