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

A la Vila d’Abrera, essent les 18:20 hores del dia 18 de juliol 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)
- Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció 

Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)
- Sr.  Albert  Roca  Presas,  regidor  delegat  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i 

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

Comunicació, Infància, Dones i Igualtat (PSC)

Secretari: Sr. Oscar Buxeres Soler   

A petició del Sr. Alcalde, assisteixen també a la sessió els/les següents persones:

- Sr.  José  Luís  Hita  Bullón  regidor  delegat  de  Seguretat  Ciutadana, 
Protecció civil i Personal (PSC)

- Sra. Maria Teresa Novell Joya, regidora delegada d’Hisenda i Serveis 
Socials (PSC). 

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

- Sr. Ferran Alberdi Vera, Gerent director de serveis.  

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

PUNT ASSUMPTES
1 APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/13 – 498/2017
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 04.07.17 

2 CONTRACTES
2.1 Expedients  núm.: G333/2016/52,  G333/2015/19,  G333/2015/12,  G329/2016/35, 

G330/2017/03,  G329/2016/10,  G333/2017/18,  G328/2017/11,  G333/2016/26, 
G333/2017/28,  G329/2017/16,  G333/2017/27,  G367/2017/08,  G330/2011/19, 
G328/2016/27 i G329/2017/09
Donar compte de decrets en matèria de Contractació.

2.2 Expedient núm.: G333/2016/53
Pròrroga del contracte de servei d’assistència tècnica per a la realització del projecte 
d’urbanització del c/ Major entre Av. Lluís Companys i el c/ Era
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3 OBRES

3.1 Expedient núm.: E013/2012/086
Declaració de finalització d'obres i autorització  definitiva de l'ocupació de l’habitatge inclòs 
en la Fase 2 de les obres o instal·lacions realitzades al c/ La Font, núm. 40 i c/ Mig, 29.

3.2 Expedient núm.: E016/2016/003
Modificació de la llicència de parcel·lació urbanística atorgada a l’Institut Català del Sòl, 
amb CIF Q0840001B, en data 7 de març de 2017

3.3 Expedient núm.:  E013/2016/048
Assabentat  de comunicació prèvia  per  a la realització  d'obres  a la Ctra.  Martorell  a 
Olesa, km. 5'000, presentada per l’Agència Catalana de l’Aigua.

3.4 Expedients núms.:   E014/2017/034 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Purlom, 
6, local 1 (Bar Abby), a instància de JMMM, amb NIF XXXXX909Y. 

3.5 Expedient núm.:   E014/2017/035
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a Av. Virrei 
Amat, 7 (CV1.001), a instància de CMM, amb NIF XXXXX707V. 

3.6 Expedient núm.:   E014/2017/036  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a C/ Antoni 
Gaudí,  61,  a  instància  de Comunitat  Propietaris  Antoni  Gaudí,  59-61,  amb 
NIF H62579255. 

3.7 Expedient núm.:  183/2017  (E014/2017/041)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Igualada, 
8, a instància de JSQ, amb NIF XXXXX820X. 

3.8 Expedient núm.: E014/2017/038   
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a l’Av. Abrera, 
28 (CA.342), a instància de Conducciones y Montajes Suroeste, amb NIF B54024823.

3.9 Expedient núm.:   E014/2017/039 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Balaguer, 
3, a instància d’ADV, amb NIF XXXXX931X. 

3.10 Expedient núm.: E017/2017/011
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble ubicat  al  c/  Cardoner,  3,  Local,  a  instància  d'Endesa  Distribució  Elèctrica 
SLU. 

3.11 Expedients núms.: E015/2017/06/Juny i els referenciats
Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors presentades 
pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de Juny de  2017. 

3.12 Expedient núm.: E007/2017/001
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0853 de data 28 de juny de 2017, 
d’aprovació  inicial  del  projecte  ordinari  d’obres  anomenat  “Projecte  d’actuacions  de 
millora i rehabilitació dels dipòsits d’aigua potable d’Abrera”.

3.13 Expedient núm.: E014/2017/031
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la rehabilitació de les façanes de 
l'immoble  ubicat  al  carrer  de Can  Torres,  núm.  1, a  instància  de RMNS  amb 
NIF xxxxx856A.

3.14 Expedient núm.: 313/2017 (E017/2017/013)
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Vilafranca, 7 
a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

---

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS 
6.1 Expedient: 353/2017

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat  en el marc del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya 
– joves per l’ocupació 2016. 
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7 PERSONAL

---
8 ALTRES ASSUMPTES

---

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/13 – 498/2017
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 04.07.17

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 4 de juliol 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.: G333/2016/52,  G333/2015/19,  G333/2015/12,  G329/2016/35,  G330/2017/03, 
G329/2016/10,  G333/2017/18,  G328/2017/11,  G333/2016/26,  G333/2017/28,  G329/2017/16, 
G333/2017/27, G367/2017/08, G330/2011/19, G328/2016/27 i G329/2017/09.
Assumpte: Donar compte de decrets en matèria de Contractació.

L’Alcaldia  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  els  decrets  que  es  relacionen 
seguidament, relatius a procediments contractuals: 

- núm. 2017-0789 de 15.06.2017 de convalidació de factura del contracte menor de servei 
de consergeria i vigilància a les instal·lacions esportives municipals.

- núm. 2017-0790 de 15.06.2017 de convalidació de factura del contracte menor de serveis 
d’implantació de la Plataforma de Gestión Documental y Gestión de Expedientes per a la 
tramitació d’expedients de l’Ajuntament d’Abrera.

- núm.  2017-0809  de  21.06.17  d’adjudicació  del  contracte  de  subministrament  de  dos 
vehicles tipus furgoneta.

- núm.  2017-0813  de  22.06.17  d’adjudicació  del  contracte  de  serveis  de  millora  dels 
quadres d’enllumenat públic d’Abrera, fase 2.

