
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 21 DE MARÇ DE 2017 PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:15 hores del dia 21 de març de 2017, es reuneixen en primera 
convocatòria, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i per la celebració de 
sessió  ordinària  a la  que fa referència  l’article  113  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les 
Entitats Locals, els següents regidors i regidores:

President: Sr. 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)

Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau

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

i Personal (PSC)
- Sra. Maria José Orobitg Della, regidora delegada d’Ensenyament, Acció Cultural 

i Patrimoni Cultural (ERC).

Excusa  l’assistència  la  Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme (CiU) i  la  Sra. Maria Teresa Novell  Joya,  regidora delegada 
d’Hisenda i Serveis Socials (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.: G013/2017/05

Acta de la Junta de Govern Local 07.03.17 
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G367/2012/02
Rectificació d’error aritmètic a l’acord núm. 2.2 de data 7.02.2017.

2.2 Expedient núm.: G328/2015/02
Devolució de la garantia definitiva del contracte menor d’obres de reparació de les cobertes dels 
edificis municipals.

2.3 Expedient núm.: G328/2012/02
Resolució de recurs  de reposició interposat  per  Ravi Obras, Transportes y Excavaciones,  SL 
contra l’acord núm. 2.6 de la Junta de Govern Local de 15 de març de 2016, en relació a la  
imposició  de  penalitats  en  el  contracte  de  l’obra  “Rehabilitació  de  la  Masia  de  Can  Morral 
d’Abrera (2a fase)”.

2.4 Expedient núm.:  G329/2016/23
Devolució de la garantia definitiva del  contracte  de subministrament  (en  règim de lloguer)  de 
l'enllumenat ornamental de Nadal d'Abrera.
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2.5 Expedients núm.: G329/2016/10, G329/2016/25, G330/2016/02, G330/2016/05, G330/2016/24, 
G333/2015/19,  G333/2015/25, G333/2015/41, G333/2017/05, G333/2017/06.
Donar compte de decrets relatius a procediments contractuals.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.: E013/2016/007
Llicència d’ocupació de la via pública al carrer Menorca (un àmbit, superfície total 77,00 m2), i al 
passeig de l’Estació (dos àmbits, superfície total 42,00 m2; i un contenidor de runa) 

3.2 Expedients núms.: E015/2017/02/Febrer i els referenciats
Assabentat  de comunicacions  prèvies  per  a  la  realització  d'obres  menors  i  de tala  d'arbres 
presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de Febrer de  2017. 

3.3 Expedient núm.: E013/2015/328
Llicència-legalització d'obres realitzades a l’immoble ubicat al carrer Candelera, núm. 25 per JMS. 

3.4 Expedient núm.:  E013/2016/035
Llicència d'obres per executar la instal·lació d’un ascensor a l’immoble ubicat al carrer Llobregat, 
núm. 1, a instància de la Comunitat de Propietaris del mateix immoble, amb NIF H59689679.

3.5 Expedient núm.:  E013/2016/049
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a l’immoble ubicat al c/ Lliri, 23, a 
instància de DHH, amb NIF XXXXX553S.

3.6 Expedient núm.:  E013/2017/001
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  l’execució  d'una  piscina  a  l'immoble  ubicat  al  c/  
Tramuntana, 75, a instància de JMMC, amb NIF XXXXX428L.

3.7 Expedient núm.: E014/2016/056
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar el tancament de la parcel·la i restitució d’un 
tram de la vorera, a l'immoble ubicat al carrer Sant Pau, núm. 1 (Santa Maria de Vilalba), a 
instància de GSP, amb NIF xxxxx394W. 

3.8 Expedient núm.:   E014/2016/066
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a l’Av. Generalitat, 32, 
a instància de Comunitat Propietaris Av. Generalitat, 32, amb NIF H59189050. 

3.9 Expedient núm.:   E014/2016/067
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  executar  el  tancament  de  la  parcel·la  industrial 
ubicada al carrer Can Sucarrats, núm. 4, a instància de la raó social Buildingcenter, SAU, amb 
CIF A63106157.

3.10 Expedient núm.:   E014/2016/068
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a C/ Hostal del Pi, 20, 
a instància de Meleghy Automotive Barcelona, S.A.U, amb NIF A08756116. 

3.11 Expedient núm.:   E014/2016/069
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Baix Llobregat, 
42 (CV1.101), a instància de NCG, amb NIF XXXXX809Z. 

3.12 Expedient núm.:   E014/2017/001
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al Ps. Estació, 11-13, a 
instància de Comunitat Propietaris del Ps. Estació, 11-13, amb NIF H60453958. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

---

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2016/29
Assumpte: Acceptació del  recurs tècnic de l’actuació “Auditories i  intervenció als habitatges en 
situació de Pobresa energètica” dins el  Catàleg de Serveis i  activitats 2016 del Pla ”Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” 

6 CONVENIS 

6.1 Expedient núm.: E243/2017/01
Assumpte: Aprovació del conveni a efectuar amb l’Arxiu de la Corona d’Aragó per a la cessió de  
documents històrics d’Abrera digitalitzats.

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES
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---

9. SOBREVINGUTS 

9.1 9.1 Expedient núm.: G330/2016/22
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis d’assessorament jurídic en dret administratiu.

9.2 9.2 Expedient núm.: G328/2015/01
Declaració de caducitat i inici d’expedient de resolució per incompliment del contracte d’obres 
Nova Escola Bressol Municipal 2a fase, adjudicat a Cepovallès SL.

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/05
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 07.03.17

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

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

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

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

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

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

ACORD 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 7 de març 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.
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2.- CONTRACTES  

2.1 Expedient núm.: G367/2012/02
Rectificació d’error aritmètic a l’acord núm. 2.2 de data 7.02.2017.

Per acord núm. 2.2, adoptat per la Junta de Govern Local de data 7.02.2017, es va aprovar la 
liquidació de la concessió demanial de la parada P13 del Mercat Municipal d'Abrera, adjudicada 
a Blanc i negre moda i complements, SCP, pel seu compliment, i es va ordenar la devolució de 
la garantia definitiva dipositada pel concessionari.

A la part  dispositiva tercera de l’acord s’ha detectat un error  aritmètic en l’import  de 
garantia  dipositada,  segons diligència  d'esmena  a  l’informe  núm.  06/2017,  de  data 
1/03/2017, subscrita per la cap del Departament de Promoció Econòmica.

D’acord amb l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques,  les administracions podran rectificar en qualsevol moment, 
d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus 
actes.

Aquesta  proposta  d’acord ha estat  formulada per  la  Unitat  de Contractació  i  Compres del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent, aquesta Regidoria de Promoció 
Econòmica, Consum i Turisme, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 
2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Rectificar l’error aritmètic de l’apartat tercer de l’acord núm. 2.2 de la Junta de Govern 
Local de 7.02.2017, en el sentit següent:

On diu: “d’import 73,10 €”

Ha de dir: “d’import 71,90 €”

Segon. Notificar aquest acord al contractista  Blanc i negre moda i complements, SCP.

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

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

2.2 Expedient núm.:  G328/2015/02
Assumpte: Devolució de la garantia definitiva del contracte menor d’obres de reparació de les 
cobertes dels edificis municipals.

Per acord núm. 2.12 del dia 6 d’octubre de 2015 adoptat per la Junta de Govern Local, es va 
adjudicar el contracte menor d’obres de  reparació de les cobertes dels edificis municipals a 
l’empresa Grup Puig Pocurull, SL, amb CIF B65672271, per un import total de 64.972,60 € (IVA 
inclòs).

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada en data 29 de setembre 
de 2015 per import de 2.684,82 €, mitjançant escrit de data 21 de desembre de 2016 (registre 

4



d’entrades núm. 11327), d’acord amb allò que estableix la Clàusula 19 del contracte formalitzat en 
data 15 d’octubre de 2015. 

S’ha emès informe tècnic  de data 20 de febrer  de 2017 (número 2017-0017),  subscrit  per 
l’arquitecte Cap de Departament, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin 
el retorn de la garantia definitiva del contracte, de conformitat amb els articles 100 i 102 del Reial 
Decret  Legislatiu 3/2011,  de 14 de novembre,  pel  qual s’aprova el  text  refós de la Llei  de 
contractes del sector públic (TRLCSP, en endavant).
 
Aquesta  proposta  d’acord  ha estat  formulada 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 li atorga el 
Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposa a la Junta de govern 
local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Declarar  finalitzat  el  període  de garantia  i  la  conformitat  de l’execució  de l’obra  de 
reparació  de  les  cobertes  dels  edificis  municipals,  sense  perjudici  de  la  responsabilitat 
contractual per vicis ocults (al llarg del termini de 15 anys) d'acord amb l'article 102.1 del TRLCSP.

Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment, sense 
perjudici del que s’estableix a la part dispositiva anterior.

Tercer. Ordenar  a la Tresoreria  municipal tornar la  garantia  constituïda en metàl·lic,  d’import 
2.684,82 €,  que el contractista  Grup Puig Pocurull, SL,  amb CIF B65672271, té dipositada en 
aquesta corporació, al compte que s’indica al document “Alta a tercers” presentat en data 29 de 
setembre de 2015 (registre d’entrades 6655). 

Quart. Notificar aquest acord a Grup Puig Pocurull, SL, i comunicar-la 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.

2.3 Expedient núm.: G328/2012/02
Assumpte:  Resolució  de  recurs  de  reposició  interposat  per  Ravi  Obras,  Transportes  y 
Excavaciones, SL contra l’acord núm. 2.6 de la Junta de Govern Local de 15 de març de 2016, 
en relació a la imposició de penalitats en el contracte de l’obra “Rehabilitació de la Masia de 
Can Morral d’Abrera (2a fase)”. 

