
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 20 DE JUNY DE 2017 PER 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:10 hores del dia 20 de juny de 2017, es reuneixen en 
primera convocatòria, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i per la 
celebració  de sessió  ordinària  a  la  que fa  referència  l’article  113  del  Reial  Decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores:

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

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

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

Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)
- Sra.  Montserrat  Navarro  Caraballo,  regidora  delegada  de  Joventut, 

Comunicació, Infància, Dones i Igualtat (PSC)

Secretari: Sr. Oscar Buxeres Soler

A petició del Sr. Alcalde, assisteixen també a la sessió les següents persones:
- Sra. Maria Teresa Novell Joya,  regidora delegada d’Hisenda i Serveis 

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

Cultural i Patrimoni Cultural (ERC).
- Sr. Ferran Alberdi Vera, Gerent director de serveis.  

Excusa l’assistència el  Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC),  Sr.  Albert Roca Presas, 
regidor delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat i Millora (PSC), 
Sr.  José Luís  Hita  Bullón  regidor  delegat  de Seguretat  Ciutadana,  Protecció  civil  i 
Personal (PSC)

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

ORDRE DEL DIA

1 APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/11
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 06.06.17

2 CONTRACTES 

2.1 Expedients  núm.:  G333/2016/03,  G333/2015/12,  G337/2016/37,  G333/2017/02, 
G333/2017/09, G333/2017/04,  G329/2016/35,  G333/2015/41, G333/2015/19, G333/2017/14, 
G334/2017/23, G330/2013/16, G330/2016/34, G330/2016/39 i G330/2015/06 
Donar compte de decrets en matèria de contractació.

2.2 Expedient núm.: G330/2012/16
Devolució de les garanties definitives dels contractes  de serveis de neteja de l’escola Ernest 
Lluch.

2.3 Expedient núm.: G328/2016/28
2a  pròrroga  del  contracte  administratiu  d'obres  d’adequació  de  local  per  ubicar  la  ràdio 
municipal

2.4 Expedient núm.: G330/2017/14
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Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis Espai Jove.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.: E014/2016/004
Pròrroga  de  llicència  d'obres  atorgada  a  JRLV  per  executar  una  reforma  i  ampliació  a 
l’habitatge ubicat a l’Av. Abrera, 20. 

3.2 Expedient núm.: E013/2017/016
Llicència d'obres i instal·lacions per executar una piscina a l'immoble ubicat al carrer Mataró, 
núm. 44, a instància de FPN, amb NIF xxxxx219P.

3.3 Expedient núm.:   E014/2017/026
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a l’Av. Generalitat, 
31, a instància de Jiménez Lirio, SL, amb NIF B62700067. 

3.4 Expedient núm.:E014/2017/015
Pròrroga de llicència d'obres atorgada a JJRM per executar arranjament de la tanca de façana 
al c/ Sant Miquel, 13 (SM.13) (referència cadastral 9785426). 

3.5 Expedients núms.: E015/2017/05/Maig 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 maig de 2017. 

3.6 Expedient núm.: E013/2017/025
Rectificació d’errades materials en l’acord de la Junta de Govern Local núm. 3.4 de la Junta 
de Govern Local de data 6 de juny de 2017 

3.7 Expedient núm.: E014/2017/028
Rectificació d’errades materials en l’acord de la Junta de Govern Local núm. 3.6 de la Junta 
de Govern Local de data 6 de juny de 2017 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: E053/2016/13
Declaració responsable de transmissió parcial d’activitat de venda d'articles d'oficina, material 
escolar, llibres i joguines al carrer de l'Hostal del Pi, 4-6, local 22 (interior).

4.2

Expedient núm.: E051/2003/41
Canvi d’annex segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, i control periòdic d’una activitat de fabricació de peces metàl·liques per a l’automòbil 
al carrer de l’Hostal del Pi, 20.

4.3
Expedient núm.: E033/2017/09
Presa de coneixement d’una certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic d’una 
activitat de gimnàs de crossfit al camí dels Sagraments, 16.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G168/2017/51
Donar compte dels decrets de concessió de subvencions relatius al període comprés entre el  01/05/17 i 
el 31/05/17.

6 CONVENIS 

---

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES 

---

9 SOBREVINGUTS 

---
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1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/11
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 06.06.17

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 6 de juny 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  Expedients  núm.:  G333/2016/03,  G333/2015/12,  G337/2016/37,  G333/2017/02, 
G333/2017/09,  G333/2017/04,  G329/2016/35,  G333/2015/41,  G333/2015/19,  G333/2017/14, 
G334/2017/23, G330/2013/16, G330/2016/34, G330/2016/39 i G330/2015/06 
Donar compte de decrets en matèria de contractació.

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

- núm. 2017-0605 de 16.05.17 de convalidació de la factura del mes d’abril contracte 
menor de serveis d'assessorament jurídic en dret administratiu públic.

- núm. 2017-0609 de 16.05.17 de convalidació de la factura del mes d’abril del contracte 
menor de serveis d’implantació de la Plataforma de Gestión Documental y Gestión de  
Expedientes per a la tramitació de l’Ajuntament d’Abrera.

- núm. 2017-0610 de 16.05.17 d’aprovació, autorització i disposició de la despesa dels 
equips multifunció de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, del Centre Aquàtic Municipal, del 
departament de Comunicació i de Ràdio Abrera, adquirits mitjançant l’adhesió a l’Acord 
marc de l’ACM i el CCDL.

- núm. 2017-0614 de 16.05.17 d’adjudicació del contracte menor d’obres d’actuacions de 
millora de la via pública i mobiliari urbà a diferents punts del municipi.

- núm. 2017-0615 de 16.05.17 d’adjudicació del contracte menor de serveis de disseny 
d’agendes i butlletí municipal de l’Ajuntament d’Abrera.

- núm. 2017-0617 de 16.05.17 d’adjudicació del contracte menor de serveis d’assistència 
tècnica per a la redacció del Projecte d'Ordenació de la Zona Esportiva d'Abrera.     

- núm. 2017-0619 de 17.05.17 d’aprovació dels plecs de clàusules i 2a convocatòria de 
licitació del contracte de subministrament de vehicles tipus furgoneta.

