
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 6 DE JUNY DE 2017 PER 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:25 hores del dia 6 de juny 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.  Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat  d’Esports,  Salut,  Gent  Gran i 

Cultura (PSC).  
- Sr.  F.  Xavier  Serret  i  Marsiñach,  regidor  delegat  de  Medi  Ambient  i 

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

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

Comunicació, Infància, Dones i Igualtat (PSC)

Secretari: Sr. Oscar Buxeres Soler

Assisteixen també a la sessió els/les següents regidors/res:
- 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).

Excusen l’assistència:
- Mònica Torre-Marin Cuesta, regidora delegada de Promoció Econòmica, 

Comerç i Turisme (CIU)
- Sr.  José  Luís  Hita  Bullón  regidor  delegat  de  Seguretat  Ciutadana, 

Protecció civil i Personal (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.: G013/2017/10

Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 16.05.17

2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G330/2016/19
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i  convocatòria de licitació del  contracte de 
serveis de recollida, cerca, captura i manteniment d'animals abandonats i morts i de manteniment 
de les colònies de gats del carrer al municipi.

2.2 Expedient núm.: G330/2016/26
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte mixt de 
subministrament  i  serveis  de  buidat  i  manteniment  de  contenidors  de  recollida  d'oli  vegetal 
domèstic al carrer, de gestió integral de fraccions de residus a la Deixalleria i de recollida de paper 
confidencial.
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2.3 Expedient núm.: G328/2016/28  (FACT-2017-1827) 
Aprovació de la factura núm. 246 de data 26 d’abril de 2017 presentada per Nesra Enginyeria i 
Instal·lacions, SL, i de la 2a certificació d’obra del contracte d’obres per a l’adequació de local per 
ubicar la ràdio municipal.

2.4 Expedient núm.: G330/2015/01
Finalització del contracte de serveis Espai Jove d’Abrera.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.: E014/2016/062  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar obres i instal·lacions per a un centre caní a 
l'immoble  ubicat  al polígon  3,  parcel·la  10  (Mas  d'en  Ribes),  a  instància  de FCS,  amb 
NIF xxxxx066L.

3.2 Expedient núm.: E014/2017/022  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar obres de reforma interior de l'habitatge ubicat al  
carrer Antonio Machado, núm. 64, 1r 3a, a instància de RCC, amb NIF xxxxx917Y. 

3.3 Expedients núms.:  E013/2017/010 i E390/2017/06
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar el reforçament del talús a l'immoble ubicat a Av. Ca 
n’Amat. Parcel·la I.1, a instància de Fomento Agrícola y Ganadero, SL, amb NIF B08138869.

3.4 Expedient núm.:   E013/2017/025  
Llicència  d'obres menors i  instal·lacions per a executar  a l'immoble ubicat  al C/ Tarragona, 9,  a 
instància d’ASM, amb NIF XXXXX833A. 

3.5 Expedient núm.:  E013/2017/005
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar habitatge unifamiliar aïllat a l'immoble ubicat a c/ 
Tibidabo, 2 (CA.256), a instància de SLL, amb NIF XXXXX642L

3.6 Expedient núm.:   E014/2017/028
Llicència  d'obres  menors  per  executar  obres  d’instal·lació  interior  de  subministrament  elèctric  a 
l'immoble  ubicat  al  carrer  Cardoner,  núm.  3,  local,  a  instància  de Crufu  Hostalers,  SL,  amb 
NIF B60070448

3.7 Expedient núm.:   E014/2017/030
Obres menors i instal·lacions a l'immoble ubicat a Cm. dels Horts de Can Morral, 20, a instància 
d’EAM, amb NIF XXXXX509B. 

3.8 Expedient núm.: E014/2017/032
Llicència  d'obres menors per  executar  la instal·lació  de gas natural  a  l’immoble ubicat  al  carrer 
Vilafranca, núm. 7, a instància TH, amb NIF xxxxx752C.

3.9 Expedient núm.:   E014/2017/033
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar a l'immoble ubicat al carrer Hostal del Pi, núm. 
4-6,  local  34  (Montserrat  Centre  Abrera),  a  instància  de la  raó  social  Saras  Energia,  SA,  amb 
CIF A80503105. 

3.10 Expedient núm.:  E013/2017/011
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar obres de finalització d'un habitatge unifamiliar aïllat a 
l'immoble ubicat al C/ País Valencià, 39 (CV2.508), a instància de FMAO, amb NIF XXXXX827P. 

3.11 Expedient: E013/2017/013
Denegació de llicència d'obres sol·licitada per NGV, amb NIF XXXXX031N per executar una piscina a 
l’Av. Moreneta, 36, per no estar d'acord amb la normativa vigent.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/2016/05
Comunicació d’activitat d’aparcament de camions al carrer de la Indústria, 17.

4.2 Expedient núm.: E033/2017/06
Presa de coneixement d’una certificació de compatibilitat  amb el planejament urbanístic d’una 
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activitat de fabricació d'articles d'orfebreria i argenteria a C. Progrés, 28, naus 8-9.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2017/03
Donar compte del Decret 2017-0673 d’acceptació del fons de prestació “Finançament de l’àmbit 
de Benestar Social 2017”

5.2 Expedient: G404/2017/95
Acceptació subvenció teixit empresarial. Ajuts Catàleg 2017. Diputació de Barcelona

6 CONVENIS 

---

7 PERSONAL

7.1 Expedient núm.: G227/2017/13
Assabentat  d’hores  extraordinàries no compensables realitzades pel  personal  de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina abril 2017

7.2 Expedient núm.: G227/2017/14
Assabentat  d’hores  extraordinàries no compensables realitzades pel  personal  de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina maig 2017

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: G401/2017/12
Assumpte: Acceptació del contingut del Protocol general d’adhesió a la Xarxa Xaloc i sol•licitud 
d’adhesió a aquest protocol.

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/10
Acta de la Junta de Govern Local de data 16.05.17

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 
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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 16 de maig 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.: G330/2016/19
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis  de  recollida,  cerca,  captura  i  manteniment  d'animals  abandonats  i  morts  i  de 
manteniment de les colònies de gats del carrer al municipi.

Per a la contractació dels serveis de recollida, cerca, captura i manteniment d'animals 
de companyia abandonats i morts i de manteniment de les colònies de gats del carrer 
al  municipi  es  preveu  la  formalització  d’un contracte  administratiu  de dos anys de 
durada, prorrogable per dos anys més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 26/04/2017, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de data 27/04/2017, 
subscrit per la tècnica de Sanitat i Consum i diligència complementària de 15/05/2017.

El valor estimat del contracte és de 172.080 €, IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació de cada lot del contracte és de: lot 1: 40.800 € i lot 2: 16.560 €. Al preu indicat 
se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una suma total de  lot 1: 49.368 € i lot 2: 
20.037,60 €.

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

Aquesta  proposta  de  resolució  ha  estat  formulada  per  la  Unitat  de  Contractació  i 
Compres del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en 
compte la necessitat motivada de l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules així 
com l’emissió dels informes pertinents, la Regidoria de Medi Ambient i Sanitat, 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 
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particulars  i  de  prescripcions  tècniques  del  contracte  administratiu  de  serveis  de 
recollida, cerca, captura i manteniment d'animals de companyia abandonats i morts i 
de manteniment de les colònies de gats del carrer al municipi d’Abrera.