Per acord núm. 2.6 adoptat per la Junta de Govern Local el dia 23 de desembre de 2014, es va 
adjudicar  el  contracte  d’obres  de  rehabilitació  de  la  Masia  de  Can  Morral  d’Abrera  com a 
equipament públic Fase 2 Consolidació a la societat Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, SL, 
amb CIF B12500526, per un import total de 248.587,10 € sense IVA (300.790,39 €, IVA inclòs).

Per l’acord núm. 2.5 de la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Abrera, del dia 1 de setembre de 
2015 es va prorrogar el contracte d’obres de la rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera 
com  a  equipament  públic  Fase  2  Consolidació,  adjudicat  a  Ravi  Obras,  Transportes  y  
Excavaciones, SL,  amb CIF B12500526, fins el dia 25.09.2015 (2 mesos i 2 setmanes  a partir de 
l’11.07.2015, data de la finalització del termini d’execució del contracte).
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Per resolució de l’Alcaldia núm. 2015-1189 de data 30 de desembre de 2015 entre d’altres, 
s’atorga  nova  pròrroga  a  Ravi  Obras,  Transportes  y  Excavaciones,  SL de  3  setmanes, 
establint-se  la  data  final  el  16  d’octubre  de  2015,  i  s’imposen  penalitats.  Es  trasllada  el 
contingut dels apartats resolutius quart i cinquè d’aquesta resolució:
“Quart. Imposar  penalitats  per  import  de  1.650,00  €  a  l’empresa  contractista  Ravi  Obras,  Transportes  y 
Excavaciones, SL,  amb CIF B-12.500.526,  per l’incompliment de les condicions especials de la clàusula 3a del 
contracte administratiu formalitzat, i les clàusules 15a, 43a  i 66a del Plec de Clàusules administratives particulars 
reguladores del contracte, en el sentit següent:

- Incompliment de les condicions especials d’execució. Per causa imputable al contractista, s’ha incomplert 
l’obligació de finalitzar l’execució del contracte abans del 16 d’octubre de 2015, termini atorgat a la segona 
pròrroga. Es proposa una sanció de  1.650,00 € pels 11 dies de retard sobre el termini atorgat en la segona 
pròrroga.

Cinquè. Donar audiència al contractista, en el termini màxim de 10 dies hàbils, als efectes d’efectuar al·legacions o 
les consideracions que estimi oportunes respecte al seu incompliment culpable. 
Transcorregut el termini sense haver presentat al·legacions l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.
Aquesta  resolució  d’imposició  de  penalitats,  adoptada  a  proposta  del  tècnic  responsable  del  contracte,  serà 
immediatament  executiva  i  es  farà  efectiu  mitjançant  deducció  de  la  factura  següent  que  s'hagi  d'abonar  al 
contractista.”

El contractista Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, SL, amb CIF B12500526, ha presentat 
mitjançant  escrit  del  dia  26 de gener  de 2016  (registre  d’entrada núm.  671 de 29.01.2016) 
al·legacions a la imposició de penalitats dictades per la resolució 2015-1189.

Per acord núm. 2.6 adoptat per la Junta de Govern Local el 15 de març de 2016 i en base a 
l’informe tècnic núm. 2016-0082 emès en data 24 de febrer de 2016 per l’arquitecta tècnica 
municipal, es desestimen les al·legacions presentades pel contractista, es ratifica en tots els 
seus termes el decret d’Alcaldia núm. 2015-1189 de data 30 de desembre de 2015, i s’aprova 
definitivament l’acord d’imposició de penalitats declarant-lo executiu.

Mitjançant  escrit  signat  el  29  d’abril  de  2016  per  DRA,  amb  NIF  xxxxx823,  en  nom  i 
representació de la raó social Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, SL (registre d’entrada 
2016-E-RC-3737 de 04.05.2016), interposa recurs de reposició contra l’acord núm.  2.6 de la 
Junta de Govern Local de 15 de març de 2016.

El relació amb el recurs de reposició presentat, l’arquitecta tècnica municipal ha emès l’informe 
núm. 2017-0064 de data 14 de febrer de 2017, que es transcriu a continuació, en la seva part 
essencial:
“Expedient: G328/2012/02. Contracte de les obres: Rehabilitació de la Masia de Can Morral
Assumpte: Recurs de reposició al Decret 2015-1189 de data 30.12.2015
Emplaçament: C/ Pagesia, s/n
Núm. registre: 2016-E-RC-671 de data 29.01.2016
En relació amb l’expedient indicat en l’encapçalament i en resposta al recurs de reposició presentat per l’empresa  
Ravi  Obras  Transportes  y  Excavaciones,  SL  amb  CIF  B12500526  referent  a  la  penalització  per  demora  del  
contracte de les obres anomenades “Rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera (2a. Fase)”, un cop revisats  
els arxius municipals, la tècnica que subscriu manifesta:
Cal recordar  a  l’empresa Ravi  Transportes y  Excavaciones,  SL que la  constitució en mora del  contractista  no  
precisarà d’intimació prèvia per part de l’Ajuntament, segons clàusula 66a del contracte i article 212.3 del TRLCSP 
3/2011. 
Que l’empresa Ravi Transportes y Excavaciones, SL tenia l’obligació de complir el contracte dins dels terminis  
parcials i totals per a la seva execució, segons clàusules 2a i 66a del contracte i article 212.2 del TRLCSP 3/2011. 
Que el termini, en cas de no resposta a la petició de la segona pròrroga, finalitzava el 25.09.2015. 
La proposta de pròrroga amb penalitats s’aplica perquè l’òrgan de contractació, un cop estudiades les causes i  
justificacions tècniques,  considera que existeixen causes imputables al  contractista  que varen incidir  al  ritme i  
finalització de les obres, com són:
- Retards en l’entrega del Pla de Seguretat i Salut en el treball i del programa de treball (clàusules 38a i 39a del  

contracte).  
- Retard en l’inici de les obres, 3 setmanes comptades des de la formalització del contracte, sense comptar el  

retard de 7 setmanes en poder fer el replanteig de les obres (clàusula 35a del contracte). 
- Canvis successius del delegat de l’obra.
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- Retards en l’entrega prèvia de les fitxes de característiques de materials que repercutien en l’execució i ritme  
d’altres partides d’obra.

- Errors d’execució d’algunes partides d’obra.
Totes les partides noves i imprevistos poc previsibles però necessaris per a la correcta execució de l’obra que varen  
sorgir durant l’obra, estan detallats a l’informe número 2015-0167 de data 16.12.2015, i en totes les 26 actes d’obra  
realitzades  i  plànols  detall  D01-D17.  Això va motivar  l’ampliació  del  termini  d’execució  i  l’atorgament  de dues  
pròrrogues: la primera de 2 mesos i 1 setmana, i una segona pròrroga de 3 setmanes.
En l’estudi i valoració de penalitats s’ha tingut en compte l’esforç de l’empresa contractista Ravi Obras, Transportes  
y Excavaciones, SL amb CIF B12500526 per adaptar-se als imprevistos sorgits durant l’execució de les obres però  
no  es  pot  oblidar  que  aquests  imprevistos  són  propis  d’una  obra  de  rehabilitació  de  les  característiques  
contractades i que una de les millores ofertades per l’empresa en la licitació va ser la reducció de termini d’execució  
de les obres.
Conclusions:
Pels motius exposats em ratifico en la proposta de penalització de 1.650,00 € de l’informe núm. 139MG 2015-0176  
de  data  22.12.2015,  atès  l’incompliment  en  les  clàusules  35a,  36a,  38a,  39a.  i  66a  del  Ple  de  Clàusules  
administratives particulars del contracte administratiu d’obres de rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera  
com a equipament públic (fase II de consolidació), degudament fonamentat.”

Aquesta  proposta  d’acord  ha estat  formulada pel  Departament  d’Urbanisme,  Territori  i  Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i Territori, i aquest regidor delegat d’Obres i 
serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, i Millora en ús de les atribucions que m’atorga el 
Decret núm. 2015-0596 del dia 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposa a la Junta de 
govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Desestimar  el  recurs  de  reposició  interposat  per  Ravi  Obras,  Transportes  y  
Excavaciones, SL contra  l’acord núm. 2.6 de la Junta de Govern Local de 15 de març de 2016, 
en relació a la imposició de penalitats en el contracte de l’obra “Rehabilitació de la Masia de 
Can Morral d’Abrera (2a fase)”, pels motius exposats a l’informe tècnic núm. 2017-0064 de 
data 14 de febrer de 2017, transcrit a la part expositiva. 

Segon. Notificar aquest acord a Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, SL, i comunicar-lo al 
Departament de Contractació, al d’Intervenció general, Tresoreria i Finances i al Departament 
d’Urbanisme i Territori.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

2.4 Expedient núm.:  G329/2016/23
Devolució de la garantia definitiva del contracte de subministrament (en règim de lloguer) de l'enllumenat 
ornamental de Nadal d'Abrera.

Per acord núm. 2.8, adoptat per la Junta de Govern Local en data 18/10/2016,  es va adjudicar el 
contracte de subministrament (arrendament sense opció a compra) de l'enllumenat ornamental 
de Nadal d'Abrera a Cimcat serveis, SL, amb CIF: B65897084, per un preu de 28.937,15 € (IVA 
inclòs), amb una durada de 3 mesos, formalitzat el dia 28/10/2016.