- núm.  2017-0831  de  27.06.2017  de  2a  modificació  puntual  del  contracte  de 
subministrament de vestuari al personal de l’Ajuntament d’Abrera, respecte del Lot 3.

- núm.  2017-0833  de  27.06.2017  d’adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis  de 
manteniment de l’ascensor de Ràdio Abrera, situat al C/ Casamada, 14.

- núm.  2017-0834  de  27.06.2017  d’inici  d’expedient,  aprovació  del  plec  de  clàusules  i 
convocatòria de licitació del contracte d’obres de rehabilitació dels dipòsits d’aigües.

- núm.  2017-0849  de  28.06.2017  de  modificació  del  contracte  menor  de  serveis 
d’assessorament jurídic en matèria urbanística.

- núm.  2017-0851  de  28.06.2017  d’adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis  de 
manteniment puntual de verd urbà.

- núm. 2017-0861 de 28.06.2017 d’inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i 
convocatòria  de licitació del  contracte de subministrament,  en lloguer,  de l’enllumenat 
ornamental de Nadal d’Abrera.

- núm. 2017-0889 de 03.07.2017 d’adjudicació del contracte menor de serveis de polit i 
envernissat del parquet del Centre Aquàtic Municipal d’Abrera.

- núm. 2017-0913 de 06.07.2017 d’adjudicació de la  concessió demanial  de parades i 
magatzems del Mercat Municipal d’Abrera.

- núm.  2017-0931  de  10.07.2017  de  pròrroga  conjuntural  del  contracte  de  serveis  de 
prevenció  de riscos  laborals  en les disciplines  preventives  de seguretat  en el  treball, 
higiene  industrial,  ergonomia  i  psicosociologia  aplicada  i  de  vigilància  de  la  salut  de 
l’Ajuntament d’Abrera. 

- núm. 2017-0936 de 10.07.2017 d’adjudicació del contracte d'obres de reforma integral de 
l'Ajuntament vell d'Abrera. 

- núm. 2017-0954 de 12.07.2017 d’adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant 
arrendament amb opció de compra, i serveis de manteniment de màquines de fitness per 
al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera.

La Regidoria delegada d’Esports, Salut, Gent gran i Cultura de l’Ajuntament d’Abrera 
ha adoptat el decret següent, relatiu a un procediment contractual:

- núm.  2017-0737  de  07.06.2017  de  Modificació  del  contracte  menor  de  serveis  de 
lloguer d’un equip d’oxigenoteràpia per al Centre Aquàtic Municipal. 
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La part  dispositiva final  de cada decret  estableix l’obligació de donar compte o de 
ratificar per la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 2015-0593 de data 2/07/2015.

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

ACORD

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

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0833 de 27.06.2017, d’adjudicació del contracte menor de serveis 
de manteniment de l’ascensor de Ràdio Abrera, situat al C/ Casamada, 14.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0851 de 28.06.2017, d’adjudicació del contracte menor de serveis 
de manteniment puntual de verd urbà.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0889 de 03.07.2017, d’adjudicació del contracte menor de serveis 
de polit i envernissat del parquet del Centre Aquàtic Municipal 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. 2017-0809 de 21.06.17, d’adjudicació del contracte de subministrament 
de dos vehicles tipus furgoneta.

- Decret  d’Alcaldia núm. 2017-0813 de 22.06.17,  d’adjudicació  del  contracte  de serveis  de 
millora dels quadres d’enllumenat públic d’Abrera, fase 2. 

- Decret d’Alcladia núm. 2017-0913 de 06.07.2017, d’adjudicació de la concessió demanial de 
parades i magatzems del Mercat Municipal d’Abrera.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-0936  de  10.07.2017  d’adjudicació  del  contracte  d'obres  de 
reforma integral de l'Ajuntament vell d'Abrera.

- Decret  d’Alcladia  núm.  2017-0954  de  12.07.2017  d’adjudicació  del  contracte  de 
subministrament, mitjançant arrendament amb opció de compra, i serveis de manteniment de 
màquines de fitness per al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera.

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

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0789 de 15.06.2017, de convalidació de factura del contracte 
menor de servei de consergeria i vigilància a les instal·lacions esportives municipals.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0790 de 15.06.2017, de convalidació de factura del contracte 
menor  de  serveis  d’implantació  de  la  Plataforma  de  Gestión  Documental  y  Gestión  de 
Expedientes per a la tramitació d’expedients de l’Ajuntament d’Abrera.

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

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0831 de 27.06.2017, de 2a modificació puntual del contracte de 
subministrament de vestuari al personal de l’Ajuntament d’Abrera, respecte del Lot 3.
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- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0834 de 27.06.2017, d’inici d’expedient, aprovació del plec de 
clàusules i convocatòria de licitació del contracte d’obres de rehabilitació dels dipòsits d’aigües.

- Decret  d’Alcaldia  núm. 2017-0849 de 28.06.2017,  de  modificació del  contracte  menor  de 
serveis d’assessorament jurídic en matèria urbanística.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0861 de 28.06.2017, d’inici d’expedient, aprovació dels plecs de 
clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del  contracte  de  subministrament,  en  lloguer,  de 
l’enllumenat ornamental de Nadal d’Abrera.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0931 de 10.07.2017, de pròrroga conjuntural del contracte de 
serveis de prevenció de riscos laborals en les disciplines preventives de seguretat en el treball, 
higiene  industrial,  ergonomia  i  psicosociologia  aplicada  i  de  vigilància  de  la  salut  de 
l’Ajuntament d’Abrera.