Segon. Iniciar  el  procediment  obert  de  licitació  del  contracte  i  publicar  anunci  de 
licitació al Perfil de contractant i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la 
presentació d’ofertes en un termini de 15 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.

Tercer. Autoritzar  la  despesa  corresponent  a  un  any  d’execució  de  cada  lot  del 
contracte, a càrrec de les aplicacions pressupostàries que s’indiquen del pressupost 
municipal de 2018:

Lot Aplicació Denominació Import
1 311/22699 Despeses diverses activitats i funcionament Sanitat 20.400
2 311/22699 Despeses diverses activitats i funcionament Sanitat 8.280

Autoritzar  la  despesa  que  sigui  necessària  a  càrrec  del  pressupost  de  2019, 
condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aprovació  d’aquests 
pressupostos i retenir el crèdit necessari per a l’eventual pròrroga del contracte.

Quart.  Ampliar el termini d’adjudicació del contracte, establert a la clàusula 22a del 
plec de clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

Cinquè. Donar  compte  a  la  Intervenció  Municipal  i  al  Departament  d’Urbanisme, 
Territori i Medi Ambient.

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

2.2 Expedient núm.: G330/2016/26
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte mixt 
de subministrament i serveis de buidat i manteniment de contenidors de recollida d'oli vegetal  
domèstic al carrer, de gestió integral de fraccions de residus a la Deixalleria i de recollida de 
paper confidencial.

Per a la contractació del subministrament, en règim de lloguer, de contenidors per a la 
recollida d’oli vegetal domèstic a la via pública i la prestació dels serveis de buidat i 
manteniment d’aquests contenidors, de la gestió integral de les fraccions de residus a 
la  Deixalleria  municipal  i  de  la  recollida  de paper  confidencial  a  les dependències 
municipals,  en  compliment  a  la  Llei  orgànica  de  Protecció  de  dades  de  caràcter 
personal,  es  preveu  la  formalització  d’un  contracte  administratiu  mixt  de 
subministrament i serveis, d’un any de durada, prorrogable per un any més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 12/04/2017, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha  emès  informe  tècnic  justificatiu  de  la  necessitat  de  la  contractació,  de  núm. 
013AD 2017-0040 i  data 12/04/2017,  i  complementari  de núm. 013AD 2017-0046 i 
data 17/05/2017, subscrits pel tècnic de Medi Ambient.
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El valor estimat del contracte és de 102.304,60 €. El pressupost base de licitació de 
cada lot en que es divideix el contracte és de:

- Lot 1: 10.000,00 euros i 2.100,00 euros d'IVA
- Lot 2: 20.093,20 euros i 2.009,32 euros d'IVA
- Lot 3:   5.610,00 euros i    561,00 euros d'IVA.

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 baix.

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 Medi Ambient i Sanitat, en ús de les atribucions 
que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa 
a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives 
particulars  i  de  prescripcions  tècniques  del  contracte  administratiu  mixt  de 
subministrament i serveis de buidat i manteniment de contenidors per a la recollida de 
l’oli  vegetal  domèstic  d’Abrera,  de  gestió  integral  de les fraccions de residus de la 
Deixalleria i de recollida de paper confidencial.

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,  per  a  la  presentació  d’ofertes  en un termini  de  15  dies  naturals,  a 
comptar des de l’endemà de la darrera publicació que s’efectuï. Les proposicions es 
presentaran a la Unitat de Contractació i Compres de l’Ajuntament d’Abrera, en horari 
d’atenció públic.

Tercer. Autoritzar la despesa necessària a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
que s’indiquen del pressupost municipal vigent:

Lot Aplicació Termini d’execució Import
1 1621/22703 4 mesos 4.033,34
2 1621/22703 4 mesos 7.367,51
3 1623/22799 3 mesos 1.542,75

Autoritzar  la  despesa  que  sigui  necessària  a  càrrec  del  pressupost  de  2018, 
condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost i 
retenir el crèdit necessari per a l’eventual pròrroga del contracte.

Quart.  Ampliar el termini d’adjudicació del contracte, establert a la clàusula 22a del 
plec de clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció Municipal i al tècnic de Medi Ambient.

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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2.3 Expedient núm.: G328/2016/28  (FACT-2017-1827) 
Aprovació de la factura núm. 246 de data 26 d’abril de 2017 presentada per Nesra Enginyeria i 
Instal·lacions, SL, i de la 2a certificació d’obra del contracte d’obres per a l’adequació de local 
per ubicar la ràdio municipal.

Pel  decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-1173  del  dia  29  de  novembre  de  2016,  es  va 
adjudicar el  contracte  administratiu  d'obres d’adequació de local  per  ubicar la  ràdio 
municipal a l’empresa Nesra Enginyeria i instal·lacions, SL, amb CIF B-64049216, per 
un import de 147.283,50 € (21% IVA: 30.929,54 €, total: 178.213,04 €), amb un termini 
d’execució de les obres de 3 mesos des de la data fixada al replanteig (16 de gener de 
2017).

L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 246 de data 26 d’abril de 2017 
(registre d’entrada núm. 4093 del 27 d’abril de 2017), per un import de 61.415,25 €, i la 
2a certificació d’obres (mitjançant oficis amb registres d’entrades núm. 4136 de 27 
d’abril de 2017, i 4343 de 4 de maig de 2017).

Ambdós  documents,  la certificació  d’obra  i  la  factura,  han  estat  conformats 
favorablement pel tècnic director de l’obra.

La proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat  de Suport  Administratiu  d’Urbanisme i  Territori,   en el  marc  de  les 
facultats que em confereix l’article 21.1.f) de la Llei 7/85 de 2 d’Abril, Reguladora de les 
bases de règim local, l’article 41.17 del ROF i les Bases d’Execució del Pressupost per a 
la disposició de la despesa i desenvolupament de la gestió econòmica municipal, i la 
normativa vigent, i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta Regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i mobilitat, i Millora, en ús de les 
atribucions que m’atorga el núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposo a la 
Junta de govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la certificació núm. 2 de les obres d’adequació de local per ubicar la 
ràdio municipal, i la factura núm. 246 de data 26 d’abril de 2017 per import de 61.415,25 
€,  presentades  pel  contractista  Nesra  Enginyeria  i  instal·lacions,  SL,  amb  CIF 
B-64049216.

Segon. Aprovar el  reconeixement de l’obligació per un import de 61.415,25 €  (IVA 
inclòs)  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  334/63200  del  pressupost  municipal 
vigent.

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

Quart. Notificar aquest acord al contractista Nesra Enginyeria i instal·lacions, SL, amb 
CIF B64049216, i donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme 
i Territori (tècnics).

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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2.4 Expedient núm.: G330/2015/01
Finalització del contracte de serveis Espai Jove d’Abrera.

Per acord núm. 2.12, adoptat per la Junta de Govern Local de data 6/10/2015, es va 
adjudicar  el  contracte  administratiu  de  serveis  Espai  Jove  d’Abrera a  l’empresa 
Educació i Temps Lliure Ziga Zaga, SL, amb CIF B61195764, per un preu de 59.407,32 
€, 10% IVA: 5.940,73 €, total: 65.348,05  €,  amb un termini d’execució de dos anys, 
formalitzat el contracte el dia 8/10/2015.