S’ha emès informe tècnic de data 27/02/2017, subscrit per la cap del Departament de Serveis 
Urbans i Manteniment, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn 
de la garantia definitiva del contracte, de conformitat amb els articles 100 i 102 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic (TRLCSP, en endavant).
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Aquesta  proposta  d’acord ha estat  formulada per  la  Unitat  de Contractació  i  Compres del 
Departament  de  Secretaria,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  
relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins,  Urbanisme, 
Mobilitat i Millora, en ús de les atribucions que m’atorga el  Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 
del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar  finalitzat  el  període  de  garantia  i  la  conformitat  del  subministrament 
(arrendament sense opció a compra) de l'enllumenat ornamental de Nadal d'Abrera, d'acord 
amb l'article 102.1 del TRLCSP.

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

Tercer. Ordenar  a la Tresoreria  municipal tornar la  garantia  constituïda en metàl·lic,  d’import 
1.195,75 €, que el contractista Cimcat serveis, SL té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Cimcat serveis, SL.

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

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

2.5  Expedients  núm.:  G329/2016/10, G329/2016/25,  G330/2016/02,  G330/2016/05,  G330/2016/24, 
G333/2015/19,  G333/2015/25, G333/2015/41, G333/2017/05, G333/2017/06.
Donar compte de decrets relatius a procediments contractuals.

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

- núm.  2017-0214 de data 16.02.2017,  de convalidació  de factura  de gener  de 2017 del 
contracte  menor  de  servei  de  consergeria  i  vigilància  a  les  instal·lacions  esportives 
municipals.

- núm.2017-0245 de data 22.02.2017, de convalidació de factures del contracte menor de 
subministrament i servei de manteniment de 2 equips multifunció per a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà i per al Centre Aquàtic Municipal.

- núm. 2017-0264 de data 27.02.2017,  d’adjudicació  del  contracte  de serveis  de control  i 
prevenció de la legionel·losi als circuits d'aigua de les escoles d'infantil i primària i escoles  
bressol municipals.

- núm.  2017-0284  de  data  03.03.2017,  d’adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis 
d’impressió d’agendes i butlletí municipal de l’Ajuntament d’Abrera.

- núm. 2017-0285 de data 03.03.2017, de modificació del contracte de subministrament de 
vestuari al personal de l’Ajuntament d’Abrera, respecte del Lot 1.

- núm. 2017-0286 de data 03.03.2017, d’adjudicació del contracte de mixt de subministrament 
(de lloguer) i serveis de manteniment d'un lavabo químic per als usuaris dels horts socials de 
Can Morral del Riu.

- núm. 2017-0297 de data 07.03.2017, de convalidació de factura del  contracte menor de 
subministrament d’aigua de consum als edificis de l’Ajuntament d’Abrera.

- núm. 2017-0299 de data 07.03.2017, d’adjudicació del contracte de serveis Tallers Joves.
- núm. 2017-0322 de data 13.03.2017, de rectificació d’error aritmètic a l’Acta de la Mesa de 

Contractació de data 10.02.2017 i al Decret núm. 2017-0299 de 07.03.2017.
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La  Regidoria  delegada  d’Esports,  Salut,  Gent  Gran  i  Cultura  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha 
adoptat el decret següent:

- núm. 2017-0291 de data 06.03.2017, d’imposició de penalitats del contracte de serveis de 
neteja de les instal·lacions esportives municipals (Lot 1).

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

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

ACORD

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

- núm. 2017-0264 de data 27.02.2017,  d’adjudicació  del  contracte  de serveis  de control  i 
prevenció de la legionel·losi als circuits d'aigua de les escoles d'infantil i primària i escoles  
bressol municipals.

- núm. 2017-0286 de data 03.03.2017, d’adjudicació del contracte de mixt de subministrament 
(de lloguer) i serveis de manteniment d'un lavabo químic per als usuaris dels horts socials de 
Can Morral del Riu.

- núm. 2017-0299 de data 07.03.2017, d’adjudicació del contracte de serveis Tallers Joves.

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

- núm.  2017-0284  de  data  03.03.2017,  d’adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis 
d’impressió d’agendes i butlletí municipal de l’Ajuntament d’Abrera.

Tercer. Ratificar el decret de la Regidoria delegada d’Esports, que es relaciona seguidament:

- núm. 2017-0291 de data 06.03.2017, d’imposició de penalitats del contracte de serveis de 
neteja de les instal·lacions esportives municipals (Lot 1).

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

- núm.  2017-0214 de data 16.02.2017,  de convalidació  de factura  de gener  de 2017 del 
contracte  menor  de  servei  de  consergeria  i  vigilància  a  les  instal·lacions  esportives 
municipals.

- núm.2017-0245 de data 22.02.2017, de convalidació de factures del contracte menor de 
subministrament i servei de manteniment de 2 equips multifunció per a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà i per al Centre Aquàtic Municipal.

- núm. 2017-0285 de data 03.03.2017, de modificació del contracte de subministrament de 
vestuari al personal de l’Ajuntament d’Abrera, respecte del lot 1.

- núm. 2017-0297 de data 07.03.2017, de convalidació de factura del  contracte menor de 
subministrament d’aigua de consum als edificis de l’Ajuntament d’Abrera.

- núm. 2017-0322 de data 13.03.2017, de rectificació d’error aritmètic a l’Acta de la Mesa de  
Contractació de data 10.02.2017 i al Decret núm. 2017-0299 de 07.03.2017.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.- OBRES  

3.1 Expedient núm.: E013/2016/007
Assumpte: Llicència d’ocupació de la via pública al carrer Menorca (un àmbit, superfície total 
77,00 m2), i al passeig de l’Estació (dos àmbits, superfície total 42,00 m2; i un contenidor de 
runa) 

Per decret núm. 2016-1112 adoptat per l’Alcaldia en data 18 de novembre de 2016, s’atorga 
llicència d’obres i instal·lacions a Canigó Serveis Geriàtrics, SL, per a la reforma i ampliació de la 
residència geriàtrica i centre de dia, ubicada al carrer Menorca, núm. 16 (ref. cadastral 8875502); 
decret  que va ser ratificat per acord núm. 3.17 de la Junta de Govern Local de data 13 de 
desembre de 2016.

En data 16 de gener de 2017, DGG amb NIF xxxxx077L, en nom i representació de la raó social 
Construcciones  Trade,  SL,  amb  CIF  B59404756,  presenta  instància  en  aquest  Ajuntament 
(registre d'entrada 2017-E-RC-653), mitjançant la qual exposa que estan executant l’ampliació de 
la  residència  geriàtrica  del  carrer  Menorca,  núm.  16,  que tenen limitada la  zona  d’acopi  de 
material per al funcionament normal dels treballs, i sol·licita ocupar part de la calçada del passeig 
de l’Estació per destinar-lo a acopi de material degudament tancat i senyalitzant, la superfície 
aproximada a ocupar seria de 20 m. lineals per 2 m d’amplada.
 
En  data  26  de  gener  de  2017  la  Policia  Local  ha  emès  l’informe  núm.  24/2017,  que  diu, 
essencialment:
“A la solicitud que presenta DGG, con registro de entrada 2017-E-RC-653 de fecha 16.01.2017, solicitando autorización  
para la ocupación de vía pública para acopio de material de construcción en las obras que se están realizando en la  
Residencia Canigó.
Que por parte de esta Policía emite informe favorable a dicha solicitud, marcando la dicha zona en los estacionamientos 
del Ps. Estación junto a la fachada de la obra, unos 20 metros lineales, que han de quedar protegidos con malla y la  
acera libre al paso de peatones.
Hacer mención que sería la segunda zona que ocupan, la primera está por la C/ Menorca ocupando la mitad de la  
calzada en toda la fachada del inmueble.
(...)”

En data 21 de febrer de 2017 el cap del Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient, ha 
emès l’informe núm. 2017-0019 que es trasllada a continuació, en la seva part essencial:
“Relatiu a qualificació i valoració tècnica definitiva en un procediment d’ocupació de la via pública.
Antecedents
Expedient: E013/2016/007
Promotor: Residencia Canigó   (NIF/CIF: B-612397292)
Peticionari: Construccions TRADE
Ubicació de les obres: Carrer Menorca, 16
Data sol·licitud: 16/01/2017
Petició: Ocupació de la via pública
D'acord amb el relacionat anteriorment s'emet el següent INFORME
L’empresa constructora Construccions TRADE demana l’ocupació de la calçada del passeig de l’Estació en un àmbit de  
21,00 m de longitud x 2,00 m d’alçada davant de la residència Canigó. Aquesta ocupació s’ha fet efectiva des del mes  
de febrer. Apart de la tanca de delimitació d’una zona d’acopi, també hi ha un contenidor de runa.
Cal indicar que, des del mes de novembre, també s’estan ocupant dos àmbits de vorera del carrer Menorca en una  
longitud total de 38,5 metres lineals (11 mòduls de 3,50 m) i 2 metres d’alçada.
Conclusions:   
S’informa favorablement l’ocupació de la via pública amb materials de construcció atès que el solar disponible de la  
residència és molt limitat.
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Aquestes ocupacions de la via pública estan subjectes a taxa segons l’ordenança fiscal núm. 13 vigent. Efectivament  
l’ordenança Fiscal núm. 13 regula la taxa per a la utilització especial i privativa, temporal o permanent de béns de domini  
públic i la prestació de serveis municipals.
L’article 5 conté les següents tarifes de l’epígraf 3 referent a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,  
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols i bastides:

Codi Concepte Euros

3.2
Tanques, bastides o altres instal·lacions anàlogues per a la protecció de  
la via pública dels altres confrontants: 1 mes o fracció de mes cada m2 11,62