- núm.  2017-0623  de  17.05.17  de  convalidació  de  factura  del  contracte  menor  de 
subministrament d’aigua de consum als edificis de l’Ajuntament.   

- núm. 2017-0660 de 23.05.17 de convalidació de factura del contracte menor de servei 
de consergeria i vigilància a les instal·lacions esportives municipals.

- núm. 2017-0690 de 26.05.17 d’adjudicació del contracte menor de subministrament de 
productes químics per al tractament de les aigües del Centre Aquàtic Municipal, de la 
piscina  municipal  d’estiu  i  aigua  de  consum  humà  del  servei  municipal  d’aigües 
d’Abrera.

- núm. 2017-0713 de 01.06.17 de convalidació de factura del mes de maig del contracte 
menor de serveis d'assessorament jurídic en dret administratiu públic.

- núm.  2017-0726  de  02.06.17  de  rectificació  d’error  aritmètic  a  acords  relatius  a 
contractació.

- núm. 2017-0730 de 07.06.17 d’adjudicació del contracte de serveis de socorrisme a la 
Piscina municipal d’estiu.

- núm. 2017-0741 de 08.06.17 d’adjudicació del contracte de serveis de manteniment i 
vigilància de les instal·lacions esportives municipals.

- núm.  2017-0750  d’adjudicació  dels  contractes  menors  privats  per  l’actuació  del 
divendres de Festa Major 2017 (Dasoul i #BigFriday)

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

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

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

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0690 de 26.05.17 d’adjudicació del  contracte menor de 
subministrament  de  productes  químics  per  al  tractament  de  les  aigües  del  Centre 
Aquàtic Municipal, de la piscina municipal d’estiu i aigua de consum humà del servei 
municipal d’aigües d’Abrera.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-0614  de  16.05.17  d’adjudicació  del  contracte  menor 
d’obres d’actuacions de millora de la via pública i mobiliari urbà a diferents punts del 
municipi.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0615 de 16.05.17 d’adjudicació del  contracte menor de 
serveis de disseny d’agendes i butlletí municipal de l’Ajuntament d’Abrera.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0617 de 16.05.17 d’adjudicació del  contracte menor de 
serveis d’assistència tècnica per  a la redacció del  Projecte d'Ordenació de la Zona 
Esportiva d'Abrera.   

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

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0730 de 07.06.17 d’adjudicació del contracte de serveis de 
socorrisme a la Piscina municipal d’estiu.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0741 de 08.06.17 d’adjudicació del contracte de serveis de 
manteniment i vigilància de les instal·lacions esportives municipals.

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

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0605 de 16.05.17 de convalidació de la factura del mes 
d’abril contracte menor de serveis d'assessorament jurídic en dret administratiu públic.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0609 de 16.05.17 de convalidació de la factura del mes 
d’abril  del  contracte  menor  de  serveis  d’implantació  de  la  Plataforma  de  Gestión  
Documental y Gestión de Expedientes per a la tramitació de l’Ajuntament d’Abrera.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0623 de 17.05.17 de convalidació de factura del contracte 
menor de subministrament d’aigua de consum als edificis de l’Ajuntament.   

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0660 de 23.05.17 de convalidació de factura del contracte 
menor de servei de consergeria i vigilància a les instal·lacions esportives municipals.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0713 de 01.06.17 de convalidació de factura del mes de 
maig  del  contracte  menor  de  serveis  d'assessorament  jurídic  en  dret  administratiu 
públic.

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

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0610 de 16.05.17 d’aprovació, autorització i disposició de 
la despesa dels equips multifunció de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, del Centre Aquàtic 
Municipal,  del  departament  de Comunicació  i  de Ràdio  Abrera,  adquirits  mitjançant 
l’adhesió a l’Acord marc de l’ACM i el CCDL.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0619 de 17.05.17 d’aprovació dels plecs de clàusules i 2a 
convocatòria de licitació del contracte de subministrament de vehicles tipus furgoneta.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0726 de 02.06.17 de rectificació d’error aritmètic a acords 
relatius a contractació.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-0750  d’adjudicació  dels  contractes  menors  privats  per 
l’actuació del divendres de Festa Major 2017 (Dasoul i #BigFriday).
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La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
2.2 Expedient núm.: G330/2012/16
Devolució de les garanties definitives dels contractes de serveis de neteja de l’escola Ernest Lluch.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 1.546, adoptat en data 1/02/2006, es va 
adjudicar el contracte de serveis de neteja de l’escola Ernest Lluch a l’empresa Ebor 
Multiservicios Urbanos SA, amb NIF A63546527, actualment amb canvi de denominació 
social  a  Expertus  Multiservicios  SA,  per  un  import  anual  de  76.560  €  (IVA inclòs), 
formalitzat el 16/02/2006, amb una durada d’execució de dos anys i prorrogable per dos 
anys més.

Per acord núm. 4596, de la Junta de Govern Local de data 7/04/2010, es va adjudicar el 
contracte  administratiu  de  serveis  de  neteja  de  l’escola Ernest  Lluch  a  l’empresa 
Expertus Multiservicios SA, amb NIF A63546527, per un import anual de 75.953,49 € 
(IVA inclòs), formalitzat el 8/04/2010.

Per acord núm. 2.3/1150, adoptat per la Junta de Govern Local de data 03/07/2013, es va 
adjudicar  el  contracte  administratiu  de  serveis  de neteja  de  l’escoles  Ernest  Lluch  i 
Francesc Platon Sartí a l’empresa Expertus Multiservicios, SA, amb NIF A63546527, per 
un import anual de 148.800 € (IVA inclòs), formalitzat el 26/07/2013.

Per acord núm. 2.1 de la Junta de Govern Local de data 18/02/2017, es va declarar 
finalitzat el període de garantia per la conformitat dels serveis de neteja, segons informe 
tècnic de 13/02/2017, i es va ordenar la devolució de la garantia definitiva del contracte 
indicat a l’apartat anterior.