Cinquè. Ratificar el decret de la Regidoria Delegada d’Esports relatiu a modificació de 
contracte menor, que es relaciona seguidament:

- Decret de la Regidoria Delegada d’Esports núm. 2017-0737 de 07.06.2017, de modificació del 
contracte  menor  de  serveis  de lloguer  d’un  equip  d’oxigenoteràpia  per  al  Centre  Aquàtic 
Municipal.

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.: G333/2016/53
Assumpte: Pròrroga del contracte  de servei d’assistència tècnica per a la realització del projecte 
d’urbanització del c/ Major entre Av. Lluís Companys i el c/ Era

L’alcalde de l’Ajuntament d’Abrera va adoptar el decret núm. 2017-0480 de data 21 
d’abril de 2017 pel qual es va adjudicar  el contracte menor de serveis  d’assistència 
tècnica per a la realització del  projecte d’urbanització del  c/  Major entre l’Av.  Lluís 
Companys i el c/ Era, a  l’empresa Anufra, SL,  amb NIF B-65.036.865, per un import 
de 12.300  €, sense IVA, 14.883 € amb el 21% d’IVA inclòs.

El ple de Condicions Tècniques fixava un període d’execució del projecte de 2 mesos 
a comptar des de la data de l’adjudicació; és a dir, fins el 21 de juny de 2017.

El contractista, Anufra, SL, ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de 
data 21 de juny de 2017 (registre electrònic d’entrades núm. 170).

S’ha emès l’informe tècnic núm. 2017-0096 en data 30 de juny de 2017, segons el qual 
no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del contracte i que, en la seva 
part essencial, diu:
“Expedient núm.: G333/2016/53
Assumpte: contracte menor de serveis d’Assistència tècnica per a la realització del projecte d’urbanització  
del carrer Major entre l’avinguda Lluís Companys i el carrer de l’Era
En data 21.06.2017 l’empresa Anufra SL ha demanat una pròrroga fins l’1 de setembre de 2017 per  
presentar el projecte d’urbanització del carrer Major entre l’Av. Lluís Companys i el carrer l’Era.
L’empresa Anufra SL és l’empresa l’adjudicatària del contracte d’assistència  tècnica per a la realització  
del  projecte  d’urbanització  del  carrer  Major  entre  l’avinguda  Lluís  Companys  i  el  carrer  de  l’Era.  
L’adjudicació es va fer en data 25.04.2017. El termini d’execució dels treballs era de 2 mesos a partir de la  
data d’adjudicació.
En data 2 de juny es va fer una reunió on l’Ajuntament va demanar noves especificacions en relació a la  
redacció  del  projecte  relacionades  amb la  xarxa  de  clavegueram i  la  xarxa  elèctrica  de  l’àmbit  del  
projecte.
Conclusions:
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Per aquest  motiu,  que es considera  no imputable a l’empresa adjudicatària,  s’informa favorablement  
l’ampliació del termini d’execució del contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a la realització  
del projecte d’urbanització del carrer Major entre l’avinguda lluís Companys i el carrer de l’Era fins l’1 de  
setembre de 2017.

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  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  de  22  de  desembre  de  2016, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Prorrogar el termini d'execució del contracte  menor de serveis  d’assistència 
tècnica per a la realització del  projecte d’urbanització del  c/  Major entre l’Av.  Lluís 
Companys i el c/ Era, a  l’empresa Anufra, SL,  amb NIF B-65.036.865, fins el dia 1 de 
setembre de 2017.

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa  Anufra, SL, 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.

3.- OBRES  
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3.1 Expedient núm.: E013/2012/086
Assumpte: Declaració de finalització d'obres i autorització  definitiva de l'ocupació de l’habitatge 
inclòs en la Fase 2 de les obres o instal·lacions realitzades al c/ La Font, núm. 40 i c/ Mig, 29.

Amb data 4 de juliol de 2012 s'adoptà l’acord de la Junta de Govern Local núm. 514, pel 
qual s'atorgava llicència d'obres a IPC i PPC, per a l’enderrocament de les construccions 
auxiliars  existents en el  pati  d’illa,  reforma i  divisió  de l’habitatge preexistent  en dos 
habitatges (en l’edificació amb front al carrer de la Font, 40), substitució de sostre interior i 
construcció de nova escala i porxo exteriors (en l’edificació amb front al carrer del Mig, 
29),  als  c/  La  Font,  núm.  40  i  c/  del  Mig,  núm.  29,  referència  cadastral  8566415; 
declarada executiva per acord núm. 614 de la Junta de Govern Local de data 5 de 
setembre de 2012.

L’apartat  segon  de  la  part  resolutiva  de  l’acord  núm.  514  ressenyat  anteriorment 
literalment, deia:
 “Segon. Autoritzar l’execució de les obres en dues fases, donades les característiques tècniques de l’edifici i  
de  les  actuacions  sol·licitades,  d’acord  amb  l’informe  núm.  120620-NR  de  data  20.06.12  subscrit  per  
l’arquitecta municipal, i que resten establertes de la forma següent:
- Fase 1: Execució d’elements comuns i reforma d’habitatge en planta baixa en l’edificació en el front al  
carrer de la Font 40, actuacions en el pati d’illa i en l’edificació en el front al carrer del Mig, 29.
- Fase 2: Reforma de l’habitatge situat en les plantes primera i segona de l’edificació en el front al  
carrer de la Font 40.”

Hi ha una fiança dipositada per PPC en metàl·lic  en data 12.07.12 (càrrec valor de 
l’ORGT núm. 00670027 0000175254), per a garantir el compliment de les condicions 
imposades a la llicència, per un import de 1.502,53 €, i que aquesta no ha estat retornada 
amb anterioritat segons resulta de la documentació obrant a l’expedient de concessió de 
la llicència d’obres.