3.5 Contenidors de runa:         Primer mes 82,38
La superfície de tanques per a la protecció de la via pública és la següent:

- Carrer Menorca: 38,50 m x 2,00 m = 77,00 m2

- Passeig de l’Estació: 21,00 m x 2,00 m = 42,00 m2

Per tot això el càlcul de taxes mensuals d’ocupació de la via pública és el següent:
Des del mes de novembre (ocupació del Carrer Menorca):

- Codi 3.2. Tanques: 77,00 m2 x 11,62 €/m2 = 894,74 €/mes
Des del mes de febrer (ocupació del Passeig de l’Estació):

- Codi 3.2. Tanques: 42,00 m2 x 11,62 €/m2 = 488,04 €/mes
- Codi 3.5. Contenidors: 1 contenidor x 82,38 € = 82,38 €/mes”

 
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. 13 
reguladora de la taxa per a la utilització especial i privativa, temporal o permanent de béns de 
domini públic i la prestació de serveis municipals, en concordança amb la resta de la normativa 
vigent,  i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  en  ús  de  les 
atribucions que li atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposa a 
la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD

Primer. Atorgar i aprovar la llicència d’ocupació de la via pública amb materials de construcció per 
a les obres  d’ampliació  i  reforma de la  residència  Canigó Serveis  Geriàtrics,  SL,  sol·licitada 
per Construcciones  Trade,  SL,  amb  CIF  B59404756,  condicionada  al  compliment  de  les 
condicions particulars que s'indiquen als informes tècnics i que es detallen a continuació: 
- Un àmbit al carrer Menorca, superfície total de 77,00 m2 (tancament de delimitació de 38,50 

m x 2,00 m lineals)
- Dos àmbits al passeig de l’Estació, superfície total de 42,00 m2 (tancament de delimitació de 

21,00  m x  2,00  m lineals).  La  zona  ha de  quedar  marcada  en  els  estacionaments  del 
passeig de l’Estació junt a la façana de l’obra, i ha d’estar protegida amb malla i la vorera ha 
de quedar lliure al pas de vianants.

- Un contenidor de runa al passeig de l’Estació.

Segon. Informar a Construcciones Trade, SL, que tal i com s'estableix en l’Ordenança Fiscal 13, 
epígraf 3 (Ocupació de terreny s d’ús públics amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estintols i bastides), un cop se’ns comuniqui i es comprovi la desocupació dels 
dos àmbits, se li practicarà la liquidació corresponent als mesos d’ocupació, segons el següent 
detall: 

Ocupació via pública   carrer Menorca (des del mes de novembre de 2016, inclusiu):

Concepte  Tipus  Import  
Codi 3.2 Tanques 77,00 m2 x 11,62 €/m2 894,74 €/mes
TOTAL 894,74 €/mes

Ocupació via pública   passeig de l’Estació   (des del mes de febrer de 2017, inclusiu):
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Concepte  Tipus  Import  
Codi 3.2 Tanques 42,00 m2 x 11,62 €/m2 488,04 €/mes
Codi 3.5 Contenidors 1 contenidor x 82,38 € 82,38 €/mes
TOTAL 570,42 €/mes

Tercer. Notificar aquest  acord a  Construcciones Trade,  SL,  i  comunicar-ho al  Departament 
d’Intervenció  General  i  Tresoreria,  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (Cap  de 
Departament, arquitecte, i arquitecta tècnica) i a la Policial Local.

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

3.2  Expedients núms.: E015/2017/02/Febrer i els referenciats
Assumpte:  Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors i de tala 
d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de Febrer de 
 2017. 
 
S'han  presentat  durant  el  mes  de  febrer  de  2017  al  registre  general  municipal  diverses 
comunicacions prèvies d'obres i de tala d'arbres per part dels peticionaris-beneficiaris que en 
cada cas s'indiquen.

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

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

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la 
taxa  per  expedició  de  documents  administratius  i  l'Ordenança  fiscal  núm.  6  reguladora  de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que li atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

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

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/017
- INTERESSAT: EAS
- NIF: XXXXX057Q
- OBRES COMUNICADES: reform de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Estació, 12, Entl. 1a (referència cadastral 8473501 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/018
- INTERESSAT: JLG
- NIF: XXXXX259Q
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment interior de la cuina
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ República, 12, 2n 2a (referència cadastral 8075204 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/019
- INTERESSAT: YCS
- NIF: XXXXX100J
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Casamada, 6, àtic 3a (referència cadastral 8567219 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/020
- INTERESSAT: JLdelaT
- NIF: XXXXX126F
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i/o jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Madrid, 28 (CV2.198) (referència cadastral 0679605 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/021
- INTERESSAT: DGC
- NIF: XXXXX246B
- OBRES COMUNICADES: tala de sis pins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Galícia, 7 (CV2.147) (referència cadastral 0581024)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 66,72 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per arbre amb un màxim de 
75,41 €)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/022
- INTERESSAT: APH
- NIF: XXXXX598E
- OBRES COMUNICADES: adequació de la tanca de façana
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Ter, 17 (CA.372) (referència cadastral 6965414 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/023
- INTERESSAT: PGB
- NIF: XXXXX007V
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Magarola, 33 (referència cadastral 8274402 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/025
- INTERESSAT: JJMF
- NIF: XXXXX406R
- OBRES COMUNICADES: construccions de petites jardineres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Múrcia, 5 (CV2.414) (referència cadastral 0680304 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/026
- INTERESSAT: MPGM
- NIF: XXXXX617W
- OBRES COMUNICADES: construcció de petites jardineres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Bosc, 16 (CV1.B73) (referència cadastral 0672005 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/027
- INTERESSAT: JCR
- NIF: XXXXX758C
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment interior i exterior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Valira, 2 (CA.410) (referència cadastral 7065108 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/028
- INTERESSAT: CRA
- NIF: XXXXX169P
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Pompeu Fabra, 29 (referència cadastral 8574004 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/029
- INTERESSAT: JAGL
- NIF: XXXXX203E
- OBRES COMUNICADES: reforma puntual bany per resoldre problemes d’humitat
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Manresa, 9 esc. A, 3r 7a (referència cadastral 8271201 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.20: intervenció puntual per a garantir mínims 
d'habitabilitat) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/030
- INTERESSAT: FAA
- NIF: XXXXX527N
- OBRES COMUNICADES: substitució de làmpades, pintar sostres i col·locar panel decoratiu
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Hostal del PI, 4-6 Local 16 (referència cadastral 8559503 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/032
- INTERESSAT: JMP
- NIF: XXXXX807P
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany, canvi de paviment interior, substitució de portes i 
finestres, instal·lació de fals sostre i de serveis (gas, electricitat, aigua, calefacció)
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pl. Rafael Casanova, 7, Bxs. 1a (referència cadastral 8373401 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/033
- INTERESSAT: JANG
- NIF: XXXXX594G
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany, instal·lació de fals sostre, col·locació de reixes en 
portes i finestres, paviment de patis/jardins, formació d'escales i construcció de petites jardineres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Circumval·lació, 34 (CV2.125) (referència cadastral 0278706)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances (Cap 
de  Departament,  Tresorera  i  a  l'Administrativa  Polivalent  de  Comptabilitat  i  Suport),  al 
d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient (arquitecta tècnica municipal) i a la Policia Local.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.
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3.3  Expedient núm.: E013/2015/328
Assumpte: Llicència-legalització d'obres realitzades a l’immoble ubicat al carrer Candelera, núm. 
25 per JMS. 

Es va presentar al registre general municipal en data 3 de desembre de 2015, a les 10:15 
hores (registre d'entrada 2015-E-RC-8629), petició de llicència urbanística subscrita per JMS, 
amb NIF xxxxx269G, per a executar l’arranjament  de façanes a l’immoble ubicat  al  carrer 
Candelera, núm. 25 (LC.308+309; referència cadastral 0753404). 

En data 30 de desembre de 2015, mitjançant ofici de complimentació de requisits i tràmits, signat 
per la cap de la Unitat de la Unitat de suport administratiu al Territori i  pel Regidor d’Obres, 
Serveis, Parcs, Jardins, Urbanisme i Mobilitat, es requereix a JMS perquè en un termini màxim de 
10 dies aporti l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut signat per un tècnic competent, en relació amb la 
llicència d’obres sol·licitada.

L’arquitecta  tècnica  municipal  en data  1  de febrer  de 2017  ha emès  els  informes  números 
2017-0033 i 2017-0034, el primer del qual es trasllada a continuació, en la seva part essencial:
Informe núm. 2017-0033  
“(...)
- Els treballs de rehabilitació de les baranes i façanes de la vivenda es troben executats i finalitzats.
- Aquest consistori no té constància que s’hagi aportat cap documentació tècnica relacionada amb el requeriment  
de correcció d’esmenes segons informe número 2015-0185 de data 28.12.2015 (Estudi de Seguretat i Salut). 
(...)
Consideracions
Els  treballs  finalitzats  de  rehabilitació  de  les  façanes  objecte  d’informe  són  de  caràcter  legalitzable  atès  que  
s’ajusten a les ordenances municipals.  L’actuació representa un tipus d’infracció  urbanística LLEU, segons les  
determinacions de l’article 215 h) del DL 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, atès que són obres executades sense  
disposar de títol administratiu habilitat.
(...)
Conclusions
Proposo:
- Tramitar la llicència de legalització pels treballs de rehabilitació de les façanes de l’immoble unifamiliar aïllat emplaçat  
al C/ Candelera, 25 (Les Carpes) amb la documentació tècnica presentada el 03.12.2015 pel Sr. JMS (pressupost)
- Incoar expedient sancionador al promotor i contractista, d’acord a l’article 135 del D64/2014, subjecte a sanció de  
300 fins a 3.000 € atès es tracta d’una infracció urbanística tipificada com a LLEU.”