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. Ordenar a la Tresoreria municipal  tornar les garanties constituïdes en forma 
d’aval, d’import 3.062,40 i 3.273,86 €, que el contractista Expertus Multiservicios SA té 
dipositades en aquesta corporació, per la finalització dels contractes de data 16/02/2006 i 
el  8/04/2010  pel  seu  compliment  i  per  la  conformitat  amb  els  serveis  prestats  pel 
contractista, expressada a l’acord núm. 2.1 de la Junta de Govern Local de 18/02/2017.

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

Tercer. 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.
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2.3 Expedient núm.: G328/2016/28
Assumpte: 2a  Pròrroga  del contracte  administratiu d'obres d’adequació de local per ubicar la 
ràdio municipal

Pel  decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-1173  del  dia  29  de  novembre  de  2016,  es  va 
adjudicar el  contracte  administratiu  d'obres d’adequació de local  per  ubicar la  ràdio 
municipal a l’empresa Nesra Enginyeria i instal·lacions, SL, amb CIF B64049216, per 
un import de 147.283,50 € (21% IVA: 30.929,54 €, total: 178.213,04 €).

La clàusula 2a del contracte, regula, entre altres: “El termini d’execució del contracte 
serà de tres mesos, comptats des del dia hàbil següent al d’inici de les obres, recollit a  
l’acta de comprovació del replanteig .../...”

L’acta de comprovació del replanteig es va formalitzat el dia 14 de desembre de 2016, i 
en ella s’indicava que les obres començarien el  16 de gener de 2017; per tant,  el 
termini d’execució es fixa pel dia 17 d’abril de 2017.

La Junta de Govern Local del dia 16 de maig de 2017, adoptà, entre d’altres, l’acord 
núm. 2.1 pel qual s’ampliava el contracte administratiu d'obres d’adequació de local per 
ubicar la ràdio municipal a l’empresa  Nesra Enginyeria i  instal·lacions, SL, amb CIF 
B64049216, fins el dia 1 de juny de 2017 (un mes i mig  a partir del 17 d’abril de 2017,  
data de la finalització del termini d’execució del contracte).

El contractista ha sol·licitat de nou una nova pròrroga del contracte, mitjançant escrit de 
data 1 de juny de 2017 (registre d’entrades núm. 5331).

S’ha emès informe tècnic núm. 2017-0086 en data 9 de juny de 2017, segons el qual 
no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del contracte.

L’article 32 del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se  
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, diu, entre altres:

Artículo 23 Plazo de duración de los contratos 

1.  Sin  perjuicio  de  las  normas  especiales  aplicables  a  determinados  contratos,  la  duración  de  los  
contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las  
características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización  
de las mismas.

2.  El  contrato  podrá  prever  una  o  varias  prórrogas  siempre  que  sus  características  permanezcan  
inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido 
realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que el  
contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las  
partes.

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

Primer. Prorrogar el termini d'execució del contracte administratiu d'obres d’adequació 
de local per ubicar la ràdio municipal a l’empresa Nesra Enginyeria i instal·lacions, SL, 
amb CIF B64049216, fins el dia 19 de juny de 2017.

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa  Nesra Enginyeria i instal·lacions, SL, amb 
CIF B64049216, i donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Intervenció 
general,  Tresoreria i  Finances (Cap de Departament i  a l’Administrativa Polivalent de 
Comptabilitat  i Suport) i al Departament d’Urbanisme i Territori (tècnics).

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

2.4 Expedient núm.: G330/2017/14
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis Espai Jove.

Per executar el Projecte socioeducatiu Espai Jove, que dóna continuïtat als serveis 
prestats  al  Centre  Obert  “La  Galaxia” d’Abrera, es  preveu  la  formalització  d’un 
contracte administratiu de serveis de dos anys de durada, prorrogable per dos anys 
més.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.4 adoptat el 6/06/2017 es va incoar 
l’expedient de contractació, per finalització de l’anterior contracte de serveis al  seu 
compliment, i per Providència de l’Alcaldia de data 13/06/2017 s’ha iniciat l’expedient 
contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de data 13/06/2017, 
subscrit per l’educadora social d’Atenció Primària del Departament de Serveis Socials.

El valor estimat del contracte és de 189.032,90 €, IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació és de 94.516,45 €. Al preu indicat se li afegirà un 10% d’IVA el que comporta 
una suma total de 103.968,10 €.

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

Aquesta proposta 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 
l’emissió dels informes pertinents, la Regidoria d’Hisenda i Serveis Socials, en ús de 
les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar l’expedient de contractació i  els Plecs de clàusules administratives 
particulars i  de prescripcions tècniques del contracte administratiu de serveis Espai 
Jove.
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Segon. Iniciar  el  procediment  obert  de  licitació  del  contracte  i  publicar  anunci  de 
licitació al Perfil de contractant i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la 
presentació d’ofertes en un termini de 15 dies naturals, a comptar des de l’endemà de 
la publicació al BOPB. Les proposicions es presentaran al Registre general (OAC de 
l’Ajuntament d’Abrera), en horari d’atenció al públic.

Tercer. Autoritzar la despesa de 18.903,29 €  (de setembre a desembre)  a càrrec de 
l’aplicació pressupostària núm. 231/22612 del pressupost municipal vigent, la despesa 
de  51.984,05 € a càrrec de 2018 i la despesa de  33.080,76  €  (de gener a juliol)  a 
càrrec  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 23a del 
plec de clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Departament de Serveis Socials.

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

3.- OBRES  

3.1 Expedient núm.: E014/2016/004
Assumpte: Pròrroga de llicència d'obres atorgada a JRLV per executar una reforma i ampliació a 
l’habitatge ubicat a l’Av. Abrera, 20. 
 
Per la resolució núm. 3.19 de data 3 de maig de 2016 adoptada per la Junta de Govern 
Local,  s'atorgava  llicència  d'obres  i/o  instal·lacions  a  JRLV,  amb  NIF  XXXXX382S, 
consistint l'esmentada llicència en l'autorització de obres per a la finalització dels treballs 
de reforma de l’habitatge unifamiliar ubicat  a l’Av.  Abrera,  20 (CA.338bis)  (referència 
cadastral 6960402).
 