Mitjançant el decret de la Regidoria Delegada núm. 157/2014 de data 24 de gener de 
2014, es van declarar finalitzades i conformes les obres de la 1a fase; es va disposar la 
conclusió de la Fase 1 de l'expedient núm. E013/2012/086; i es va retenir cautelarment 
la fiança de 1.502,53 € fins a tant no s’executés la totalitat de les obres corresponents a la 
llicència atorgada en data 04.07.12 (Fase 1 i Fase 2).

Vista la instància presentada en el  registre general municipal en data 27 d’abril  de 
2017  (registre  d’entrades  núm.  4090)  subscrita  per  PPC, relativa  a  la  petició  de 
llicència d’ocupació de l’habitatge construït (Fase 2 de la llicència d’obres atorgada), 
amb la qual adjunta, entre d’altres, diversa documentació gràfica de l’estat real de les 
obres executades on consten les variacions executades durant el transcurs de l’obra; i 
la  documentació  complementària  presentada  en  data  6  de  juny  de  2017  (registre 
d’entrades 5594).

En relació amb la instància presentada, s’ha emès l’informe núm. 2017-0220 de data 7 de 
juny de 2017 subscrit conjuntament per l’arquitecte i per l’arquitecta tècnica municipals, i 
que, entre d’altres, diu:
“Expedient:   E013/2012/086
Promotor:  PPC
NIF: XXXXX099H
Ubicació de les obres:  c/ Font, 40 (c/ Mig, 29) (ref.cadastral: 8566415)
Descripció de les obres:  Conversió d'un habitatge en dos  (2a fase i última)
Data sol·licitud:  27.04.2017 i complementada doc. tècnica: 06.06.2017
Fets
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El 16.05.2017 els Serveis Tècnics municipals realitzen la inspecció a l'immoble indicat, aproximadament, a les  
10.00 hores, en motiu de contrastar les obres realitzades amb la llicència donada, i l'agent inspector constata: 
- S’han realitzat canvis de distribució en les plantes primera i segona habilitant l’espai de golfes i traster en  
habitatge que malgrat no comporti cap variació dels paràmetres urbanístics s’incrementa la superfície útil de  
vivenda i de pressupost. Es presenten plànols as-built amb la comunicació i certificat final d’obra.
Revisada  i  conforme  la  documentació  presentada  el  27.04.2017  i  complementada  posteriorment  el  
06.06.2017, corresponent a: Memòria i plànols as-built, certificat final d’obra i el seu annex, certificat del gestor  
de residus i alta cadastral.
.../...
Liquidació tributària provisional.  Estudiada la documentació tècnica aportada signada per un arquitecte, se  
subscriuen els següents càlculs:
a) Pressupost declarat:    6.655,00 €
b) Pressupost estimat: 6.655,00 €
LIQUIDACIÓ

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3'66 % Del pressupost  243,57 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0'67 % Del pressupost 44,59 €
T O T A L              288,16 €
Conclusions
S'informa atès als punts exposats:
- FAVORABLEMENT la llicència de primera ocupació parcial (2a fase) de les obres de construcció d'un  

habitatge unifamiliar aïllat  emplaçat a  c/ Font, 40  planta 1a.
- FAVORABLEMENT el  retorn de la  fiança dipositada com a garantia  del  compliment  de la  llicència  

atorgada i  als danys que es puguin produir  al  domini  públic (1.502,53 €,  expedient E013/2012/086  
resolució 514 del 04.07.2012).

- FAVORABLEMENT a les modificacions realitzades al segon habitatge: C/ Font, 40 1r pis,  en les plantes  
primera i sota coberta.”

També s’ha emès l'informe jurídic favorable núm. 2017-100 de data 14 de juny de 2017 
subscrit pels serveis jurídics de la corporació (assessor extern).

Les obres consistents en canvis de distribució en les plantes primera i segona habilitant 
l’espai de golfes i traster en habitatge, que no comporten cap variació dels paràmetres 
urbanístics,  però  sí  incrementen la  superfície  útil  de vivenda i  el  pressupost,  s’han 
executat sense la preceptiva llicència municipal però s’ajusten a la normativa urbanística 
i, per tant, són legalitzables.

PPC, ha sol·licitat el permís d'ocupació de les obres i instal·lacions incloses a la Fase 2 
realitzades  al  c/  La  Font,  núm.  40  i  c/  del  Mig,  núm.  29,  Ref.  cadastral 
8566415DF0986N0001GA,  i  ha  presentat  a  l’Administració  Tributària  el  model  902N 
d’alteració cadastral. 

En relació amb el present expedient és aplicable essencialment la següent normativa:
 Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment  
administratiu comú (LRJPAC).
 Reglament  de Disciplina Urbanística para el desenvolupament de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació 
Urbana, aprovat per reial decret 2187/1978, de 23 de juny (RDU).
 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
 La resta de disposicions vigents aplicables.

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 
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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. Declarar finalitzades les obres i disposar la conclusió de la Fase 2 de l'expedient 
núm. E013/2012/086, i donar conformitat a les obres realitzades a l’empara de l’esmentat 
expedient. 

Segon.  Declarar  legalitzades  les  obres  consistents  en  canvis  de  distribució  en  les 
plantes primera i segona habilitant l’espai de golfes i traster en habitatge que malgrat 
no comporten cap variació dels paràmetres urbanístics, sí incrementen la superfície útil 
de vivenda i el pressupost.

Tercer. Aprovar la liquidació provisional següent generada per les obres executades i no 
contemplades a la llicència atorgada:

- Pressupost  declarat i estimat de les variacions de l’obra 6.655,00 €
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (3,66 %)  243,57 €
- Taxa llicència (< 90.150 €) (0,67 % de 4.258,27 €) 44,59 €
- TOTAL A PAGAR LIQUID. PROVISIONAL 288,16 €

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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Quart. Concedir  llicència  d’ocupació-utilització  de  les  obres  i  instal·lacions  per  a  ús 
d’habitatge en relació amb la Fase 2 (reforma de l’habitatge situat en les plantes primera i 
segona de l’edificació en el front al carrer de la Font 40), de l’expedient E013/2012/086, i 
establir  que el  títol  acreditatiu  d'aquesta  llicència d'ocupació  serà  la  notificació de la 
present  resolució,  ACOMPANYADA  del  JUSTIFICANT  DE  PAGAMENT  DE  LA 
LIQUIDACIO que s'especifica a l'apartat tercer.