La normativa aplicable a la resolució d’aquest procediment és la següent: 
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (segons la redacció amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, 

del 22 de febrer), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

De conformitat amb la normativa vigent, i a la vista dels informes tècnics emesos, procedeix la 
iniciació d'actuacions de protecció de la legalitat.

L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 dels anys 2016 i 2017 diu, entre d'altres:
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi  
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d'una  
bonificació del 95 per cent en la quota de l'impost en els termes que a continuació s'indiquen:
a) Rehabilitació de façanes, balcons i terrats d'edificis plurifamiliars i unifamiliars.
(...)
La declaració  d'especial  interès o utilitat  municipal  dels apartats  anteriors  correspondrà al  Ple  de la Corporació i  
s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
 
L'article sisè, Codi 2.2 de l'Ordenança Fiscal 8 dels anys 2016 i 2017 diu, entre d'altres:
No estaran subjectes a aquesta taxa les obres excloses de l'àmbit d'aplicació de l'impost, assenyalades a l'Ordenança  
2.6, o que gaudeixin de bonificació d'aquest impost. 
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
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- Informes tècnics de data 1 de febrer de 2017 (núms. 2017-0033 i 2017-0034) emesos per 
l'arquitecta tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 8 de març de 2017 (núm. SS-2017-037) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 13 de març de 2017 (núm. 2017-0041)  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  legalització  de  les  obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2015/328,  sol·licitades per JMS, amb CIF xxxxx269G, per  a arranjament de façanes al 
carrer  Candelera,  núm.  25  (LC.308+309;  referència  cadastral  0753404),  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 de desembre de 2017.
 
Segon. Informar a JMS 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  248,44 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % del pressupost  45,48 €
TOTAL €   293,92 €

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. Incoar expedient sancionador per ser l’actuació susceptible d’una infracció urbanística 
lleu segons article 215h)  del  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, essent susceptible de sanció pecuniària de fins a 3.000 € (lleus) a 
les següents persones presumptament  responsables:
- JMS, com a promotor
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- Guerrero R-90, SL, com a constructor

Cinquè. Notificar aquest acord a JMS (promotor / propietari), i a la resta d’agents intervinents en 
l’edificació (Guerrero R-90, SL, contractista); i comunicar-lo al Departament d'Intervenció general, 
Tresoreria i Finances,  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.

  
3.4  Expedient núm.:  E013/2016/035
Assumpte:  Llicència d'obres per  executar la  instal·lació d’un ascensor  a l’immoble ubicat  al 
carrer Llobregat, núm. 1, a instància de la Comunitat de Propietaris del mateix immoble, amb NIF 
H59689679.

S'ha presentat al registre general municipal en data 26 de agost de 2016, a les 13:49 hores 
(registre d'entrada núm. 2016-E-RC-7301), petició de llicència urbanística subscrita per XSM, en 
nom i representació de la Comunitat Propietaris de l’immoble ubicat al carrer Llobregat, núm. 1, 
amb NIF H59689679, per executar obres d’instal·lació d’un ascensor en el nucli d’escala interior 
de l’edifici (referència cadastral 8472101).

L'article sisè, apartat 3 de l’Ordenança Fiscal 6 dels anys 2016 i 2017 diu, entre d'altres:
3. Es concedirà una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les  
condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat.
Aquesta bonificació serà compatible amb el gaudi de la prevista a l'apartat 1 d'aquest article i s'aplicarà sobre la quota  
resultant d'aplicació aquesta altra bonificació.
 
L'article setè, Codi 2.2 de l'Ordenança Fiscal 8 dels anys 2016 i 2017 diu, entre d'altres:
No estaran subjectes a aquesta taxa les obres excloses de l'àmbit d'aplicació de l'impost, assenyalades a l'Ordenança  
2.6, o que gaudeixin de bonificació d'aquest impost. 
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 13 d’octubre de 2016 (núm. 2016-0173) emès per l'arquitecte, Cap de 
Departament.
- Informe tècnic de data 8 de març de 2017 (núm. 2017-0002) emès per l'arquitecte municipal.
- Informe jurídic de data 8 de març de 2017 (núm. SS-2017-046) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 13 de març de 2017 (núm. 2017-0050) emès per la Secretària  de 
l’Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la 
taxa  per  expedició  de  documents  administratius  i  l'Ordenança  fiscal  núm.  6  reguladora  de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que li atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
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Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb núm.  d'expedient  E013/2016/035, 
sol·licitada per la Comunitat  Propietaris de l’immoble ubicat  al  carrer  Llobregat,  núm. 1,  amb 
CIF H59689679,  per  a  la  instal·lació  d’un  ascensor  en  el  nucli  d’escala  interior  de  l’edifici 
(referència  cadastral  8472101)  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’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Barcelona amb el núm. AVI107 de data 25/08/2016. 
- Aquesta 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 la Comunitat de Propietaris de l’immoble del carrer Llobregat, núm. 1 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 
(en aplicació del article 6.3 de l’Ordenança 6 del 2016, 
ja que es tracta d’obres que afavoreixen les condicions 
d’accés i habitabilitat a les persones amb discapacitat, 
s’aplica una bonificació del 90%)

3,66 % Del pressupost

 - 90 % de 2.121,11€

2.121,11 €

 
-1.909,00 €

TOTAL  €                            212,11 €

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  la  Comunitat  de  Propietaris  del  carrer  Llobregat,  1,  i  a 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i  comunicar-lo al Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria i  Finances, i  al  Departament  d'Urbanisme i  Territori  (Cap de 
Departament i arquitectes tècnics).

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa
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3.5  Expedient núm.:  E013/2016/049
Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a l’immoble ubicat al c/ 
Lliri, 23, a instància de DHH, amb NIF XXXXX553S. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 30 de novembre de 2016, a les 12:36 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-10527), petició de llicència urbanística subscrita per DHH, 
amb  NIF  XXXXX553S,  per  a  executar  una  piscina  al  c/  Lliri,  23  (referència  cadastral 
0749219DF1904N0001YE).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 15 de desembre de 2016 (núm. 2016-0491) emès per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 8 de març de 2017 (núm. SS-2017-040) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 13 de març de 2017 (núm. 2017-0042) 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 de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, 
proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb núm.  d'expedient  E013/2016/049, 
sol·licitada per  DHH, amb NIF  XXXXX553S, per a la instal·lació d’una piscina al c/  Lliri,  23 
(referència  cadastral  0749219DF1904N0001YE)  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’aparelladors,  arquitectes tècnics i 
enginyers d’edificació de Barcelona amb el núm. AVU668.
- El mòdul de l’equip de depuració soterrat ha de respectar una separació mínima d’1,00 metre als 
llindars veïns.
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar el  
document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
 
Segon. Informar a DHH 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 248,66 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 45,52 € 
TOTAL €  294,18 € 
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Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació d'aquest 
acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 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 DHH, i  comunicar-lo al   Departament  d'Intervenció general, 
Tresoreria i Finances,  al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient (Cap de Departament, 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

 
3.6  Expedient núm.:  E013/2017/001
Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per a l’execució d'una piscina a l'immoble ubicat al c/ 
Tramuntana, 75, a instància de JMMC, amb NIF XXXXX428L. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 12 de gener de 2017, a les 09:18 hores 
(registre d'entrades núm. 2017-E-RC-565), petició de llicència urbanística subscrita per JMMC, 
amb NIF XXXXX428L, per a l’execució d'una piscina, al  c/ Tramuntana, 75 (referència cadastral 
8476510), així com diversa documentació tècnica complementària aportada en dates 3 i 17 de 
febrer de 2017 (registres d'entrades 1303 i 1776, respectivament), com a resposta al requeriment 
d'esmena de data 24 de gener de 2017 (registre de sortides 288).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 22 de febrer de 2017 (núm. 2017-0076) emès per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 8 de març de 2017 (núm. SS-2017-043) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 13 de març de 2017 (núm. 2017-0043)  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 
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atribucions que li 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  E013/2017/001, 
sol·licitada  per  JMMC,  amb  CIF  /NIF  XXXXX428L,  per  a  l’execució  d'una  piscina  al c/ 
Tramuntana,  75  (referència  cadastral  8476510)  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al 
compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  majors,  a  les  condicions 
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en el projecte tècnic presentat pel promotor en data 12 de gener de 2017, i la 
documentació complementària presentada els dies 3 i 17 de febrer de 2017. 
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar el  
document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
 
Segon. Informar a JMMC 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  265,61 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost  48,62 €
TOTAL €   314,23 €
 