La vigència de la llicència d'obres majors atorgada es va fixar en un any per començar les 
obres i pel seu acabament, comptat el termini a partir de l'endemà de la notificació, que 
es va produir el 10 de maig de 2016. 

MDAR ha subscrit la instància de data 24 d’abril de 2017, a les 10:49 hores (registre  
d'entrades 2017-E-RC-3976) en la qual sol·licita una pròrroga de 6 mesos per poder 
continuar els treballs.
 
Respecte de la petició anterior, l'arquitecta tècnica municipal ha emès informe en data 22 
de maig de 2017 (núm. 2017-0195), que es trasllada a continuació, en la seva part 
essencial:
“Expedient: E014/2016/004
Promotor: JRLV               
Emplaçament: Av. Abrera, 20 (CA.338bis)
data sol·licitud: 24.04.2017 
 Com a  resultat  de la  inspecció  realitzada en  data  22.05.2017 pels  serveis  tècnics municipals  a  l’obra  
indicada, la tècnica sotasignant informa:
FAVORABLEMENT la concessió de la prorroga sol·licitada, però amb les següents observacions:  Les obres  
d’ampliació  de  la  vivenda es  troben:  paraments  interiors  i  exteriors  acabats  (arrebossats  i/o  enguixats,  
pre-instal·lacions fetes); pendents paviments, fusteria, equips sanitaris i de cuina i acabats.
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L'article  49.1  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (d'acord amb la 
Disposició transitòria  tercera  dels procediments de la Llei  39/2015,  d'1 d'octubre,  del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques), diu:
"Artículo 49 Ampliación 
1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados,  
una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo  
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a  
los interesados."
 
L’article 189.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC) diu, literalment:
“4. Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de  
començament com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del  
termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. La  
llicència  prorrogada  per  aquest  procediment  no  queda  afectada  pels  acords  regulats  per  l'article  73.”
 
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, proposa a 
la Junta de govern local l'adopció del següent 

ACORD

Primer. Atorgar a  l'expedient més amunt referenciat una pròrroga de sis mesos, amb 
efectes des del 11 de maig de 2017 fins el dia 10 de novembre de 2017 (la meitat del  
termini atorgat).
 
Segon. Establir que les condicions seran les assenyalades a l'acord inicial d'atorgament 
de la llicència d'obres,  i que el document de notificació d'aquest acord unit a la llicència 
inicial i al justificant d'haver satisfet els drets meritats en relació a l'Ordenança Fiscal 8 
Epígraf  2.10 per import  de 12,83 euros,  seran títol  acreditatiu de la concessió de la 
pròrroga. 

PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ 
El pagament d'aquest import li  serà comunicat a partir  del dia 20 del mes en curs, mitjançant liquidació 
tramesa per l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona,  indicant els terminis i 
formes de pagament.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tercer. Declarar que el present document autoritza a les companyies subministradores 
de serveis  la  contractació  de comptadors provisionals  fins a la  data fixada per  a  la 
finalització d'aquesta pròrroga.
 
Quart. Notificar  aquest  acord  a  JRLV,  i  comunicar-lo  al  Departament  d'Intervenció 
general, Tresoreria i Finances, i  al Departament d'Urbanisme, Territori i  Medi Ambient 
(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.
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3.2  Expedient núm.: E013/2017/016
Assumpte: Llicència d'obres i instal·lacions per executar una piscina a l'immoble ubicat al carrer 
Mataró, núm. 44, a instància de FPN, amb NIF xxxxx219P.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 12 de maig de 2017, a les 12:34 
hores (registre d'entrada 2017-E-RC-4607), petició de llicència urbanística subscrita per 
JCEP, amb NIF xxxxx973J, en nom i representació de FPN, amb NIF xxxxx219P, per 
executar una piscina al carrer Mataró, núm. 44 (referència cadastral 9177101).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe tècnic de data 2 de juny de 2017 (núm. 2017-0213)  emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 7 de juny de 2017 (núm. SS-2017-102) emès pel lletrat assessor 
extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 12 de juny de 2017 (núm. 2017-0095) emès pel Secretari de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta 
de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2017/016, sol·licitada per JCEP, amb NIF xxxxx973J, en nom i representació de 
FPN, amb NIF xxxxx219P, per executar una piscina a l’immoble ubicat al carrer Mataró, 
núm.  44  (referència  cadastral  9177101)  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. AWS422 de data 10.05.2017, 
presentat pel promotor el 12 de maig de 2017 (registre d’entrada 2017-E-RC-4607).
- El desguàs de l’equip de depuració de la piscina ha de connectar-se a la xarxa de 
sanejament interna i d’aigües residuals de la vivenda, tenint en compte que en aquest 
sector hi ha xarxa separativa d’aigües negres i aigües pluvials.
- Es preveuran xarxes de drenatge i/o punts de recollida d’aigua suficients i adequats 
perquè les aigües que no puguin ser absorbides pel terreny siguin conduïdes a la xarxa 
d’aigües pluvials i/o en pous drenants, en cap cas, aquestes seran abocades a finques ni 
vials adjacents.
- 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 FPN que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li  
practicarà  una liquidació  provisional,  que haurà de fer  efectiva  dins els  terminis  que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 
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Concepte Tipus Import

Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost 479,82 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % del pressupost  87,84 €  
TOTAL   567,66 €

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  FPN,  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.
 

3.3 Expedient núm.:   E014/2017/026  
Assumpte: Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a executar  a  l'immoble ubicat  a l’Av. 
Generalitat, 31, a instància de Jiménez Lirio, SL, amb NIF B62700067. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 31 de març de 2017, a les 09:47 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-3169),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per MDLJ, en nom i representació de la raó social Jiménez Lirio, SL, amb NIF 
B62700067, per a executar l’adequació del local comercial ubicat a l’Av. Generalitat, 31 
(referència cadastral  8371101), així com diversa documentació tècnica complementària 
aportada en data 9 de maig de 2017 (registre  d'entrades 4467),  com a resposta  al 
requeriment d'esmena de data 24 d’abril de 2017 (registre de sortides 1353).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 1 de juny de 2017 (núm. 2017-0212) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 7 de juny de 2017 (núm. SS-2017-00) emès pel lletrat assessor extern 
Santiago Salvador.
-  Informe jurídic  de  data  12  de  juny  de  2017 (núm.  2017-0096)  emès  per  la  Secretaria  de 
l'Ajuntament.
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La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; 
de  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en 
compte tot el  relacionat anteriorment,  aquesta regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2017/026, sol·licitada per MDLJ, en nom i representació de la raó social Jiménez 
Lirio, SL, amb NIF B62700067,  per a executar les obres consistents en l’adequació del 
local comercial a   l’Av. Generalitat, 31 (Referència cadastral 8371101), 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 31 de març  i 9 
de maig de 2017.
-  L'atorgament  d'aquesta  llicència  d'obres  no  exclou  l'obligació  del  responsable  de 
l'activitat de la seva legalització, d'acord amb la legislació ambiental vigent.