Cinquè. Finalitzar l’expedient instruït i aprovar la devolució de la fiança dipositada en 
metàl·lic en data 4 de juliol de 2012 (Fase 1 i Fase 2) per import de 1.502,53 €, que es 
farà efectiva mitjançant transferència al compte bancari que els interessats han indicat 
mitjançant la presentació del model  5084NM1 “sol·licitud d’alta  tercers” en data 27 d’abril 
de 2017 (registre d’entrades núm. 4090).

Sisè.  Manifestar expressament  que el  present  document SÍ AUTORITZA a les Cies. 
subministradores de Serveis a la contractació de pòlisses de caràcter definitiu d'acord 
amb l'ús autoritzat.

Setè. Notificar aquest acord a la peticionària, PPC, i a l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona als efectes que practiqui la liquidació definitiva (adjuntant 
amb  la  notificació  la  documentació  tècnica  i  administrativa  que  correspongui);  i 
comunicar-lo  al  Departament  d’Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances  (Cap  de 
Departament i a l’Administrativa Polivalent de Comptabilitat  i Suport), i al d’Urbanisme, 
Territori i Medi Ambient.
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.2  Expedient núm.: E016/2016/003
Assumpte: Modificació de la llicència de parcel·lació urbanística atorgada a l’Institut Català del 
Sòl, amb CIF Q0840001B, en data 7 de març de 2017. 

Per l'acord núm. 9.15 de la Junta de Govern Local de data 7 de març de 2017 es va 
atorgar  llicència  de  parcel·lació  a l’Institut  Català  del  Sòl  (INCASÒL),  amb  CIF 
Q0840001B,  d'acord  amb els  projectes  adjuntats  en  dates  29.11.2016  i  27.12.2016, 
redactats per la Direcció de Projectes de l’Institut Català del Sòl (Isabel Suarez Ponce, 
equip de projectes i Jordi Vidal de Puig, coordinador del projecte), les dades de la qual 
són les següents:  
- FINCA MATRIU: de superfície 10.782,29 m2, amb façana als carrers Francesc Layret, 
núm. 10 i Progrés, núm. 17, amb referència cadastral 7572304DF0977S0001PO.
Les parcel·les resultants de la parcel·lació són les següents:
- Parcel·la Resultant 1, situada al carrer Francesc Layret, núm. 10. 

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

Superfície de la finca: 5.777,68 m²

S'ha presentat al registre general municipal en data 15 de maig de 2017, a les 11:16 
hores  (registre  d'entrada  2017-E-RC-4637),  escrit  subscrit  per  ECA,  directora 
d’operacions de l’Institut Català del Sòl (CIF Q0840001B) que, entre d’altres, diu:
“Amb posterioritat a l’aprovació de la llicència de parcel·lació, els Serveis tècnics de l’INCASÒL  
han constatat un error en el límit oest del plànol topogràfic de la parcel·la, que un cop rectificat  
comporta una disminució de la seva superfície, així com de les dues parcel·les proposades.
És per aquest motiu que us sol·licitem la modificació de la llicència concedida, en els termes  
exposats al Projecte de parcel·lació de la parcel·la situada al carrer Francesc Layret número 10 del  
SAE Sant Ermengol I que us trametem per duplicat exemplar.”
 
En relació amb la modificació de la parcel·lació sol·licitada, s'han emès els informes 
favorables següents: 
- Informe tècnic de data 13 de juny de 2017 (núm. 2017-0054) emès per l’arquitecte 
municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  14  de  juny  de  2017 (núm.  SS-2017-106)  emès  pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 26 de juny de 2017 (núm. 2017-0099) emès per la Secretaria de 
l’Ajuntament.

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

ACORD
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Primer. Aprovar  la  modificació  de  la  llicència  de  parcel·lació,  expedient  núm. 
E016/2016/003,  sol·licitada per l’Institut  Català del  Sòl,  amb CIF Q0840001B, d'acord 
amb el  projecte  adjuntat  en  data  15  de maig  de  2017,  redactat  per  la  Direcció  de 
Projectes de l’Institut Català del Sòl (Isabel Suarez Ponce, equip de projectes i Jordi Vidal 
de Puig, coordinador del projecte), restant les dades de la parcel·lació com s’expressa a 
continuació:
- FINCA MATRIU: de superfície 10.748,69 m2, amb façana als carrers Francesc Layret, 
núm. 10 i Progrés, núm. 17, amb referència cadastral 7572304DF0977S0001PO.

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

Superfície de la finca: 5.001,37 m2

- Parcel·la Resultant 2, situada al carrer del Progrés, núm. 17. 
Superfície de la finca: 5,747,32 m2

 
Segon. La modificació de la parcel·lació aprovada resta condicionada al compliment de 
les consideracions i condicions generals de parcel·lacions, a les condicions particulars 
que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- No s’imposa fiança perquè ja està dipositada (no podrà ser retornada fins que s’aporti 
a l’expedient l’escriptura pública i l’acreditació de la seva inscripció en el registre de la 
propietat, així  com la justificació de la tramitació de l’alteració cadastral  corresponent 
-Model 903).
- Les dues parcel·les obtingudes de la parcel·lació esdevenen  indivisibles  d’acord 
amb l’article 196.1 c) i 196.1d) del DL 1/2010. Cal fer constar en les escriptures i en els 
altres documents públics de segregació o transmissió de finques, i també en el Registre 
de la Propietat, la indivisibilitat d’aquestes finques, d’acord amb l’article 196.2 del DL 
1/2010 i amb la resta de la legislació vigent.
- S’haurà d’incorporar la proforma de document que consta acompanyada al projecte 
presentat en data 15 de maig de 2017 pel sol·licitant, així con incorporar annexa una 
còpia certificada del plànol parcel·lari corresponent i de les fitxes descriptives dels lots 
resultants. 
- Resta sense validesa la documentació aportada el 21 de febrer de 2017 que ha estat 
substituïda per l’aportada el 15 de maig de 2017.
 