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 JMMC, 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
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3.7 Expedient núm.: E014/2016/056  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar el tancament de la parcel·la i  
restitució d’un tram de la vorera, a l'immoble ubicat al carrer Sant Pau, núm. 1 (Santa Maria de 
Vilalba), a instància de GSP, amb NIF xxxxx394W. 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 13  de  d’octubre  de  2016,  a  les  13:25 
hores (registre  d'entrada núm.  2016-E-RC-8761),  petició  de llicència urbanística subscrita  per 
GSP, amb NIF xxxxx394W, per executar obres consistents en tancament de la parcel·la (20 m 
amb muret de formigó i 15 m de tanca simple torsió) i restitució de 20 m de tram de la vorera 
(façana carrer Major), tot això a l’immoble ubicat al carrer Sant Pau, núm. 1 (SMV; referència  
cadastral  1062112),  així  com diversa  documentació complementària  aportada en data  11 de 
novembre de 2016 (registre d'entrada núm. 2016-E-RC-9853), com a resposta al requeriment 
d'esmena de data 21 d’octubre de 2016 (registre de sortida núm. 2016-S-RC-3523).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 1 de desembre de 2016 (núm. 2016-0472) subscrit per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 1 de març de 2017 (núm. SS-2017-028) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 13 de març de 2017 (núm. 2017-0051)  emès per la  Secretària de 
l’Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors amb núm.  d'expedient  E014/2016/056, 
sol·licitada per GSP, amb NIF xxxxx394W, per executar obres consistents en tancament de la 
parcel·la (20 m amb muret de formigó i 15 m de tanca simple torsió) i restitució de 20 m de tram 
de la vorera (façana carrer Major), tot això a l’immoble ubicat al carrer Sant Pau, núm. 1 (SMV; 
referència  cadastral  1062112),  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 13 d’octubre i 11 de 
novembre de 2016, a les 13:25 hores.
- S’ha de garantir una amplada de vorera de 0,80 metres en la façana del c/ Major.
- La restitució i/o formació de la vorera del tram al carrer Major s’ha de fer amb una base de 
solera de formigó de 12 cm. de gruix i amb peces de panot de característiques iguals o similars a 
les existents, i es mantindrà la mateixa alineació del vial.
- L’àmbit d’actuació ha de quedar ben senyalitzat tant de dia com de nit, garantint les mínimes 
afectacions al vial públic.
- L’arbre situat adjacent al tancament s’ha de podar per garantir un pas lliure en la vorera. 
- Les obres s’hauran de fer en el termini màxim de  3 MESOS.
 
Segon.  Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li  
practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquen en 
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la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost 165,46 €
TOTAL  165,46 €

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

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

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

3.8 Expedient núm.:   E014/2016/066  
Assumpte: Llicència d'obres menors i  instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a l’Av. 
Generalitat, 32, a instància de Comunitat Propietaris Av. Generalitat, 32, amb NIF H59189050. 

S'ha presentat  al  registre  general  municipal  en data 25 de novembre  de  2016,  a  les  13:18 
hores  (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-10338), petició de llicència urbanística subscrita per 
MLC,  en nom i  representació  de la  Comunitat  Propietaris  de l’Av.  Generalitat,  32,  amb NIF 
H59189050, per a executar la rehabilitació dels balcons de les façanes exteriors de l’edifici ubicat 
a l’Av. Generalitat, 32 (referència cadastral  8273201); així com diversa documentació tècnica 
complementària aportada en data 20 de desembre de 2016 (registre d'entrades 11288), com a 
resposta al requeriment d'esmena de data 13 de desembre de 2016 (registre de sortides 4009).

L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016 diu, entre d'altres:
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi  
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d'una  
bonificació del 95 per cent en la quota de l'impost en els termes que a continuació s'indiquen:
a) Rehabilitació de façanes, balcons i terrats d'edificis plurifamiliars i unifamiliars.
b) .../... c) .../... d).../....
La declaració  d'especial  interès o utilitat  municipal  dels apartats  anteriors  correspondrà al  Ple  de la Corporació i  
s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
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Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions, instal·lacions o obres  
fossin susceptibles de ser incloses en més d'un supòsit i l'interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altre,  
s'aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació d'import superior.
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 28 de desembre de 2016 (núm. 2016-0505) subscrit  per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 8 de març de 2017 (núm. SS-2017-038) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 13 de març de 2017 (núm. 2017-0044)  emès per la  Secretària de 
l’Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent;  i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  en  ús  de  les 
atribucions que m'atorga la Llei proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient  E014/2016/066, 
sol·licitada per MLC, en nom i representació de la Comunitat Propietaris de l’Av. Generalitat, 32, 
amb NIF H59189050,  per a executar les obres consistents en la rehabilitació dels balcons de les 
façanes exteriors de l’edifici ubicat a l’Av. Generalitat, 32 (referència cadastral 8273201), d'aquest 
terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres 
menors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i  les que es detallen a 
continuació:
- Les ressenyades en el  projecte tècnic visat pel Col·legi  d’aparelladors,  arquitectes tècnics i 
enginyers d’edificació de Barcelona amb el núm. AVS573. 
 
Segon.  Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li  
practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquen en 
la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres3,66 % Del pressupost 667,86 €
TOTAL €  667,86 €

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.
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8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la liquidació  
corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31 de la Llei  
general tributària.

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

3.9 Expedient núm.:   E014/2016/067  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar el tancament de la parcel·la 
industrial ubicada al carrer Can Sucarrats, núm. 4, a instància de la raó social Buildingcenter, 
SAU, amb CIF A63106157. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 25 de novembre de 2016, a les 14:01 hores, 
mitjançant  tramitació  telemàtica (registre  d'entrada  núm.  2016-E-RE-54),  petició  de  llicència 
urbanística subscrita per NPM, amb NIF xxxxx184D, en nom i representació de la raó social 
Buildingcenter, SAU, amb CIF A63106157, per executar el tancament de la parcel·la industrial 
ubicada al carrer Can Sucarrats, núm. 4 (referència cadastral 0267002).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 2 de desembre de 2016 (núm. 2016-0483) subscrit per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 8 de març de 2017 (núm. SS-2017-039) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 13 de març de 2017 (núm. 2017-0046) emès per la  Secretària de 
l’Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions 
que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient  E014/2016/067, 
sol·licitada per la raó social Buildingcenter, SAU, amb CIF A63106157, per executar les obres 
consistents en el tancament de la parcel·la industrial ubicada al carrer Can Sucarrats, núm. 4 
(referència cadastral  0267002),  d'aquest  terme municipal,  condicionada al  compliment  de les 
consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que s'indiquen a 
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 25 de novembre de 
2016, a les 14:01 hores.
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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 62,76 €
TOTAL  62,76 €

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

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

3.10 Expedient núm.:   E014/2016/068  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a C/ Hostal 
del Pi, 20, a instància de Meleghy Automotive Barcelona, S.A.U, amb NIF A08756116. 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 5  de  desembre  de  2016,  a  les  11:05 
hores  (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-10734), petició de llicència urbanística subscrita per 
OAG, en nom i representació de la raó social Meleghy Automotive Barcelona, S.A.U, amb NIF 
A08756116, per a executar una fossa de formigó per emmagatzemar residus metàl·lics  al   C/ 
Hostal del Pi, 20 (referència cadastral  8363608).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 16 de desembre de 2016 (núm. 2016-0492) subscrit  per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 8 de març de 2017 (núm. SS-2017-041) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 13 de març de 2017 (núm. 2017-0047) 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 
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l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent;  i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  en  ús  de  les 
atribucions que m'atorga la Llei proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/068, sol·licitada per OAG, en nom i representació de la raó social Meleghy 
Automotive  Barcelona,  S.A.U,  amb  NIF  A08756116,  per  a  executar  les  obres 
consistents en la construcció d’una fossa de formigó adjacent a la façana posterior de la nau 
per  emmagatzemar  residus  metàl·lics  al   c/  Hostal  del  Pi,  20  (referència  cadastral 
8363608), 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 5 de de desembre de 
2016, a les 11:05 hores.
- L'atorgament d'aquesta llicència d'obres no exclou l'obligació del responsable de l'activitat de la 
seva legalització, si escau, d'acord amb la legislació ambiental vigent.
 
Segon.  Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li  
practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquen en 
la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 2.562 €
TOTAL €  2.562 €

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  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

27



3.11 Expedient núm.:   E014/2016/069  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Baix 
Llobregat, 42 (CV1.101), a instància de NCG, amb NIF XXXXX809Z. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 23 de desembre de 2016, a les 10:57 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-11481), petició de llicència urbanística subscrita per NCG, 
amb  NIF  XXXXX809Z,  per  a  executar el  revestiment  de  façana  al   C/  Baix  Llobregat,  42 
(CV1.101 - referència cadastral  0374064).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 2 de gener de 2017 (núm. 2016-0513) subscrit per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 8 de març de 2017 (núm. SS-2017-042) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 13 de març de 2017 (núm. 2017-0048) emès per la  Secretària de 
l’Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent;  i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  en  ús  de  les 
atribucions que m'atorga la Llei proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient  E014/2016/069, 
sol·licitada per NCG, amb NIF XXXXX809Z,  per a executar les obres consistents en aplacat del 
mur de façana i lateral del garatge amb peces ceràmiques que simulen un parament d’obra vista 
de color crema, al   C/ Baix Llobregat, 42 (CV1.101 - Referència cadastral 0374064), d'aquest 
terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres 
menors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i  les que es detallen a 
continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 23 de desembre de 
2016, a les 10:57 hores.
- En cap cas aquesta actuació pot comportar l’augment del parament vist del mur de façana, 
recordant que l’alçada màxima dels murs (part opaca) és de 3,00 metres.
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 84,45 €
TOTAL €  84,45 €

Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació d'aquest 
acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450 euros en concepte de 
fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les obligacions de la llicència, 
segons la carta de pagament que se li adjuntarà a la notificació. 
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Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança Fiscal 
núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la  
seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu  
d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti acreditada per  
qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui  
preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les obres que s'hagi  
establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la liquidació  
corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31 de la Llei  
general tributària.

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

 (En la votació del present acord, s’absenta el regidor Francisco Sánchez Escribano.) 