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 152,62 €
TOTAL €  152,62 €

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

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

Sotmesa la proposta  a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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3.4 Expedient núm. :E014/2017/015
Assumpte: Pròrroga de llicència d'obres atorgada a JJRM per executar arranjament de la tanca 
de façana al c/ Sant Miquel, 13 (SM.13) (referència cadastral 9785426). 
 
En data 16 de gener de 2017 (registre de sortides 194) es va emetre ofici de la Regidoria 
Delegada, a l’expedient E390/2016/27, pel qual es requeria a LLRM, com a propietari de 
l’immoble ubicat al c/ Sant Miquel núm. 13, perquè en el termini d’un mes procedís a:
1. Senyalitzar la zona de vial afectat i apuntalar o enderrocar els trams de la tanca afectats i inestables. 
2. Reforçar i/o reconstruir els trams de la tanca que no presentin garanties de solidesa.
Prèviament és necessari presentar la següent documentació:
- Plànol emplaçament indicant els trams de tanca a intervenir
- Proposta de les mesures correctores, enderroc i/o reconstrucció de la  tanca de façana
- Pressupost execució material dels treballs

Per l’acord núm. 3.9 de la Junta de Govern Local de data 18 d’abril de 2017, s'atorgava 
llicència d'obres i/o instal·lacions a JJRM, amb NIF xxxxx769B, consistint l'esmentada 
llicència en l'autorització de arranjament de la tanca de façana al c/  Sant Miquel, 13 
(SM.13) (referència cadastral 9785426).
 
La vigència de la llicència d'obres atorgada es va fixar en un mes des de la data de la  
notificació de l’acord d’atorgament de la llicencia (títol de llicència d’obres), i aquesta va 
ser lliurada a l’interessat en data 3 de maig de 2017. 

Segons  manifestació  del  beneficiari,  JJRM,  amb  NIF  xxxxx769B,  no  és  possible  la 
finalització dins del termini fixat.

L'interessat/beneficiari de la llicència de data 18 d’abril de 2017, JJRM, ha subscrit la 
instància de data 16 de maig de 2017 (registre d'entrades 2017-E-RC-4662) en la qual 
sol·licita una pròrroga d’un mes per poder continuar els treballs.

Respecte de la petició anterior, l'arquitecta tècnica municipal ha emès informe en data 6 
de juny de 2017 (núm.  2017-0216),  que es trasllada a continuació,  en la  seva part 
essencial:
“Expedient: E014/2015/251 
Assumpte:Petició de pròrroga “Reforç de la tanca de façana“
Emplaçament:  C/ Sant Miquel, 13  (Sant Miquel)
Data de la inspecció:  26.05.2017
Com a resultat de la inspecció realitzada a l’emplaçament indicat, la tècnica sotasignant informa:
- FAVORABLEMENT la concessió de la prorroga sol·licitada, però amb les següents observacions: s’ha  
de mantenir l’àmbit d’actuació i zona afectada degudament protegida i senyalitzada.”

L'article 32.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques,diu:
"Artículo 32 Ampliación 
1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados,  
una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo  
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a  
los interesados."

L’article 189.4 del Text refós de la Llei d'Urbanisme (TRLUC) diu, literalment:
"4. Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de  
començament com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del  
termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. La  
llicència prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels acords regulats per l'article 73."

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
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Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 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, proposa a 
la Junta de govern local l'adopció del següent 

ACORD

Primer. Atorgar  a l'expedient  més  amunt  referenciat  una  pròrroga  de  15  dies,  amb 
efectes des del 7 de juny de 2017 fins al dia 27 de juny de 2017 (la meitat del termini  
atorgat).
 
Segon. Establir que les condicions seran les assenyalades a l'acord inicial d'atorgament 
de la llicència d'obres, i que el document de notificació d'aquest acord unit a la llicència 
inicial i al justificant d'haver satisfet els drets meritats en relació a l'Ordenança Fiscal 8 
Epígraf  2.10 per import  de 12,83 euros,  seran títol  acreditatiu de la concessió de la 
pròrroga. 

PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ 
El  pagament d'aquest  import  li  serà  comunicat  a partir  del  dia 20 del  mes en curs, 
mitjançant  liquidació  tramesa  per  l'Oficina  de l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de la 
Diputació de Barcelona,  indicant els terminis i formes de pagament.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tercer. Declarar que el present document autoritza a les companyies subministradores 
de serveis  la  contractació  de comptadors provisionals  fins a la  data fixada per  a  la 
finalització d'aquesta pròrroga.
 
Quart. Notificar  aquest  acord  a  JJRM,  i  comunicar-lo  al  Departament  d'Intervenció 
general,  Tresoreria  i  Finances  (Cap  de  Departament,  Tresorera  i  a  l'Administrativa 
Polivalent de Comptabilitat  i Suport), i al Departament d'Urbanisme (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.