Tercer. Informar a l’Institut Català del Sòl que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal 8 
(Codi 2.3), se li practicarà una liquidació provisional per import de 45,26 €, que haurà de 
fer efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina 
de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
 
Quart. Notificar  el  present  acord  a  l’Institut  Català  del  Sòl,  incorporant  una  còpia 
certificada  del  plànol  parcel·lari  corresponent  i  de  les  fitxes  descriptives  dels  lots 
resultants, als efectes de la seva inscripció al Registre de la Propietat; a l'Organisme de 
Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona  i  al  Centre  de  Gestió  Cadastral  a 
Barcelona. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient i 
al Departament d'Intervenció, Tresoreria i Finances.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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3.3 Expedient núm.:  E013/2016/048
Assumpte: Assabentat de comunicació prèvia per a la realització d'obres a la Ctra. Martorell a 
Olesa, km. 5'000, presentada per l’Agència Catalana de l’Aigua.  

S'ha presentat el dia 9 de  novembre de 2016, a les 13:12 hores per part de l’Agència  
Catalana  de  l’Aigua,  amb  NIF  Q0801031F,  al  registre  general  municipal  (registre 
d'entrades  núm.  2016-E-RC-9759)  comunicació  prèvia  d'obres  consistents  en  la 
rehabilitació de formigons de l'estació de bombament Mina Pública Aigües de Terrassa, i 
de les instal·lacions de l'ETAP del Llobregat a executar a  la Ctra. Martorell a Olesa, km. 
5'000.

S'han emès els informes preceptius en relació amb la comunicació d'obres presentada i 
s'ha realitzat la instrucció en l'expedient corresponent.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al 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, el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança Municipal 
Reguladora de l'Edificació, i l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició 
de documents administratius 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.  Restar assabentada aquesta Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
d'obres subjecta a aquest règim que es detalla a continuació:
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E013/2016/048
- INTERESSAT: AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA
- NIF: Q0801031F
- OBRES COMUNICADES: rehabilitació de formigons de l'estació de bombament Mina 
Pública Aigües de Terrassa, i de les instal·lacions de l'ETAP del Llobregat

Segon. Comunicar al Departament d'Urbanisme i Territori 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.

3.4 Expedients núms.:   E014/2017/034 
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Purlom, 
6, local 1 (Bar Abby), a instància de JMMM, amb NIF XXXXX909Y. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 22 de maig de 2017, a les 09:51 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-4901),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JMMM, amb NIF XXXXX909Y, per a legalitzar el tancament executat en pati 
privat  al  C/ Purlom, 6, local 1 (Bar Abby) (referència cadastral  7975901).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 8 de juny de 2017 (núm. 2017-0221) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe jurídic  de data  21 de juny de 2017 (núm.  SS-2017-0114)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
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- Informe jurídic de data 27 de juny de 2017 (núm. 2017-0101) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; 
de  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en 
compte tot el  relacionat anteriorment,  aquesta regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  legalització  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2017/034,  sol·licitada per  JMMM, amb NIF  XXXXX909Y,  per  l’execució  de les 
obres consistents en tendal en el pati exterior i privat de l’immoble ubicat al  C/ Purlom, 6, 
local  1  (Bar  Abby)  (Referència  cadastral  7975901),  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 22 de maig de 
2017, a les 09:51 hores.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 91,94 €
TOTAL €  91,94 €

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

3.5 Expedient núm.:   E014/2017/035  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat 
a Av. Virrei Amat, 7 (CV1.001), a instància de CMM, amb NIF XXXXX707V. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 22 de maig de 2017, a les 13:17 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-4969),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  CMM,  amb  NIF  XXXXX707V,  per  a  executar una  reforma  interior  de 
l'habitatge ubicat a  l’Av. Virrei Amat, 7 (CV1.001) (referència cadastral  0275401).

L'article sisè, apartat 3 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2017 diu, entre d'altres:
3. Es concedirà una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que  
afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat. 
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 8 de juny de 2017 (núm. 2017-0222) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe jurídic  de data  21 de juny de 2017 (núm.  SS-2017-0115)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 27 de juny de 2017 (núm. 2017-0102) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; 
de  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en 
compte tot el  relacionat anteriorment,  aquesta regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2017/035, sol·licitada per CMM, amb NIF XXXXX707V,  per a executar les obres 
consistents en eliminar l’envà de la cuina i zona de pas a la sala-menjador per suprimir 
barreres arquitectòniques i millorar la mobilitat en l’interior de l’habitatge ubicat a l’Av. 
Virrei  Amat,  7  (CV1.001  -  referència  cadastral  0275401),  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 22 de maig de 
2017, a les 13:17 hores.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 31,04 €
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Bonificació (90 %) - 27,93 €
TOTAL €  3,11 €

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

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

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

3.6 Expedient núm.:   E014/2017/036  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat 
a C/ Antoni Gaudí, 61,  a instància de Comunitat Propietaris Antoni Gaudí, 59-61,  amb 
NIF H62579255. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 23 de maig de 2017, a les 17:30 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-5056),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per DOM, en nom i representació de la Comunitat Propietaris Antoni Gaudí, 
59-61, amb NIF H62579255, per a executar una rampa d'accés al portal  de l’immoble 
ubicat al  C/ Antoni Gaudí, 61 (referència cadastral  8376602).