3.12 Expedient núm.:   E014/2017/001  
Assumpte: Llicència d'obres menors i  instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat  al Ps. 
Estació, 11-13, a instància de Comunitat Propietaris del Ps. Estació, 11-13, amb NIF H60453958. 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 13  de  gener  de  2017,  a  les  09:20 
hores  (registre d'entrades núm. 2017-E-RC-605), petició de llicència urbanística subscrita per 
ESC,  en  nom i  representació  de  la  Comunitat  Propietaris  del  Ps.  Estació,  11-13,  amb NIF 
H60453958,  per  a  executar  la reparació  dels  balcons de  la  façana  al  Ps.  Estació,  11-13 
(referència cadastral  8373712).

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

S'han emès en relació amb la petició presentada, els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 20 de gener de 2017 (núm. 2017-0023) subscrit per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 8 de març de 2017 (núm. SS-2017-044) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 13 de març de 2017 (núm. 2017-0049)  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 
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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  E014/2017/001, 
sol·licitada per ESC, en nom i representació de la Comunitat de Propietaris del Ps. Estació, 11-13, 
amb NIF H60453958,  per  a executar les obres consistents en la reparació dels balcons de 
façana  al   Ps.  Estació,  11-13  (referència  cadastral  8373712),  d'aquest  terme  municipal, 
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les 
condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Barcelona amb el núm. AWA294 del dia 11 de gener de 2017.
 
Segon.  Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li  
practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquen en 
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 588,81 €
TOTAL €  588,81 €

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 450 euros en concepte de 
fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les obligacions de la llicència, 
segons la carta de pagament que se li adjuntarà a la notificació. 

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

Cinquè. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament  d'Intervenció 
general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient. 
 
 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.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
---

5. SUBVENCIONS
 
5.1 Expedient núm.: G404/2016/29 
Assumpte: Acceptació del recurs tècnic de l’actuació “Auditories i intervenció als habitatges en 
situació de Pobresa energètica” dins el Catàleg de Serveis i activitats 2016 del Pla ”Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” 

El Ple de la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de data 26 de novembre de 2015, va 
aprovar  el  Pla  “Xarxa  de  Governs  Locals  2016-2019  i  el  seu  protocol  general  pel  qual 
s’estableixen els principis que regiran el Pla esmentat.

Aquest protocol configura, entre d’altres, el catàleg de serveis (catàleg) com a una de les eines 
de concertació i d’accés als àmbits de cooperació, per satisfer i garantir les necessitats dels 
governs locals, a través d’una relació completa de recursos.

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 22 de desembre de 2016 , va aprovar el  
Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i el seu règim 
regulador.

El règim específic del  Catàleg 2017 inclou l’oferta unitària i  integral  de programes,  tant de 
suport econòmic, com a tècnic i material que es posen a l’abast de les entitats locals de la 
província, per a la prestació de serveis i la realització d’activitats durant l’any 2017.

L’Ajuntament d’Abrera va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia número 2017-0170 de data 06 de 
febrer  de 2017 i  va  presentar  telemàticament,  davant  la Seu Electrònica de la Diputació de 
Barcelona, la fitxa corresponent al recurs tècnic del Catàleg 2017 “Auditories i intervenció als 
habitatges en situació de Pobresa energètica”

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, en 
ús de les atribucions que m’atorga el Decret 2016-1302 de 22 de desembre de 2016.
 
ACORD
 
Primer. Acceptar el recurs tècnic “Auditories i intervenció als habitatges en situació de Pobresa 
energètica” dins el Catàleg 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de 
Barcelona en els termes següents:

Correspon als ens locals les següents tasques:

Identificar i seleccionar els habitatges objecte de la intervenció, d’acord amb les condicions de les 
persones i llars beneficiàries establertes en les Bases del programa i d’acord amb el número 
màxim d’intervencions assignades per la Diputació de Barcelona, així com identificar i seleccionar 
els habitatges objecte de la intervenció per reemplaçar possibles baixes o renúncies.

Si  els  habitatges seleccionats tenen factures de subministrament  pendents de pagament,  es 
tramitarà  una  ajuda  d’urgència  social  per  tal  de  procedir  al  pagament  i  poder  participar  al 
programa.
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Informar les persones seleccionades de les característiques i els requeriments per a participar en 
el  programa  i  obtenir  el  compromís  de  participació  i  l’autorització  signada  de  la  persona 
beneficiària.

Designar una persona com a referent de l’ens local única pel programa.

Facilitar un espai que reuneixi les característiques adients per a la impartició de la formació grupal 
per a les persones beneficiàries.

Coordinar i fer el seguiment directe del programa en el seu territori conjuntament amb la persona 
que designi la Diputació de Barcelona i la que designi l'empresa contractista.

Informar a l'empresa i a la Diputació de Barcelona de totes les incidències que es produeixin.

Notificar a l'empresa contractista les baixes d'expedients que es produeixin mitjançant el canal i  
documentació de gestió que es proposi, i les sol・licituds que reemplacin les baixes.

Fer devolució, en el termini i forma que consideri, a les persones beneficiaries que han signat el 
compromís de participació de l'informe per a la llar beneficiaria que haurà elaborat l'empresa 
contractista.

Correspon a la Diputació de Barcelona les següents tasques:

Assignar  el  nombre màxim d'intervencions als ens locals demandants del  programa, segons 
criteris poblacionals.

Procedir a la contractació de l'empresa o empreses, segons lots territorials, per la realització de 
les activitats previstes
en el programa.

Finançar en un 100% la primera fase del programa "Auditories i intervenció als habitatges en 
situació de pobresa
energètica".

Designar un referent tècnic de la Diputació per al seguiment i execució del programa per a cada 
lot, i notificar-lo als ens locals i a les empreses contractistes. Aquest referent pot ser del Servei 
d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones,  o de l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat o l'Oficina d'Habitatge de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Notificar als ens locals les persones referents que les empreses contractistes designin.

Notificar a les empreses contractistes les persones referents dels ens locals.

Realitzar les accions de seguiment i control que es considerin oportunes per tal d'assegurar la 
correcta execució del programa.

Responsabilitzar-se de la comunicació del programa a nivell corporatiu i als municipis, així com 
dels resultats i del material de difusió externa resultant.

Segon. Designar la tècnica de Serveis Socials Bàsics, Esther Sotoca Oliva com a referent de 
l’ens local única pel programa.

32



Tercer. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona  i comunicar al Departament de Serveis 
Socials per als efectes oportuns.
  
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa

6.- CONVENIS

6.1 Expedient núm.: E243/2017/01
Assumpte: Aprovació del conveni a efectuar amb l’Arxiu de la Corona d’Aragó per a la cessió 
de documents històrics d’Abrera digitalitzats

La Regidoria delegada d’Acció Cultural i Patrimoni de l’Ajuntament d’Abrera proposa en data 
de 21 de març de 2017 que s’efectuï un conveni entre dit Ajuntament i l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó per tal de disposar de documents històrics relatius a la vila en format digitalitzat, així 
com els drets de reproducció en canals de difusió patrimonial  de la regidoria, així com en 
l’itinerari turístic que s’inaugurarà el present any 2017 al municipi. El conveni implicarà reduir 
les despeses de reproducció, alhora que permetrà la difusió d’aquest  material  públicament 
amb finalitats didàctiques i pedagògiques. La relació dels documents en qüestió és:

 Fogaje  general  de  Cataluña.  1497.  ACA.  Real  Patrimonio.  Maestre  racional. 
Volúmenes. Serie general 2969. LXXXIIII.  Imagen 321

 Libro del fogaje general de Cataluña realizado por mandato de las cortes de Monzón de 
1552 correspondiente a los territorios del Rosellón, el Conflent y la Cerdaña.  ACA. 
Real  Patrimonio.  Maestre  racional.  Volúmenes.  Serie  general  2598.   Página  LXXV 
reverso.    Imagen 157

 Capbreu  d’Abrera  i  altres.  ACA.  Notarials,  Sant  Feliu  de Llobregat  491  de l’1  al  3 
(Dates: 1. 1626,1,8; 2. 1626,1,28; 3. 1630,3,14.

 ACA. Diversos. Monistrol, Pergamins, 0625
 ACA,CANCILLERÍA,Pergaminos,Berenguer. Ramon I,Serie general,56

El conveni també contempla que, en un futur, es puguin afegir documents relacionats 
als anteriorment esmentats i que estan dipositats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Acció Cultural i Patrimoni, en 
el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta 
Regidora  d’Acció  Cultural  i  Patrimoni,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret 
d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Aprovar l’elaboració i aprovació d’un conveni amb l’Arxiu de la Corona d’Aragó per tal 
de  poder  disposar  d’una  sèrie  de  documents  històrics  digitalitzats  referents  a  la  història 
d’Abrera.

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

7.- PERSONAL 
---
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8.-  ALTRES ASSUMPTES
---

9.- SOBREVINGUTS  

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

9.1 Expedient núm.: G330/2016/22
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis d’assessorament jurídic en dret administratiu.

Per  a  la  contractació  dels  serveis  d’assessorament  jurídic  en  dret  administratiu  públic  de 
l’Ajuntament d’Abrera 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 10/03/2017, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, núm. 2017-0045 de data 
13/03/2017, subscrit per la secretària de l’Ajuntament.

S’ha  emès  informe  d’Intervenció,  núm.  2017-0010  de  data  17/03/2017,  subscrit  per  la 
interventora de l’Ajuntament.

El valor estimat del contracte és de 80.000 €, IVA no inclòs. El pressupost base de licitació és 
de 40.000 €. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una suma total de 48.400 
€.