El 24/04/2017 (Registre núm. 2017-E-RE-89) el contractista ha sol·licitat finalitzar el 
contracte el 30/06/2017 i no iniciar la pròrroga contractual.

S’ha emès informe tècnic de data 2/05/2017, subscrit per la tècnica  responsable del 
projecte social Espai Jove del Departament de Serveis Socials, en el que es proposa 
no  prorrogar  el  contracte  indicat  i  que  finalitzi  amb  l’acabament  del  curs  lectiu 
2016-2017,  el  dia  30/06/2017,  per  quant  el  nou  curs  escolar  de  l’Espai  Jove, 
2017-2018,  començarà  el  2/10/2017  i  no  és  considera  convenient  la  prestació  del 
servei per només dues setmanes de curs. 

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, així com els informes pertinents, 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. No  prorrogar  el  contracte  administratiu  de  serveis  Espai  Jove  d’Abrera i 
declarar l’extinció pel seu compliment el  dia 30/06/2017,  amb la finalització del  curs 
escolar 2016-2017.

Segon. Incoar expedient per a la contractació dels  serveis  de l’Espai Jove d’Abrera, 
pel procediment contractual obert, per a l’inici del nou curs escolar 2017-2018 el dia 
2/10/2017.

Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Educació i Temps Lliure Ziga Zaga, SL.

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.

3.- OBRES  

3.1 Expedient núm.: E014/2016/062  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar obres i instal·lacions per a un centre caní a 
l'immoble  ubicat  al polígon  3,  parcel·la  10  (Mas  d'en  Ribes), a  instància  de FCS, amb 
NIF xxxxx066L.

Per acord núm. 3.6 de la Junta de Govern Local de data 1 de març de 2016, s’aprovà 
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inicialment  el  projecte  de  l’actuació  d’interès  públic  en  sòl  no  urbanitzable  per 
l’execució de les obres pertinents per ubicar un centre caní  al  Mas d’En Ribes,  al 
polígon  3  parcel·la  10  del  terme  municipal  d’Abrera,  presentat  per  FCS,  amb NIF 
xxxxx066L.

En data 17 de juny de 2016 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, aprovà 
definitivament el projecte en sòl no urbanitzable per a ubicar un centre caní al Mas d’En 
Ribes, a la parcel·la 10 del polígon 3 del terme municipal d’Abrera, d’acord amb l’article 
48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010 i modificat 
per la Llei 3/2012 (RN 2016/060298/B).

El 8 de novembre de 2016, FCS, amb NIF xxxxx066L, presenta al registre general 
municipal  (registre  d’entrada  2016-E-RC-9714),  petició  de  llicència  urbanística  per 
executar les obres consistents per a ubicar un centre caní al polígon 3, parcel·la 10 
(Mas  d'en  Ribes;  referència  cadastral  08001A003000100000EH),  així  com diversa 
documentació tècnica complementària aportada en dates 12 de gener de 2017, 1 de 
març  de  2017  i  28  de  març  de  2017  (registre  d'entrada  2017-E-RC-573, 
2017-E-RC-2160 i 2017-E-RC-3064, respectivament), com a resposta als requeriments 
d'esmena de dates 12 de desembre de 2016, 23 de febrer de 2017 i 20 de març de 
2017  (registre  de  sortida  2016-S-RC-3998,  2017-S-RC-685  i  2017-S-RC-989, 
respectivament).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informes tècnics de dates 31 de març de 2017 (núm. 2017-0126) i 18 d’abril de 2018 
subscrits per l'arquitecta tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  26  d’abril  de  2017  (núm.  SS-2017-0075)  emès  pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 2 de maig de 2017 (núm. 2017-0081) emès pel Secretari 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 
E014/2016/062,  sol·licitada  per  FCS,  amb  NIF  xxxxx066L,  per  executar les  obres 
consistents en construcció de 7 boxes, caseta generador, dipòsits d’aigua i de tractament 
d’aigua residual,  tancaments exteriors i  instal·lacions d’aigua potable, enllumenat i  de 
sanejament, per a un centre caní al polígon 3, parcel·la 10 (Mas d'en Ribes; referència 
cadastral  08001A003000100000EH),  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 que es detallen a continuació:
- La llicència s’informa favorablement sense perjudici d’altres competències concurrents.
- Les ressenyades en la documentació que s’especifica a continuació presentada pel 
promotor en dates:
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 08.11.2016:  projecte Bàsic  i  executiu  amb número de visat  1499  del  Col·legi 
Oficial d’enginyers tècnics i pèrits agrícoles d’Alacant), 

 12.01.2017:  Estudi  de  la  gestió  de  residus  exceptuant  la  valoració  del 
desmantellament de les obres corresponents al centre caní que queda substituït 
pel pressupost presentat posteriorment l’01.03.2017,

 01.03.2017:  excepte  els  plànols  a01,  a02,  a03,  a04,  a05  i  a06  signats  per 
l’arquitecte AVP que no són vàlids, atès que corresponen a una proposta anterior 
arxivada per desistiment.

 28.03.2017: documentació gràfica
- Les obres i les instal·lacions seran les mínimes i imprescindibles per realitzar l’activitat.
- Els materials a utilitzar han de ser fàcilment desmuntables i els acabats, adequats a 
l’entorn. S’utilitzaran colors terrossos, evitant colors i textures que provoquin contrastos 
cromàtics estranys.
-  En cas que sigui  necessari  reduir  l’impacte  visual  de les construccions,  s’utilitzarà 
vegetació arbòria i arbustiva autòctona col·locada de forma no lineal.
- Les tanques hauran de ser visiblement permeables i en la mesura que sigui possible 
permeables a la fauna petita, i caldrà donar compliment a la normativa sectorial referent a 
nuclis zoològics.
- Al cessament de l’activitat de centre d’ensinistrament de gossos, a càrrec de la persona 
interessada, s’haurà de restablir la finca al seu estat original, tal i com determina l’article 
59 punts 3 i 4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
-  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.
- La llicència no altera les situacions jurídiques privades existents entre els particulars i 
s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer.
- S’haurà d’acreditar l’anotació al Registre de la Propietat del caràcter temporal de la 
llicència  i  l’obligació  de  restabliment  de  la  finca  al  seu  estat  original  al  moment  de 
cessament de l’activitat.
- Les recollides a l’acord del 17 de juny de 2016 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona (del qual s’adjuntarà una còpia amb la notificació d’aquest acord).
-  Les condicions de l’informe de l’Oficina  Territorial  d’Acció  i  Avaluació Ambiental  de 
Barcelona de data 15 de desembre de 2014 (del qual s’adjuntarà una còpia 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 1.461,34 €
TOTAL  1.461,34 €

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 les quantitats següents en 
concepte de fiança, segons les cartes de pagament que se li adjuntaran a la notificació:
- Fiança ordinària de 798,55 euros per garantir  desperfectes i  incompliments de les 
obligacions de la llicència 
- Fiança extraordinària de 3.874,65 euros per garantir el restabliment de la finca al seu 
estat original al cessament de l’activitat de centre d’ensinistrament de gossos.
 
Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 

10



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 anteri or o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

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

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 
3.2 Expedient núm.: E014/2017/022  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar obres de reforma interior de l'habitatge ubicat 
al carrer Antonio Machado, núm. 64, 1r 3a, a instància de RCC, amb NIF xxxxx917Y. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 22 de març de 2017, a les 12:22 
hores (registre d'entrada 2017-E-RC-2869), petició de llicència urbanística subscrita per 
MEH,  en nom i  representació  de RCC, amb NIF  xxxxx917Y,  per  executar les obres 
consistents en reforma interior de l'habitatge ubicat al carrer Antonio Machado, núm. 64, 
1r  3a  (referència  cadastral 8476501),  així  com  diversa  documentació  tècnica 
complementària  aportada  en  data  25  d’abril  de  2017  (registre  d'entrada 
2017-E-RC-4034), com a resposta al requeriment d'esmena de data 7 d’abril de 2017 
(registre de sortida 2017-S-RC-1223).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 5 de maig de 2017 (núm. 2017-0178) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe jurídic de data 10 de maig de 2017 (núm. SS-2017-0085) emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 16 de maig de 2017 (núm. 2017-0084) emès pel Secretari 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
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Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2017/022,  sol·licitada  per  RCC,  amb  NIF  xxxxx917Y,  per  executar  les  obres 
consistents en reforma interior de l'habitatge ubicat al carrer Antonio Machado, núm. 64, 
1r  3a  (referència  cadastral  8476501),  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al 
compliment de les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions 
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 25 d’abril de 
2017, a les 12:51 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 161,04 €
TOTAL  161,04 €

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 i comunicar-lo al  Departament d'Intervenció 
general,  Tresoreria  i  Finances,  i  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (Cap  de 
Departament i arquitecta tècnica municipal).

Sotmesa la proposta  a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 
3.3  Expedients núms.:  E013/2017/010 i E390/2017/06
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar el reforçament del talús a l'immoble ubicat a Av. Ca 
n’Amat. Parcel·la I.1, a instància de Fomento Agrícola y Ganadero, SL, amb NIF B08138869.
 
Mitjançant ofici de la Regidoria d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, i 
Millora, de data 3 de febrer de 2017, es requeria a Fomento Agrícola y Ganadero, SL 
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perquè executés, segons informe núm. 2017-0010 de 3 de febrer de 2017, entre altres, el 
següent:
 Requerir  a  la  propietat  en el  termini  màxim de 2 mesos la presentació  d’un proposta d’actuació  

d’acord amb l’informe geotècnic d’estabilitat del talús. Es recomana que la proposta d’actuació sigui  
revisada conjuntament amb els Serveis Tècnics Municipals.

S'ha presentat al registre general municipal en data 6 d’abril de 2017 (registre d'entrades 
núm.3419), petició de llicència urbanística subscrita per AJ, en nom i representació de la 
raó social Fomento Agrícola y Ganadero, SL, amb CIF B08138869, per a executar el 
reforçament de talús, a  Av. Ca n’Amat. Parcel·la I.1.
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe tècnic  de data 21 d’abril  de 2017 (núm.  2017-0149)  emès per  l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 26 d’abril de 2017 (núm. SS-2017-076) emès pel lletrat assessor 
extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 2 de maig de 2017 (núm. 2017-0080) emès per la Secretària de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta 
de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2017/010, sol·licitada per  AJ, en nom i representació de la raó social  Fomento 
Agrícola y Ganadero, SL, amb CIF B08138869, per al reforçament de talús a Av. Ca 
n’Amat.  Parcel·la  I.1  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les 
consideracions i condicions generals d'obres majors,  a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en dates 28.03.2017 i 
06.04.2017, que complementen a la documentació tècnica avançada anteriorment en 
data 27.02.17.
- Els treballs han de ser coordinats prèviament amb la Policia Local, i l’àmbit de l’obra ha 
d’estar  ben senyalitzat per garantir,  en tot moment,  el  correcte funcionament del vial 
públic.
- La llicència no altera les situacions jurídiques privades existents entre els particulars i 
s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer. 

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

Concepte Tipus Import
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Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  685,49 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost  125,49 €
TOTAL €   810,98 €
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.

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

Cinquè. Notificar aquest acord a Fomento Agrícola y Ganadero, SL, i comunicar-lo al 
Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  al d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient (Cap de Departament, arquitecte, 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.

3.4 Expedient núm.:   E013/2017/025  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Tarragona, 9,  a 
instància d’ASM, amb NIF XXXXX833A. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 28 de març de 2017, a les 14:19 
hores   (registre d'entrades electrònic núm. 2017-E-RE-62), petició de llicència urbanística 
subscrita  per  ASM,  amb NIF  XXXXX833A,  per  a  executar una  reforma  interior  d'un 
habitatge  al   C/  Tarragona,  9  (referència  cadastral  9075312),  així  com  diversa 
documentació  tècnica  complementària  aportada  en  data  27 d’abril  de  2017  (registre 
d'entrades electrònic 92), com a resposta al requeriment d'esmena de data 19 d’abril de 
2017 (registre de sortides 1319).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 5 de maig de 2017 (núm. 2017-0179) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe jurídic de data 10 de maig de 2017 (núm. SS-2017-0086) emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 24 de maig de 2017 (núm. 2017-0087) 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 
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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 
E013/2017/025, sol·licitada per ASM, amb NIF XXXXX833A,  per a executar les obres 
consistents  en reforma  interior  i  exterior  d’un  habitatge unifamiliar  aïllat  i  legalització 
d’ampliació  de  la  vivenda  (ampliació  i  tancament  porxo  façana  posterior)  i  d’una 
construcció auxiliar al   C/ Tarragona, 9 (referència cadastral 9075312), 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 28 de març de 
2017, a les 14:19 hores, i 27 d’abril de 2017.
- Les franges de reculada de 3 metres i 2 metres a carrer i llindars veïns, respectivament, 
han de quedar lliure d’edificacions.
- Un cop finalitzades les obres caldrà presentar juntament amb la comunicació i certificat 
de final d’obres, document acreditatiu de l’alta/regularització  cadastral (model 902).
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  1.841,18 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67% del pressupost 79,63 €
TOTAL €   1.920,81 €

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  768,40 
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, arquitecte, arquitecta tècnica 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.:  E013/2017/005
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar habitatge unifamiliar aïllat a l'immoble ubicat a c/ 
Tibidabo, 2 (CA.256), a instància de SLL, amb NIF XXXXX642L.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 16 de febrer de 2017, a les 10:52 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-1673),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per SLL, amb NIF XXXXX642L, per a executar habitatge unifamiliar aïllat, al c/ 
Tibidabo, 2 (CA.256 - referència cadastral 6762523DF0966S0001WA).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe tècnic  de data 28 d’abril  de 2017 (núm.  2017-0024)  emès per  l'arquitecte 
municipal.
-  Informe jurídic de data 10 de maig de 2017 (núm. SS-2017-0084) emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 23 de maig de 2017 (núm. 2017-0085) 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 qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta 
de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2017/005,  sol·licitada per  SLL,  amb CIF /NIF  XXXXX642L,  per a executar un 
habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la ubicada al c/ Tibidabo, 2 (CA.256 - referència 
cadastral  6762523DF0966S0001WA)  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al 
compliment de les consideracions i condicions generals d'obres majors, a les condicions 
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb 
el núm. 2017000190, que es considera adequat en opinió de l'arquitecte municipal.
- Abans de l'inici dels treballs cal aportar la següent documentació:
1.- Fotografia de les façanes, parcel·les o parts on s'intervé.
2.- Nomenament del contractista (s'ha d'aportar abans de l'inici de l'obra).
3.- Plànol d'emplaçament en format digital.
4.- Certificat del compliment de les distàncies elèctriques.
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- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar 
el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
- La llicència no altera les situacions jurídiques privades existents entre els particulars i 
s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer.