L'article sisè, apartat 3 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2017 diu, entre d'altres:
3. Es concedirà una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que  
afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat. 
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 8 de juny de 2017 (núm. 2017-0224) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe jurídic  de data  21 de juny de 2017 (núm.  SS-2017-0113)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
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- Informe jurídic de data 27 de juny de 2017 (núm. 2017-0103) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; 
de  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en 
compte tot el  relacionat anteriorment,  aquesta regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2017/036, sol·licitada per DOM, en nom i representació de la Comunitat Propietaris 
Antoni Gaudí, 59-61, amb NIF H62579255,  per a executar les obres consistents en una 
rampa  en  la  zona  porxada  de  l’accés  a  la  comunitat  per  eliminar  barreres 
arquitectòniques  a  l’immoble  ubicat  al  C/  Antoni  Gaudí,  61  (referència  cadastral 
 8376602), 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 maig de 
2017, a les 17:30 hores.
- El paviment de la rampa ha de complir amb una resistència al lliscament Rd > 45 
(classe 3).
- La pendent de la rampa serà ≤ 10% i davant de la porta s’ha de poder inscriure un Ø 
1,20 m sense ser escombrat per l’obertura de la porta.
 
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 35,18 €
Bonificació (90 %) - 31,66 €
TOTAL €  3,52 €

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  
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d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

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

3.7 Expedient núm.:   183/2017  (E014/2017/041)
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat 
al c/ Igualada, 8, a instància de JSQ, amb NIF XXXXX820X. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 22 de juny de 2017, a les 09:41 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-6290),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JSQ, amb NIF XXXXX820X, per a executar la instal·lació interior de gas 
natural  al  c/ Igualada, 8 (referència cadastral  8972404).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 23 de juny de 2017 (núm. 2017-0066) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  28 de  juny  de  2017  (núm.  SS-2017-118)  emès  pel  lletrat  
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 6 de juliol de 2017 (núm. 2017-0107) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; 
de  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que li  
atorga la Llei, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient 183/2017 
(E014/2017/041), sol·licitada per JSQ, amb NIF XXXXX820X,  per a executar les obres 
consistents en la instal·lació interior de gas natural al  c/ Igualada, 8 (referència cadastral 
8972404), 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 22 de juny de 
2017, a les 09:41 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 13,18 €
TOTAL €  13,18 €

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

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

3.8 Expedient núm.: E014/2017/038   
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat 
a l’Av.  Abrera,  28 (CA.342),  a instància  de Conducciones y  Montajes  Suroeste,  amb 
NIF B54024823. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 31 de maig de 2017, a les 11:54 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-5446),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per Conducciones y Montajes Suroeste, amb NIF B54024823, per a executar la 
instal·lació interior  de gas natural  a   l’Av.  Abrera,  28 (CA.342 -  referència  cadastral 
 6960406).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 12 de juny de 2017 (núm. 2017-0060 subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
-  Informe jurídic  de data  21 de juny de 2017 (núm.  SS-2017-0112)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 27 de juny de 2017 (núm. 2017-0104) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
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Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; 
de  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en 
compte tot el  relacionat anteriorment,  aquesta regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2017/038,  sol·licitada  per  Conducciones  y  Montajes  Suroeste,  amb  NIF 
B54024823,  per a executar les obres consistents en la instal·lació interior de gas natural 
a   l’Av. Abrera, 28 (CA.342 - referència cadastral 6960406), 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 31 de maig de 
2017, a les 11:54 hores.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 40,30 €
TOTAL €  40,30 €

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, i 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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3.9 Expedient núm.:   E014/2017/039  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat 
al c/ Balaguer, 3, a instància d’ADV, amb NIF XXXXX931X. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 19 de juny de 2017, a les 09:18 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-6115),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  CRP,  en  nom  i  representació  d’ADV,  amb  NIF  XXXXX931X,  per  a 
executar la instal·lació interior de gas natural  al   c/  Balaguer, 3 (referència cadastral 
 8974402).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 20 de juny de 2017 (núm. 2017-0064) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
-  Informe jurídic  de data  21 de juny  de 2017  (núm.  SS-2017-0111)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 27 de juny de 2017 (núm. 2017-0105) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; 
de  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en 
compte tot el  relacionat anteriorment,  aquesta regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2017/039, sol·licitada per ADV, amb NIF XXXXX931X,  per a executar les obres 
consistents  en la  instal·lació  d’armari  en  façana  (instal·lació  de  gas  natural)  al   c/ 
Balaguer, 3 (referència cadastral 8974402), d'aquest terme municipal, condicionada al 
compliment de les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions 
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 19 de juny de 
2017, a les 09:18 hores.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 13,18 €
TOTAL €  13,18 €

Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  

21



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

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

3.10  Expedient núm.: E017/2017/011
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat 
elèctric  a l'immoble ubicat  al  c/  Cardoner,  3,  Local,  a  instància  d'Endesa  Distribució 
Elèctrica SLU. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 15 de juny de 2017, a les 12:38 hores 
(registre d'entrades núm. 2017-E-RC-6057), petició de llicència urbanística subscrita per 
J.P.A., amb NIF XXXXX088D, en nom i representació de la raó social Endesa Distribució 
Elèctrica SLU, amb CIF B82846817, per a executar obres per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament, al c/ Cardoner, 3, Local (referència cadastral 8373401).

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 20 de juny de 2017 (núm. 2017-0063) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  21 de  juny  de  2017  (núm.  SS-2017-0110  emès  pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 27 de juny de 2017 (núm. 2017-0100) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament. 