3.5  Expedients núms.: E015/2017/05/Maig 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 maig de 2017. 
 
S'han presentat durant el mes de maig 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.
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La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori, Urbanisme 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 núm. 2016-1302 del dia 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: E015/2017/062
- 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)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/063
- INTERESSAT: GC
- NIF: XXXXX998B
- OBRES COMUNICADES: pintura interior i treure xemeneia
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Segre, 26 (CA.392) (referència cadastral 6965412 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/064
- INTERESSAT: JJMF
- NIF: XXXXX406R
- OBRES COMUNICADES: construcció 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: E015/2017/065
- INTERESSAT: Cubic Facility Services, SL
- NIF: B66669805
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment interior
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Hostal  del  Pi,  4-6  Local  14  (referència 
cadastral 8559503 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/066
- INTERESSAT: EJA
- NIF: XXXXX578R
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment interior
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Salvador  Espriu,  6,  4t  2a  (referència 
cadastral 8368502 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/067
- INTERESSAT: ACB
- NIF: XXXXX062W
- OBRES COMUNICADES: tala un pi
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Xarel·lo, 12 (referència cadastral )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 11,12 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per arbre 
amb un màxim de 75,41 €)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/068
- INTERESSAT: LMV
- NIF: XXXXX792H
- OBRES COMUNICADES: revestiment de tanca a façana
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Xarel·lo, 6 (referència cadastral 8668003)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/069
- INTERESSAT: JMP
- NIF: XXXXX565B
- OBRES COMUNICADES: reforma de bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Floresta, 26 (referència cadastral 9075307 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/070
- INTERESSAT: JAMG
- NIF: XXXXX880J
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany, folrar sostre de PVC, substitució 
de portes i finestres (substitució de fusta per alumini)
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Passeig  de  l'Estació,  22,  2n  2a  (referència 
cadastral 8673002DF0987S0012ZZ )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/071
- INTERESSAT: MTT
- NIF: XXXXX139W
- OBRES COMUNICADES: modificació de la connexió del baixant de recollida d'aigües 
pluvials
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Major, 4 (referència cadastral 8567202)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/072
- INTERESSAT: CMM
- NIF: XXXXX707V
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina, i paviment de patis i/o jardins
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Av.  Virrei  Amat,  7  (CV1.001)  (referència 
cadastral 0275401)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/075
- INTERESSAT: NRF
- NIF: XXXXX198K
- OBRES COMUNICADES: aplacat (imitació pedra)
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- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Xarel·lo, 8 (referència cadastral 8668007 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/076
- INTERESSAT: ACB
- NIF: XXXXX062W
- OBRES COMUNICADES: aplacat de pedra natural de la tanca de façana
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Xarel·lo, 12 (referència cadastral 8668009 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
  
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/078
- INTERESSAT: FJCC
- NIF: XXXXX703J
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Av.  Generalitat,  32,  Esq.  1r  3a  (referència 
cadastral 8273201 )
- 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.

3.6 Expedient núm.: E013/2017/025
Assumpte: Rectificació d’errades materials en l’acord de la Junta de Govern Local núm. 3.4 de 
la Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2017.  

Per acord núm. 3.4 de la Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2017 es va aprovar 
llicència  d’obres  a  instància  d’ASM,  amb  NIF  xxxxx833A,  per  executar  les  obres 
consistents en reforma interior i exterior d’un habitatge unifamiliar aïllat i legalització de la 
vivenda (ampliació i  tancament porxo façana posterior)  i  d’una construcció auxiliar al 
carrer Tarragona, núm. 9 (referència cadastral 9075312).

Amb posterioritat a la seva aprovació, s'han detectat errades materials i cal procedir a 
la seva correcció en base a l’article 109 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i 
Medi Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i  Territori,  i  aquest  regidor 
delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat en ús de les atribucions 
que m’atorga el 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.  Rectificar les errades materials detectades a l’acord  núm. 3.4 de la Junta de 
Govern Local de data 6 de juny de 2017, segons s’indica a continuació:
On deia:
Llicència d’obres menors
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Ha de dir:
Llicència d’obres majors

Segon. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al  Departament 
d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (Cap  de  Departament,  arquitecte,  arquitecta 
tècnica municipals.

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

3.7 Expedient núm.: E014/2017/028
Assumpte: Rectificació d’errades materials en l’acord de la Junta de Govern Local núm. 3.6 de 
la Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2017 

Per acord núm. 3.6 de la Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2017 es va aprovar 
llicència  d’obres  menors  per  executar  obres  d’instal·lació  interior  de  subministrament 
elèctric a l’immoble ubicat al carrer Cardoner, núm. 3, local, a instància de la raó social 
Crufu Hostalers, SL, amb CIF B60070448.

Amb posterioritat a la seva aprovació, s'han detectat errades materials i cal procedir a 
la seva correcció en base a l’article 109 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i 
Medi Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i  Territori,  i  aquest  regidor 
delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat en ús de les atribucions 
que m’atorga el 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.  Rectificar les errades materials detectades a l’acord  núm. 3.6 de la Junta de 
Govern Local de data 6 de juny de 2017, segons s’indica a continuació:

Al final de la part expositiva, abans de la paraula acord, s’ha d’eliminar el paràgraf 
on deia:  “Instal·lació d’armari TMF-1 a façana aprofitant forat porta existent i sense 
afectació de l’estructura de l’edifici”.

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

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2016/13
Declaració responsable de transmissió parcial d’activitat de venda d'articles d'oficina, material 
escolar, llibres i joguines al carrer de l'Hostal del Pi, 4-6, local 22 (interior).

Per Decret de l’Alcaldia núm. 4274 de data 17.11.1997, es va atorgar llicència d’activitat 
d’acord amb la legislació aleshores vigent a Caprabo SA, NIF A08115032, per a l’activitat 
d’hipermercat, que inclou l’activitat descrita a l’encapçalament.
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Abacus  SCCL,  NIF  F08226714,  ha  comunicat  l’activitat  dita  mitjançant  instància 
entrada  en  data  15.09.2016  (núm.  de  registre  7873)  i  la  documentació  annexa 
corresponent. Aquesta implantació implica de fet la modificació de l’activitat inicial.

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

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat de data 21.09.2016, amb dictamen positiu.

Per resolució del regidor delegat de data 11.10.2016, l’Ajuntament d’Abrera es va donar 
per assabentat d’una modificació no substancial de l’activitat de l’hipermercat Caprabo, 
motivada per la implantació de la botiga Abacus, d’acord amb la legislació aleshores 
vigent.