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  5.496,29 €
Taxa llicència (> 120.200'00 €) 2,03 % Del pressupost  3.048,49 €
Placa nº carrer OF 2.08 Codi 4.01 100 % (9,33 €)  9,33 €

TOTAL € 
 

8.554,11 €
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 900 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.

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

Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  SLL,  i  comunicar-lo  al   Departament  d'Intervenció 
general,  Tresoreria  i  Finances,  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (Cap  de 
Departament, arquitecte, 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.

3.6 Expedient núm.:   E014/2017/028  
Llicència d'obres menors per executar obres d’instal·lació interior de subministrament elèctric a 
l'immoble  ubicat  al  carrer  Cardoner,  núm.  3,  local,  a  instància  de Crufu  Hostalers,  SL, amb 
NIF B60070448.
 
S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 6  d’abril  de  2017,  a  les  11:58 
hores (registre d'entrada 2017-E-RC-3411), petició de llicència urbanística subscrita per 
MFG, en nom i representació de la raó social Crufu Hostalers, SL, amb CIF B60070448), 
per executar la instal·lació interior de subministrament elèctric a l’immoble ubicat al carrer 
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Cardoner, núm. 3, local (referència cadastral 8373401), així com diversa documentació 
complementària  aportada  en  data  15  de  maig  de  2017  (registre  d'entrada 
2017-E-RC-4627) per la qual es proposa nova ubicació de l’armari, com a resposta al 
requeriment d'esmena de data 26 d’abril de 2017 (registre de sortida 2017-S-RC-1425 de 
data 27 d’abril de 2017).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 18 de maig de 2017 (núm. 2017-0054) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
-  Informe jurídic de data 24 de maig de 2017 (núm. SS-2017-0092) emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 26 de maig de 2017 (núm. 2017-0088) emès per la Secretària de 
l'Ajuntament.
  
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; 
de  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en 
compte tot el  relacionat anteriorment,  aquesta regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

Instal·lació d’armari TMF-1 a façana aprofitant forat porta existent i sense afectació de 
l’estructura de l’edifici 

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2017/028, sol·licitada per Crufu Hostalers, SL, amb CIF B60070448, per executar 
les obres consistents en la instal·lació d’armari TMF-1 a la façana aprofitant el forat de la 
porta existent i sense afectació de l’estructura de l’edifici, al carrer Cardoner, núm. 3, local 
(referència cadastral 8373401), 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 que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 6 d’abril de 2017 
complementada per la documentació presentada el 15 de maig de 2017.
-  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 67,42 €
TOTAL  67,42 €

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: 

18



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

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

3.7 Expedient núm.:   E014/2017/030  
Obres menors i instal·lacions a l'immoble ubicat a Cm. dels Horts de Can Morral, 20, a instància 
d’EAM, amb NIF XXXXX509B. 

Per acord núm. 497 de la Junta de Govern Local de data 20 de juny de 2012 s'atorgava 
llicència d'obres a EAM, amb NIF xxxxx509B, per a la construcció d’una piscina al camí 
dels Horts de Can Morral, núm. 20 (referència cadastral 9076019).

Mitjançant el decret del regidor  delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i 
mobilitat i  Millora núm. 2017-0152 del dia 3 de febrer de 2017 es van dictar,  entre 
altres, els següents acords:
“Primer. Considerar disconformes les obres executades amb la documentació i projecte que van servir de  
base per a la concessió de la llicència d’obra major al camí dels Horts de Can Morral, núm. 20 (expedient  
E013/2012/122), i no complimentades totes les condicions imposades a la llicència.
Quart. Ordenar l’obertura d’expedient de restitució de la legalitat urbanística a EAM per la construcció i/o  
instal·lació  executada sense disposar  de cap títol  administratiu  habilitat  d’un porxo d’estructura de fusta  
d’aproximadament 30 m² de planta adjacent a la façana nord-est, construcció de caràcter legalitzable, que  
constitueix  una  infracció  urbanística  LLEU,  segons  les  determinacions  de  l’article  215.h)  del  TRLU  
DL1/2010.” 

S'ha presentat  al  registre  general  municipal  en data 18 d’abril  de  2017,  a les 10:31 
hores (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-3727),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per EAM, amb NIF XXXXX509B, per a la legalització del porxo instal·lat al Cm. 
dels Horts de Can Morral, 20 (referència cadastral  9076019).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 28 d’abril de 2017 (núm. 2017-0166) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe jurídic de data 24 de maig de 2017 (núm. SS-2017-0093) emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 26 de maig de 2017 (núm. 2017-0089) emès per la Secretària de 
l'Ajuntament.
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La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 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. Legalitzar les obres menors  contemplades a l'expedient núm. E014/2017/030, 
sol·licitada per  EAM,  amb NIF  XXXXX509B,  consistents  en porxo  de fusta  ubicat  a 
l’immoble del  Cm. dels Horts de Can Morral, 20 (referència cadastral 9076019), d'aquest 
terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals 
d'obres menors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es 
detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 18 d’abril de 
2017, a les 10:31 hores.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 391,15 €
TOTAL €  391,15 €

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.

3.8 Expedient núm.: E014/2017/032  
Llicència d'obres menors per executar la instal·lació de gas natural a l’immoble ubicat al carrer 
Vilafranca, núm. 7, a instància TH, amb NIF xxxxx752C.
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S'ha presentat al registre general municipal en data 8 de maig de 2017, a les 11:14 
hores (registre d'entrada 2017-E-RC-4402), petició de llicència urbanística subscrita per 
JAOS, amb NIF xxxxx635L, en nom i representació de TH, amb NIF xxxxx752C, per 
executar la instal·lació interior de gas natural a l’immoble ubicat al carrer Vilafranca, núm. 
7.

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 18 de maig de 2017 (núm. 2017-0055) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
-  Informe jurídic de data 24 de maig de 2017 (núm. SS-2017-0094) emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 26 de maig de 2017 (núm. 2017-0090) 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 
E014/2017/032, sol·licitada per JAOS, amb NIF xxxxx635L, en nom i representació de 
TH, amb NIF xxxxx752C, per executar les obres consistents en la instal·lació interior de 
gas natural  a l’immoble ubicat al carrer Vilafranca, núm. 7, 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 maig de 
2017, a les 11:14 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 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  
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d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-lo al Departament d'Intervenció 
general,  Tresoreria  i  Finances, i  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (Cap  de 
Departament 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.