Es considera que el procediment negociat amb publicitat de contractació és el més adequat 
per  aquesta  licitació,  ateses  les  característiques  tècniques  particulars  del  contracte  i  que 
aquest procediment 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,  
l’Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la llei, proposo a la Junta de Govern Local  
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar compte de l’inici de l’expedient i aprovar el Plec de clàusules administratives 
particulars  i  el  plec  de  prescripcions  tècniques  del  contracte  administratiu  de  serveis 
d’assessorament jurídic en dret administratiu de l’Ajuntament d’Abrera.

Segon. Iniciar  el  procediment  negociat  d’adjudicació  del  contracte  i  invitar  a  les 
empreses/empresaris individuals que s’indiquen seguidament, per a la presentació d’ofertes en 
un termini de quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de 
licitació al Perfil de contractant. 
Les  proposicions  es  presentaran  a  la  Unitat  de  Contractació  i  Compres  de  l’Ajuntament 
d’Abrera, en horari d’atenció públic.

1) Bufet Vallbé advocats, Ps. de Gràcia, 48, 3r 1a, 08007 Barcelona
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2) José Ignacio Maestro Nieto, Rambla Catalunya, 133, pal., 08008 Barcelona
3) Salvador & Alegre SCP, Rambla d’Egara, 116, 1r 1a, 08221 Terrassa
4) Xiol Estudi Jurídic SLP, C/ Magdalena Miró, 21 A, 1r 2a, 08800 Vilanova i la Geltrú. 

Tercer. Autoritzar la despesa de 15.400 € (corresponent a 7 mesos d’execució),  a càrrec de 
l’aplicació pressupostària núm. 920/22706 del pressupost municipal vigent, la de  24.200 € a 
càrrec del pressupost de 2018, la de  8.800 € 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 de Secretaria.

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

9.2 Expedient núm.: G328/2015/01
Declaració de caducitat i inici d’expedient de resolució per incompliment del contracte d’obres 
Nova Escola Bressol Municipal 2a fase, adjudicat a Cepovallès SL.

Per acord núm. 2.4, adoptat per la Junta de Govern Local en data 6/05/2015, es van aprovar 
els plecs de clàusules administratives particulars i  de prescripcions tècniques del contracte 
administratiu d’obres anomenat “Nova Escola Bressol Municipal 2a fase”, amb un pressupost 
de licitació de 417.291,25 € IVA inclòs, i es va convocar licitació pel procediment obert, amb 
publicació al BOPB de data 08/05/2015.

Per acord núm. 2.1, adoptat per la Junta de Govern Local de data 8/06/2015, es va adjudicar el 
contracte d’obres Nova Escola Bressol Municipal 2a fase a l’empresa Cepovallès, SL,  per un 
preu de 417.291,25 € IVA inclòs, amb formalització el dia 9/06/2015 i un termini d’execució del 
contracte serà de 16 setmanes, comptades des de l’endemà d’aquesta data.

El contractista  va presentar escrit de data 16/02/2016 (Registre Rebut-2016-E-RC-1222) de 
retorn de claus, manuals, comandaments, etc.

S’ha emes informe tècnic de data 16/02/2016, subscrit pel coordinador de Seguretat i Salut de 
l’obra i cap del Departament d’Urbanisme i Territori, la directora de l’obra i el director d’execució 
de l’obra.

Per acord núm. 9.1 de la Junta de Govern Local de 16/02/2016 es van imposar penalitats al 
contractista,  per  un  import  de  103.460,64  €,  se  li  va  exigir  el  compliment  d’una  relació 
d’obligacions contractuals.

Cepovallès, SL va presentar escrit de data 22/02/2016 (Registre 2016-E-RC-1475) comunicant 
la presentació de preconcurs judicial.

S’ha emès informe jurídic núm. 2016-0071 de data 20/04/2016 i d’Intervenció núm. 2016-0001 
de data 29/04/2016.
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Per acord  núm. 9.7, adoptat per la Junta de Govern Local el 3/05/2016, es va aprovar l’inici 
d’expedient de resolució contractual per incompliment culpable del contractista, del contracte dalt 
indicat.

El 8/06/2016 el contractista Cepovallès, SL va enviar burofax, presentat en data 9/06/2016, en 
oposició a l’acord notificat.

En  data  12/07/2016  s’envia  l’expedient  a  la   Conselleria  de  Governació,  Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i es sol·licita el dictamen preceptiu de la 
Comissió Jurídica Assessora.

En data 23/09/2016 s’ha subscrit informe tècnic, de núm.  0127AM-2016-0156, en el que els 
tècnics municipals es ratifiquen en tots els seus termes en l’informe emès en data 21/04/2016.

En data 02/02/2017 s’ha emès el dictamen 14/2017 de la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya en l’exp. CJA 079/16.

Aquesta proposta ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del Departament 
de  Secretaria,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat 
anteriorment, aquesta Regidoria d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat, en ús 
de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia número 2015-0596 del dia 3 de juliol de 
2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar caducat el procediment de resolució contractual iniciat per acord de la Junta 
de Govern Local de data 03.05.2016 i instruir nou procediment de resolució contractual. 

Segon. Incoar expedient de  resolució per incompliment culpable del contractista  Cepovallès, 
SL, amb NIF B62915186, del contracte d’obres Nova Escola Bressol Municipal 2a fase, d’acord 
amb l'article 223 f) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP), per haver quedat 
demostrat l’incompliment culpable de:

- Per  incompliment  de  les  condicions  especials  del  contracte,  d’acord  amb  la 
clàusula 66a punt a) del Plec: La clàusula 51a del Plec estableix que la finalització de 
l’execució del contracte dins del termini establert en la clàusula 3a i en relació amb la 
clàusula 13a del mateix plec, és una condició especial d’execució. L’incompliment del 
termini d’execució comporta més de 111 dies de demora, que són superiors als 18,6 
dies que representen el 15% del termini total inicial de 4 mesos.

- Per  compliment  defectuós,  d’acord  amb la  clàusula  66a  punt  b)  del  Plec:  La 
subvenció amb la qual es finança l’obra estableix que l’obra havia de finalitzar abans 
del 31/10/2015. L’acta de recepció s’hauria d’haver signat abans d’aquesta data. No va 
ser possible signar-la ja que les obres no es troben en condicions de ser rebudes, per 
causa imputable al contractista. Es va signar una acta condicionada el 30/10/2015 i s’hi 
va incloure una relació de mancances i  discrepàncies detectades a peu d’obra que 
condicionen l’acta, amb un termini per la seva resolució completa.

- Per incompliment dels criteris d’adjudicació, d’acord amb la clàusula 66a punt c) 
del Plec (establerts a la clàusula 18a) per causes imputables al contractista, doncs al 
descomptar  el  25%  de  la  puntuació  obtinguda  pel  contractista  en  els  criteris 
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d’adjudicació  incomplerts,  resulta  que  la  seva  oferta  no  hauria  estat  la  més  ben 
valorada.

- Per incompliment: 

a) De la clàusula 33a del Plec, el contractista havia d’indemnitzar o reparar els danys i 
perjudicis directes o indirectes que s’ha ocasionat en els elements preexistents en 
l’edifici i en la urbanització, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències 
del personal, o d’una deficient organització, protecció o senyalització de les obres. 

b) De la clàusula 40a del Plec, el contractista estava obligat a la conservació de l’obra 
fins l’acabament del termini de garantia, essent al seu càrrec la vigilància i protecció 
de l’obra.

c) De la  clàusula 42a del  Plec,  per  cap  motiu  el  contractista  podia  interrompre  el 
compliment del contracte sense el consentiment formal de l’Ajuntament.

d) De la clàusula 52a del Plec, el contractista havia de respondre de l’execució de l’obra 
executada i de les faltes que s’hi ha detectat, sense ser eximent la circumstància que 
els  representants  de  l’Administració  hagin  examinat  o  reconegut,  durant  la  seva 
execució,  les  parts  i  unitats  d’obra  o  els  materials  emprats  o  el  fet  que  aquests 
elements hagin estat inclosos en els amidaments i certificacions parcials. En relació 
als defectes d’execució d’obra detallats a l'apartat 2 de l’informe indicat,  relacionat 
als núm. de l’1 al 16.

e) De  la  clàusula 53a del  Plec,  atès  que  es  van  observar  vicis  o  defectes  en  la 
construcció de l’obra executada, es va ordenar la demolició i  reconstrucció de les 
unitats d’obra en que es donen aquestes circumstàncies, segons relació i justificació 
a l’apartat  2 de l’informe indicat.  Les  despeses d’aquestes  operacions serien per 
compte del contractista.

Tercer. Donar audiència al  contractista, en el  termini  màxim de 10 dies hàbils,  als efectes 
d’efectuar al·legacions o les consideracions que estimi oportunes respecte a l’incompliment 
culpable, la determinació dels danys i perjudicis i la incautació la garantia definitiva dipositada 
a l’efecte. 

Transcorregut  el  termini  sense  haver-se  presentat  reclamacions,  l’acord  adoptat  restarà 
definitivament aprovat.

Quart.  Acordar  la  suspensió  de l’expedient  de resolució  del  contracte,  d’acord  amb el  que 
estableix l’art. 11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, fins que la 
Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins que hagi transcorregut el termini per a 
emetre’l.

Cinquè. Notificar aquest acord al contractista.

Sisè.  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
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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 18:31 hores. 

  Vist i plau
La Secretària                L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau                            Jesús Naharro Rodríguez 

La present acta ha estat aprovada per Junta de Govern Local en sessió de data 04.04.2017. 
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