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0012 
de data 16.02.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès  l’informe tècnic de data 08.05.2017,  corresponent a aquesta activitat,  amb 
dictamen positiu.

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi 
Ambient en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat 
anteriorment,  aquesta Regidoria, en ús de les atribucions que li  atorga el  Decret  de 
l’Alcaldia núm. 2016/0129 del dia 9 de febrer del 2016, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prendre  coneixement  de  la  següent  comunicació  de  transmissió  parcial  i 
aprovar  la  documentació  tècnica  presentada  en data  15.09.2016  i  diligenciar-la  en 
aquest sentit:
Titular: Abacus SCCL, NIF F08226714
Rètol de l’establiment: ABACUS

Activitat: venda d'articles d'oficina, material escolar, llibres i joguines
Emplaçament: C. Hostal del Pi, 4-6, local 22 (interior)
Classificació:  activitat  innòcua  inclosa  a  l’annex  I  (codi  476)  d’acord  amb  la  Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(LSA).

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i 
mesures  correctores  en el  seu funcionament  establertes en el  Decret  de l’Alcaldia 
núm.  4274  de  data  17.11.1997 i  successius,  en  tot  allò  que  no  contradigui  les 
condicions  que s’exposen  a  continuació  i  la  normativa  vigent.  L’incompliment  serà 
causa de revocament de la legalització ambiental, prèvia audiència de l’interessat.

Tercer. Acordar la imposició de les condicions complementàries següents:
1. L’activitat  queda sotmesa al  règim de comunicació segons determina la Llei 

20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
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2. El nou titular de l’activitat ha de mantenir en perfecte estat de conservació i 
funcionament els  dispositius de seguretat contra incendis i de senyalització i 
enllumenat d’emergència que han estat verificats en la darrera inspecció.

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

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

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

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

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi  6, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 348,69 €.  El pagament 
d’aquest  import  es comunica a l’obligat  mitjançant  carta de pagament  tramesa per 
l’Oficina  de  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  amb 
indicació dels terminis i les formes de pagament.

Cinquè. Notificar aquest acord al sol·licitant, tot indicant-li que l’Ajuntament d’Abrera 
farà  públiques  o  cedirà  a  tercers  (sempre  a  títol  gratuït)  les  dades  bàsiques  que 
resulten  d’aquest  expedient  (nom  de  l’establiment,  activitat,  localització,  telèfon  i 
adreça electrònica o pàgina web). Tanmateix, el titular de l’activitat pot comunicar de 
forma fefaent la seva oposició total o parcial a la difusió d’aquestes dades.

Sisè. Donar compte als Departaments d’Intervenció, Territori i Medi Ambient, Promoció 
Econòmica i Policia Local.

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

4.2 Expedient núm.: E051/2003/41
Canvi d’annex segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, i control periòdic d’una activitat de fabricació de peces metàl·liques per a l’automòbil al 
carrer de l’Hostal del Pi, 20.

L’entitat ambiental de control ECA, en representació de l’empresa Lahnwerk Rubí SAU 
(ara  Meleghy Automotive  Barcelona  SAU),  ha comunicat  l’informe de control  núm. 
08-08-EJ8-2-011265,  de  data  04.05.2016,  de  l’activitat  dita  mitjançant  instància 
entrada en data 17.05.2016 (núm. de registre 4116).

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

Atès que es van detectar canvis en les instal·lacions, en data 01.07.2016 (núm. de 
registre 2232) es va requerir  al sol·licitant la documentació que mancava per poder 
resoldre  el  procediment,  documentació  que  ha estat  aportada  en  data  21.03.2017 
(núm. de registre 2783).
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S’ha emès l’informe tècnic de data 16.05.2017, amb resultat favorable, i on es constata 
que els canvis no són substancials.

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi 
Ambient en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat 
anteriorment,  aquesta Regidoria, en ús de les atribucions que li  atorga el  Decret  de 
l’Alcaldia núm. 2016/0129 del dia 9 de febrer del 2016, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prendre coneixement del segon control periòdic realitzat a l’activitat següent:
Titular: Meleghy Automotive Barcelona SAU, NIF A08756116
Activitat: fabricació de peces metàl·liques per a l’automòbil
Emplaçament: C. Hostal del Pi, 20
Classificació: activitat inclosa a l’annex II (codi 3.17) d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA) i normativa que 
la desenvolupa.

Segon. Adoptar, de conformitat amb la qualificació de l’informe de l’enginyer municipal, 
les decisions següents:
a) La continuació de funcionament de l’activitat.
b) La finalització favorable del procediment de control periòdic.

Tercer. Acordar  la modificació del procediment de l’expedient per canvi d’annex 
segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i  control ambiental de les 
activitats, en el sentit d’adscriure l’activitat de  fabricació de peces metàl·liques per a 
l’automòbil, a C. Hostal del Pi, 20, el titular de la qual és Meleghy Automotive Barcelona 
SAU, a l’annex II, i procedir a l’anotació dels canvis constatats a l’expedient.

Quart. Advertir  a l’interessat que el nou règim de controls periòdics al que s’ha de 
sotmetre l’activitat és cada sis anys, d’acord amb l’article 71.2 de la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, essent la data que es 
fixa per al proper control periòdic el dia 01.06.2023.

Cinquè. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 12, se 
li practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 227,59 €. El pagament 
d’aquest  import  es comunica a l’obligat  mitjançant  carta de pagament  tramesa per 
l’Oficina  de  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  amb 
indicació dels terminis i les formes de pagament.

Sisè. Notificar aquest acord  al sol·licitant,  tot indicant-li que l’Ajuntament d’Abrera farà 
públiques o cedirà a tercers (sempre a títol gratuït) les dades bàsiques que resulten 
d’aquest  expedient  (nom  de  l’establiment,  activitat,  localització,  telèfon  i  adreça 
electrònica o pàgina web).  Tanmateix,  el  titular de l’activitat  pot comunicar de forma 
fefaent la seva oposició total o parcial a la difusió d’aquestes dades.

Setè. Donar compte als Departaments d’Intervenció, Territori i Medi Ambient, Promoció 
Econòmica i Policia Local.