3.9 Expedient núm.:   E014/2017/033  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar a l'immoble ubicat al carrer Hostal del Pi, 
núm. 4-6, local 34 (Montserrat Centre Abrera), a instància de la raó social Saras Energia, SA, amb 
CIF A80503105. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 12 de maig de 2017, a les 11:27 
hores (registre d'entrada 2017-E-RC-4589), petició de llicència urbanística subscrita per 
la raó social Elsamex, SA, amb CIF A28504728, en nom i representació de la raó social 
Saras Energia, SA, amb CIF A80503105, per executar obres consistents al pati exterior i  
restitució del paviment al carrer  Hostal  del  Pi,  núm. 4-6, local 34 (Montserrat  Centre 
Abrera; referència cadastral 8559503).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 12 de maig de 2017 (núm. 2017-0184) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe jurídic de data 24 de maig de 2017 (núm. SS-2017-0096) emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 26 de maig de 2017 (núm. 2017-0091) 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 
E014/2017/033, sol·licitada per Saras Energia, SA, amb CIF A80503105,  per executar 
les  obres  consistents  en canalització  soterrada  d’instal·lacions  en  el  pati  exterior  i 
restitució del paviment al carrer  Hostal  del  Pi,  núm. 4-6, local 34 (Montserrat  Centre 
Abrera;  referència  cadastral 8559503),  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:
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- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 12 de maig de 
2017, a les 11:27 hores.
-  L'atorgament  d'aquesta  llicència  d'obres  no  exclou  l'obligació  del  responsable  de 
l'activitat de la seva legalització, d'acord amb la legislació ambiental vigent.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost 144,07 €
TOTAL  144,07 €

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

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

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

3.10  Expedient núm.:  E013/2017/011
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar obres de finalització d'un habitatge unifamiliar aïllat 
a l'immoble ubicat al C/ País Valencià, 39 (CV2.508), a instància de FMAO, amb NIF XXXXX827P. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 3 d’abril de 2017, a les 12:37 hores 
(registre d'entrades núm. 2017-E-RC-3251), petició de llicència urbanística subscrita per 
P.A.G.A., en nom i representació de FMAO, amb NIF XXXXX827P, per a executar obres 
de  finalització  d'un  habitatge  unifamiliar  aïllat  al  C/  País  Valencià,  39  (CV2.508  - 
referència cadastral 0880020).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
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-  Informe tècnic  de data 28 d’abril  de 2017 (núm.  2017-0164)  emès per  l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe jurídic de data 10 de maig de 2017 (núm. SS-2017-0089) emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 24 de maig de 2017 (núm. 2017-0086) 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 qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta 
de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2017/011,  sol·licitada per  P.A.G.A., en nom i representació de FMAO, amb NIF 
XXXXX827P,  per  a  executar  les  obres  consistents  en  el  revestiment  de  façanes, 
tancament  d’obertures,  ventilació  del  bany  i  enderroc  de  construcció  auxiliar  (obres 
pendents per a la finalització d'un habitatge unifamiliar aïllat) en l’habitatge unifamiliar 
aïllat ubicat al C/ País Valencià, 39 (CV2.508 - referència cadastral 0880020) d'aquest 
terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals 
d'obres majors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es 
detallen a continuació: 
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 3 d’abril  de 
2017.
- Els treballs a realitzar estan relacionats amb el Projecte de reforma amb número de 
visat AIT566 presentat el 20.01.2009.
- Prèviament a la finalització de les obres, caldrà acreditar que els volums i construcció en 
situació de volum disconforme han estat inscrites al Registre de la Propietat (acord de 
Junta de Govern Local núm. 3910GL180309 de data 18.03.2009).
- La llicència no altera les situacions jurídiques privades existents entre els particulars i 
s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer.
 
Segon. Informar a FMAO 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  286,44 €

Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost  52,44 €

TOTAL €   338,88 €
 
Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
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del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

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

3.11 Expedient: E013/2017/013
Denegació  de llicència  d'obres  sol·licitada  per NGV,  amb NIF  XXXXX031N per  executar  una 
piscina a l’Av. Moreneta, 36, per no estar d'acord amb la normativa vigent.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 11 d’abril de 2017, a les 11:18 hores 
(registre d'entrades núm. 2017-E-RC-3567), petició de llicència urbanística subscrita per 
VMG, en nom i representació de NGV, amb NIF XXXXX031N per a executar una piscina 
a l’Av. Moreneta, 36 (LC.659+660 - referència cadastral 0856813).
 
En relació amb la petició de la llicència d'obres sol·licitada s'ha emès l'informe tècnic núm. 
2017-0158 de data 26 d’abril de 2017 subscrit per l’arquitecta tècnica municipal diu, en la 
seva part essencial:
“Expedient:     E013/2017/013
Promotor:  NGV      NIF:  XXXXX031N
Ubicació de les obres:   Av. Moreneta, 36 (LC.659+660)    (ref.cadastral: 0856813)
Data sol·licitud:  11/04/2017 11:18
Cal tenir en compte també els següents antecedents urbanístics pel que fa a l'immoble on es projecta l'obra  
indicada:
- La vivenda esta relacionada amb la llicència d’obres E013/1969/017, llicència atorgada abans de l’aprovació  
del planejament vigent d’aquest sector. L’edificació malgrat s’ajusti a la llicència atorgada resta en situació de  
volum disconforme atès que és disconforme amb el planejament vigent.
.../...
Segon.- SITUACIÓ I CLAU URBANÍSTICA.  El terreny on es projecta l'obra està classificat com a sòl urbà  
consolidat, qualificat com "Habitatge unifamiliar aïllat, intensitat 3, clau 6c)", d'acord al d'acord al Pla General  
d'ordenació del municipi d’Abrera sector Les Carpes.
Aclariments terminològics per aplicació de la LUC: actuació subjecta a llicència urbanística en aplicació de  
l'article 187 del TRLUC.
La vivenda objecte d’estudi resta en situació de volum disconforme atès no respecta la separació mínima de  
sis metres a l’alineació de carrer fixada per a la clau 6c la qual pertany.
En les  edificacions  que resten  en  situació de  volum disconforme només es poden autoritzar  obres  de  
consolidació i obres de rehabilitació, d’acord al article 119.2 del RLU DL 1/2005 i article 108.4 del TRLU DL  
1/2010, modificat posteriorment amb la Llei 3/2012.
Tercer.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES: CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA
CONCLUSIONS: 
A la vista de les consideracions anteriors s'informa DESAVORABLEMENT la petició de llicència d’obres per a  
la construcció d’una piscina d’obres.”
 
També  s’ha  emès  l’informe  desfavorable  núm.  2017-0091  del  17  de  maig  de  2017 
subscrit  pels serveis jurídics de la corporació.
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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, 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  de  l’Alcaldia  núm.  2016-1302  de  22 de desembre  de  2016 
proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Denegar la petició de llicència referenciada a la part expositiva pels motius que 
s'indiquen  a  l'informe  tècnic  transcrit,  i  retornar  un  exemplar  de  la  documentació 
presentada diligenciada en aquest sentit.
 
Segon. Notificar aquesta resolució a NGV (propietari), a DLB (arquitecte tècnic col·legiat 
núm. 11344), i a FTV (constructor); i comunicar-ho al Departament d'Urbanisme, Territori i 
Medi Ambient (arquitecta tècnica municipal) i a la Policia Local.
 
Sotmesa la proposta  a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/2016/05
Comunicació d’activitat d’aparcament de camions al carrer de la Indústria, 17.

ROR  Operador  de  Transportes,  SL,  NIF  B24485807,  ha  comunicat  l’activitat  dita 
mitjançant  instància  entrada  en  data  20.04.2016  (núm.  de  registre  3218)  i  la 
documentació annexa corresponent.

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

En data 13.06.2016 (núm. de registre 2021) s’ha requerit al sol·licitant la documentació 
que mancava per poder resoldre el procediment, documentació que ha estat aportada 
en data 07.12.2016 (núm. de registre 10810).

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2016-0067 
de data 09.06.2016, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès  l’informe tècnic de data 25.04.2016,  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: ROR Operador de Transportes, SL, NIF B24485807
Rètol de l’establiment: ROR

Activitat: aparcament de camions
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Emplaçament: C. Indústria, 17
Classificació: activitat inclosa a l’annex III (codi 12.46) d’acord amb la Llei 20/2009, de 
4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA).

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data & amb núm. de visat & 
del Col·legi  d’Enginyers Industrials de Catalunya i  la documentació complementària 
presentada en data & 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. L’exercici d’aquesta activitat queda subjecte al compliment del Reglament dels 
serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret 130/2003, de 13 de maig, o 
norma que el  substitueixi.  Si  és el  cas,  les aigües residuals generades per 
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l’activitat han de complir amb els paràmetres d’abocament a col·lector fixats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua.

12. En compliment de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora  de  la  venta,  el  suministro,  el  consumo  y  la  publicidad  de  los 
productos del tabaco, no es permet fumar en tot el local d’activitat, excepte en 
llocs habilitats per fer-ho (només podrà ser lloc habilitat qualsevol espai a l’aire 
lliure no cobert,  i  qualsevol espai que, estant cobert,  estigui envoltat per un 
màxim de dos paraments,  inclosa  la  façana de l’establiment,  si  és el  cas). 
Aquesta circumstància ha d’estar degudament indicada en lloc prou visible.

13. Aquesta comunicació d’activitat es sotmetrà al  règim d’autocontrols periòdics, 
tal com es preveu a l’article 73 de la Llei  20/2009, atenent la necessitat de 
comprovar emissions de l’activitat  a l’atmosfera,  com ara sorolls,  vibracions, 
lluminositat i d’altres, i a l’aigua, o la caracterització de determinats residus, el  
resultat  dels  quals  es  verificarà  de  conformitat  amb  el  que  estableixi 
l’ordenança municipal en el moment del control.

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.

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 5, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 983,38 €.  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.
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4.2 Expedient núm.: E033/2017/06
Presa de coneixement d’una certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic d’una 
activitat de fabricació d'articles d'orfebreria i argenteria a C. Progrés, 28, naus 8-9.

Isabel Cabanillas SA, NIF A08480287, ha sol·licitat la certificació de compatibilitat amb 
el  planejament  urbanístic de  l’activitat  dita  mitjançant  instància  entrada  en  data 
02.05.2017 (núm. de registre 4216) i la documentació annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria, i el Pla General d’Ordenació d’Abrera estableix els usos que 
es poden donar al terreny interessat.

S’ha emès informe tècnic núm. 2017-0040 de data 19.05.2017, on es diu que l’activitat 
dita sí és compatible amb el planejament urbanístic.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la certificació de compatibilitat amb el planejament 
urbanístic de l’activitat següent:
Titular: Isabel Cabanillas SA, NIF A08480287
Activitat: fabricació d'articles d'orfebreria i argenteria
Emplaçament: C. Progrés, 28, naus 8-9
Classificació: activitat inclosa a l’annex II (codi 3.21) d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA) i normativa que 
la desenvolupa.

Segon. Declarar  expressament  que  aquest  acord  no  suposa  l’atorgament  de  cap 
llicència ni autorització, i es pren en el marc d’allò que preveu l’art. 35 g de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

Tercer. Informar  l’interessat  que,  d’acord  amb l’Ordenança  Fiscal  11,  codi  1,  se  li 
practicarà  una  liquidació  provisional  per  import  de  18,73  €,  a  compte  de  la  que 
correspondrà al tràmit de comunicació o de llicència de l’activitat. 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.

Quart. Notificar  aquest  acord al  sol·licitant  i  donar  compte  als  Departaments 
d’Intervenció, Territori i Medi Ambient i Promoció Econòmica.

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

5. SUBVENCIONS
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5.1 Expedient núm.: G404/2017/03
Donar compte del Decret 2017-0673 d’acceptació del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de 
Benestar Social 2017”
  
La Regidoria delegada de Serveis Socials ha adoptat resolució mitjançant el Decret núm. 
2017-0673, de data 25 de maig de 2017, amb el contingut literal següent:

 “Expedient núm.: G404/2017/03
Assumpte: Acceptació del Finançament de l’àmbit de Benestar Social 2017 de la Diputació 
de Barcelona
 
Vist  que la Diputació de Barcelona en data 22 de desembre de 2016 va aprovar el 
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019 i el seu 
règim regulador, en el qual ofereix recursos de tipus tècnic, econòmic o material als ens 
locals.

Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 23 de febrer 
de  2017  va  aprovar  la  concessió  del  fons  de prestació  “Finançament  de  l’àmbit  de 
benestar social”,  en el  marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, en la qual s’atorga una subvenció de 35.182,08€ a favor de 
l’Ajuntament d’Abrera.

S’ha emès informe tècnic de data 28 d’abril de 2017 en el qual s’informa favorablement 
l’acceptació d’aquest fons de prestació.
 
Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Departament de Serveis Socials en 
el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta 
regidoria delegada, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 2016-1302 de 22 de 
desembre de 2016.

RESOLC
 
Primer. Acceptar  la  subvenció com a fons  de  prestació  “Finançament  de  l’àmbit  de 
benestar social” per import de 35.182,08€ atorgada per la Diputació de Barcelona.

Segon. El període d’execució de la subvenció és de l’1 de gener al 31 d’abril de 2017.
L’ajut econòmic d’aquest fons de prestació es podrà destinar a actuacions de la cartera 
bàsica de serveis socials bàsics i a programes i actuacions socials essent necessari que 
com a mínim del 50% de l’ajut s’ha de destinar a cartera de serveis socials bàsics.

La data límit  de justificació de despesa  serà  el  30 d’abril  de 2018 que es realitzarà 
electrònicament davant la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.

Tercer. Comptabilitzar  el  compromís  d’ingrés  per  import  de  35.182,08€  a  l’aplicació 
pressupostària 46100.

Quart. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i comunicar al Departament 
d’Intervenció, Tresoreria i Finances i al Departament de Serveis Social. “

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Serveis Socials en el 
marc de la normativa vigent i  tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta 
regidoria delegada de Serveis Socials en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 
2016-1302, del 22 de desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern Local, el següent
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ACORD
 
Primer. Donar compte del Decret 2017-0673 adoptat en data 25 de maig de 2017.
 
Segon. Comunicar aquest acord 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.

5.2 Expedient: G404/2017/95
Acceptació subvenció teixit empresarial. Ajuts Catàleg 2017. Diputació de Barcelona

El 22 de desembre de 2016 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Catàleg de Serveis de 2017.

El Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Abrera va demanar a l’Àrea 
de  Desenvolupament  Econòmic  Local,  dins  els  recursos  materials  del  Recull 
d'Activitats de Suport al Teixit Empresarial, la realització de les següents accions:

- Mentre estàs a l’atur, treballa amb les idees - preu: 600€ 
- Tècniques exitoses per vendre els teus productes/serveis - preu: 2.400€ 
- Aspectes fiscals i comptables que els autònoms han de conèixer sobre el seu 

negoci - preu: 880€

La sol·licitud té caràcter supramunicipal i per tant la Diputació de Barcelona assumeix 
el 90 % del cost de les accions.

Atès  el  registre  d’entrades  de  data  21/04/2017,  2017-E-RC-3932,  es  concedeix  a 
l’Ajuntament d’Abrera:

Aquestes actuacions tenen un període d’execució comprés entre l’1 de gener de 2017 
al 31 de desembre de 2017 i s’hauran de justificar com a màxim en els dos mesos 
següents a la data de la seva finalització. 

Vist  l’informe  tècnic  favorable  PE45/2017 de  03/05/17,  la  diligència  d’esmena  de 
22/05/17 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. 

31



2016-1302  del  dia  22/12/2016,  proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local  l’adopció  del 
següent 

ACORD:

Primer.  Acceptar la subvenció concedida en concepte d'Activitats de Suport al Teixit 
Empresarial  de  l’Àrea  de  Desenvolupament  Econòmic  Local  de  la  Diputació  de 
Barcelona per valor de 3.492 €, corresponent al 90 % del cost dels següents tallers i  
sessions:

- Mentres estàs a l’atur, treballa amb les idees
- Tècniques exitoses per vendre els teus productes/serveis
- Aspectes fiscals i comprables que els autònoms han de conèixer sobre el seu 

negoci

Segon. Aprovar  el  compromís  d'ingrés  per  import  de  3.492  euros  amb  càrrec  a 
l'aplicació  pressupostària  46101  en  concepte  d'Activitats  de  Suport  al  Teixit 
Empresarial  de  l’Àrea  de  Desenvolupament  Econòmic  Local  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

---

7.- PERSONAL 

7.1 Expedient núm.: G227/2017/13
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina abril 2017

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

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

ACORD

Primer. Restar assabentat de les hores extraordinàries no compensables realitzades 
als  mesos  de  febrer  i  març  de  2017,  essent   67,27  normals,  160,00 festives  o 
nocturnes i 17,00 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.
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7.2 Expedient núm.: G227/2017/14
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina maig 2017

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

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

ACORD

Primer. Restar assabentat de les hores extraordinàries no compensables realitzades 
als mesos de febrer, març i abril de 2017, essent  32,50  normals i 41,50 festives o 
nocturnes.

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

8.-  ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: G401/2017/12
Acceptació del contingut del Protocol general d’adhesió a la Xarxa Xaloc i sol·licitud d’adhesió a  
aquest protocol.

El Servei Local d’Ocupació (SLO) d’Abrera utilitza la Plataforma Telemàtica Xaloc des 
de la seva creació, fa més de 10 anys i forma part de la Xarxa Xaloc conjuntament 
amb la Diputació de Barcelona i els ens locals de la demarcació de Barcelona que 
disposen de SLO. 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 26 de novembre de 
2015 va aprovar  el  Protocol  general  per  a l’adhesió  a la  Xarxa de Serveis  Locals 
d’Ocupació (Xarxa Xaloc). El protocol té per objecte formalitzar la xarxa de Serveis 
Local d’Ocupació (Xarxa Xaloc) i la relació entre la Diputació de Barcelona i els ens 
locals que disposen d’un Servei Local d’Ocupació (SLO).

Són destinataris del Protocol d’adhesió a la Xarxa Xaloc els ajuntaments de municipis 
de fins a 300.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis, agències 
pel  desenvolupament  local,  entitats  municipals  descentralitzades  i  comunitats  de 
municipis  de  la  demarcació  de  Barcelona,  que  estiguin  adherides  a  la  Xarxa  de 
Governs Locals de la Diputació de Barcelona.

El Servei Local d’Ocupació d’Abrera utilitza la Xarxa Xaloc en el seu treball diari i per 
continuar gaudint d’aquest instrument de gestió tan necessari és obligatori acceptar el 
protocol d’adhesió a la Xarxa i sol·licitar l’adhesió al mateix.
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Donat l’informe tècnic favorable PE 47/2017 de 12 de maig de 2017 i tenint en compte 
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 el contingut del Protocol per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals 
d’Ocupació (Xarxa XALOC) amb tots el drets i compromisos que se’n deriven.

Segon. Les obligacions per part de l’Ajuntament d’Abrera són:

- Prestar un servei continuat que proporcioni atenció a les persones per trobar un 
lloc de treball  i  a les empreses que cerquen cobrir  els seus llocs de treball 
(vacants o nous) amb els millors perfils professionals.

- Col ・ laborar  en  el  desenvolupament  de  la  Xarxa  XALOC  i  participar  a  les 
activitats que impulsi aquesta Xarxa.

- Designar una persona com a referent tècnic de l'ens dins la Xarxa, que actuarà 
com a interlocutora amb la Diputació de Barcelona, així com notificar els canvis 
que es puguin produir.

- Assistir a les activitats formatives organitzades per la Diputació i als grups de 
treball que es configurin en el marc de la Xarxa XALOC.

- Complir  amb les  decisions  que,  en  el  seu  cas,  adoptin  els  instruments  de 
direcció i  seguiment dels quals es doti la Xarxa, d'acord amb l'establert a la 
clàusula  11  del  protocol,  així  com participar  en  el  desenvolupament  de  les 
activitats i en les reunions organitzades per la Xarxa.

- Facilitar  a  la  Diputació  de  Barcelona  la  informació  relacionada  amb  les 
actuacions del SLO que, en el seu cas, s'acordi en el marc de la Xarxa XALOC.

- Autoritzar a la Diputació de Barcelona la utilització i difusió de la informació i de 
les  dades publicades a les memòries,  estudis  i/o  altres  treballs  derivats  de 
l’actuació del SLO.

- Comunicar a la Diputació de Barcelona l’àmbit territorial d’actuació del SLO, 
així com les modificacions que es puguin produir al respecte.

- Fer publicitat de la Xarxa XALOC. Les entitats adherides han de fer constar de 
forma visible la participació de la Diputació de Barcelona mitjançant la inclusió 
del logotip de la Diputació de Barcelona i  la imatge corporativa de la Xarxa 
XALOC, en totes les activitats,  campanyes de publicitat  i  en  tot  el  material 
(gràfic, electrònic i/o audiovisual) d’informació, divulgació, comunicació i suport 
dels SLO, a les quals tinguin accés, entre d'altres, les persones i les empreses 
usuàries

Tercer. Designar  a Montse  Tomás Montolio  com a referent  tècnic  de l’ens  dins la 
Xarxa, que actuarà com a interlocutora amb la Diputació de Barcelona.

Quart. No hi ha cap tipus d’obligació econòmica per part de l’Ajuntament d’Abrera.
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Cinquè. Notificar  aquest  acord a  la Diputació de Barcelona i  sol·licitar  l’adhesió al 
protocol.

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 18:40 hores. 

  Vist i plau
El secretari                L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                            Jesús Naharro Rodríguez 
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