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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4.3 Expedient núm.: E033/2017/09
Presa de coneixement d’una certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic d’una 
activitat de gimnàs de crossfit al camí dels Sagraments, 16.

ASJ948C ha sol·licitat la certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic de 
l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 02.06.2017 (núm. de registre 5558).

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

S’ha emès informe tècnic núm. 2017-0052 de data 12.06.2017, on es diu que l’activitat 
dita sí és compatible amb el planejament urbanístic.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la certificació de compatibilitat amb el planejament 
urbanístic de l’activitat següent:
Titular: ASJ948C
Activitat: gimnàs de crossfit
Emplaçament: Cm. Sagraments, 16
Classificació: activitat inclosa a l’annex II (codi 931) d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa.

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

Tercer. Informar  l’interessat  que,  d’acord  amb l’Ordenança  Fiscal  11,  codi  1,  se  li 
practicarà  una  liquidació  provisional  per  import  de  18,73  €,  a  compte  de  la  que 
correspondrà al tràmit de comunicació o de llicència de l’activitat. El pagament d’aquest 
import es comunica a l’obligat mitjançant carta de pagament tramesa per l’Oficina de 
l'Organisme de Gestió  Tributària  de la  Diputació  de Barcelona,  amb indicació  dels 
terminis i les formes de pagament.

Quart. Notificar aquest acord al sol·licitant.

Cinquè. Donar  compte  als  Departaments  d’Intervenció,  Territori  i  Medi  Ambient  i 
Promoció Econòmica.

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

5.1 Expedient núm.: G168/2017/51
Assumpte:  Donar  compte  dels  decrets  de  concessió  de  subvencions  relatius  al  període 
comprés entre el  01/05/17 i el 31/05/17.

D’acord amb les bases núm. 45 i 46, de les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 
2017,  que  estableixen  la  normativa  reguladora  de  les  subvencions  nominatives  i 
excepcionals;  i  amb  el  decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-0593  de  data  02/07/15,  que 
estableix  que  les  subvencions  de  concessió  directe  (nominatives  i  excepcionals) 
s’aprovaran per decret de cada regidoria delegada i, posteriorment, es donarà compte a 
la Junta de Govern Local.

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

Tenint en compte el relacionat anteriorment aquesta Alcaldia en ús de les atribucions 
que li atorga la llei, 

DÓNA COMPTE

Primer i únic.- De la relació de Decrets dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i 
les  regidories  delegades,  relatius  a  la  concessió  de  subvencions  nominatives  i 
excepcionals, aprovats entre l’1 i el 30 de maig de 2017, d’acord amb el detall següent: 

La 

Junta de Govern es dóna per assabentada. 

6.- CONVENIS

--- 

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

DECRET DATA EXPEDIENT CONCEPTE IMPORT

2017-0540 03/05/2017 G168/2017/20 Ass. Avis Sta. Maria de Vilalba 5.374,71 €

2017-0581 09/05/2017 G168/2017/25 Coral Contrapunt 2.435,58 €

2017-0587 09/05/2017 G168/2017/19 AAVV ca n'Amat 2001 4.698,90 €

2017-0588 09/05/2017 G168/2017/28 Amics acollidors dels animals 4.125,00 €

2017-0589 10/05/2017 G168/2017/27 Societat Esportiva de Pescadors 1.891,08 €

2017-0592 10/05/2017 G168/2017/29 Club Atletisme Abrera 1.500,00 €

2017-0618 17/05/2017 G168/2017/28 Ass.Catalana d'escalada tradicional 650,00 €

2017-0664 23/05/2017 G168/2017/39 Coral Contrapunt. Intercanvi Cultura Alemanya'17 1.000,00 €

2017-0665 23/05/2017 G168/2017/33 Amics Xapes d'Abrera 327,00 €

2017-0666 23/05/2017 G168/2017/32 AAVV Santa Maria de Vilalba 2.500,00 €

2017-0667 23/05/2017 G168/2017/17 Agrupació esportiva Abrera.Toneig d'estiu 2017 600,00 €

2017-0668 23/05/2017 G168/2017/30 Centre Excursionista d'Abrera 1.428,00 €

2017-0692 26/05/2017 G168/2017/42 Sociedad de Cazadores de Abrera 616,00 €

2017-0693 26/05/2017 G168/2017/40 Abrera Club Ciclista 1.365,78 €
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--- 

9.- SOBREVINGUTS 

9.1 Expedient núm.: G330/2016/19
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
servei d’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) d’Abrera.

Per a la contractació del servei d’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) 
de l’Ajuntament  d’Abrera es  preveu la  formalització  d’un contracte administratiu  de 
quatre anys de durada, prorrogable per dos anys més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 23/05/2017, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de data 7/06/2017, 
subscrit per la tècnica de Sanitat i Consum.

El valor estimat del contracte és de 69.600 €, IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació és de 46.400 €. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una 
suma total de 56.144 €.

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

Aquesta proposta 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 
l’emissió  dels  informes pertinents,  la  Regidoria  de  Promoció  Econòmica,  Comerç  i 
Turisme, en ús de les atribucions que m’atorga el  Decret d’Alcaldia núm.  2016-1302 
del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar l’expedient de contractació i  els Plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques del contracte administratiu de servei d’Oficina 
Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de l’Ajuntament d’Abrera.

Segon. Iniciar  el  procediment  obert  de  licitació  del  contracte  i  publicar  anunci  de 
licitació al Perfil de contractant i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la 
presentació d’ofertes en un termini de 15 dies naturals, a comptar des de l’endemà de 
la publicació al BOPB. Les proposicions es presentaran al Registre general (OAC de 
l’Ajuntament d’Abrera), en horari d’atenció al públic.

Tercer. Autoritzar la despesa de 14.036 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
493/22699  a  càrrec  dels  pressupostos  municipals  de  2018-2021,  condicionar 
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos i retenir 
el crèdit que sigui necessari en cas de prorrogar el 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,  al  Departament  de  Promoció 
Econòmica i a la tècnica de Sanitat i Consum.
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de 
la qual dono fe amb el seu vistiplau, essent les 18.35 hores. 

  Vist i plau
El secretari                L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                            Jesús Naharro Rodríguez 
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