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

ACORD
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Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2017/011, 
sol·licitada per J.P.A., amb NIF XXXXX088D, en nom i representació de la raó social 
Endesa Distribució Elèctrica SLU, SA, amb CIF B82846817,  per a l'ampliació de la xarxa 
de  subministrament  al c/  Cardoner,  3,  Local  (referència  cadastral  8373401)  d'aquest 
terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals 
d'obres  en  xarxes  de  serveis  de  subministrament,  a  les  condicions  particulars  que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 15 de juny de 
2017, a les 12:38 hores (2017-E-RC-6057) amb la REF: 0532422-BT

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  66,28 €
TOTAL €   66,28 €

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

Quart. Notificar aquest acord a la raó social peticionària, i comunicar-lo al Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances, i  al  d'Urbanisme  i  Territori  (Cap  de 
Departament, arquitecta i 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.

3.11  Expedients núms.: E015/2017/06/Juny i els referenciats
Assumpte:  Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors 
presentades pels  interessats que s'indiquen en cada cas durant  el  mes de Juny de 
 2017. 
 
S'han presentat durant el mes de Juny de 2017 al registre general municipal diverses 
comunicacions prèvies d'obres per part dels peticionaris-beneficiaris que en cada cas 
s'indiquen.
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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 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: E015/2017/079
- INTERESSAT: APB
- NIF: XXXXX239R
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Av.  Lluís  Companys,  8,  2n  1a  (referència 
cadastral 8469503 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/080
- INTERESSAT: FPV
- NIF: XXXXX066S
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Jacint  Verdaguer,  3,  bxs.  2a  (referència 
cadastral 8473504 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/081
- INTERESSAT: JGL
- NIF: XXXXX726R
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Ter, 18-20 (CA.371) (referència cadastral 6964003 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/082
- INTERESSAT: MCNG
- NIF: XXXXX389T
- OBRES COMUNICADES: consistents en substitució de banyera per plat de dutxa, i 
treure sòcol per posar parquet i col·locar parquet en dues plantes 
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- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Antoni Gaudí, 23 (referència cadastral 8374807 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/083
- INTERESSAT: MVC
- NIF: XXXXX683W
- OBRES COMUNICADES: adequar l'alçada del plat de dutxa per eliminar l'esglaó actual
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Església, 1-3, 2n 1a (referència cadastral 8469501 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/084
- INTERESSAT: AMP
- NIF: XXXXX633T
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Pompeu Fabra, 90 (referència cadastral 8675130 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/085
- INTERESSAT: JGF
- NIF: XXXXX372L
- OBRES COMUNICADES: instal·lació cadira salvaescales amb guia, i eliminar desnivells 
en el bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Pompeu Fabra, 5 (referència cadastral 8573010 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/086
- INTERESSAT: VAGG
- NIF: XXXXX359Y
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment interior, i col·locació de fals sostre
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Major, 6 (referència cadastral 8567203 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/087
- INTERESSAT: MFMC
- NIF: XXXXX760D
- OBRES  COMUNICADES:  reforma  de  cuina  i/o  bany,  canvi  de  paviment  interior,  i 
paviment de patis i/o jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Esparreguera, 12 (referència cadastral 8775819 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/088
- INTERESSAT: APL
- NIF: XXXXX871R
- OBRES COMUNICADES: reparació fuita d'aigua
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Av.  Lluís  Companys,  8,  2n  3a  (referència 
cadastral 8469503 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.20: intervenció puntual per 
a garantir mínims d'habitabilitat) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/089
- INTERESSAT: MTAA
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- NIF: XXXXX525T
- OBRES  COMUNICADES:  reforma  de  cuina  i/o  bany,  canvi  de  paviment  interior, 
instal·lació de fals sostre, i substitució de portes i finestres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Església, 5, 1r 1a (referència cadastral 8469003 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/090
- INTERESSAT: JCC
- NIF: XXXXX985Z
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Florida, 42 (referència cadastral 8567314 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 136/2017 (E015/2017/091)
- INTERESSAT: JAG
- NIF: XXXXX450W
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Manresa, 9, esc. B, 3r 9a (referència cadastral 8271201 
)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 137/2017 (E015/2017/092)
- INTERESSAT: MANV
- NIF: XXXXX041F
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Llobregat, 3, 4t 4a (referència cadastral 8472101 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 317/2017 (E015/2017/093)
- INTERESSAT: CPM
- NIF: XXXXX726E
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Olesa, 12 (referència cadastral 8775619 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 369/2017 (E015/2017/094)
- INTERESSAT: MANV
- NIF: XXXXX041F
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i /o bany, i canvi de paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Llobregat, 3, 4t 4a (referència cadastral 8472101 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 400/2017 (E015/2017/095)
- INTERESSAT: Pansfood, S.A.
- NIF: A58634726
- OBRES COMUNICADES: instal·lació de fals sostre, substitució de portes i finestres, i 
instal·lacions d'electricitat
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Hostal  del  Pi,  4-6,  local  2  (MCA)  (referència 
cadastral 8559503 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
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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.

3.12  Expedient núm.: E007/2017/001 
Assumpte: Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0853 de data 28 de juny 
de  2017,  d’aprovació  inicial  del  projecte  ordinari  d’obres  anomenat  “Projecte 
d’actuacions de millora i rehabilitació dels dipòsits d’aigua potable d’Abrera”.

L’Alcaldia  ha  adoptat  el  decret  núm.  2017-0853  de  data  28  de  juny  de  2017, 
d’aprovació inicial  del  projecte ordinari  d’obres anomenat “Projecte d’actuacions de 
millora i rehabilitació dels dipòsits d’aigua potable d’Abrera”, amb el contingut literal 
següent:

“Expedient: E007/2017/001
Assumpte: Aprovació inicial del projecte ordinari d’obres anomenat “Projecte d’actuacions 
de millora i rehabilitació dels dipòsits d’aigua potable d’Abrera”. 
 
Per part del Serveis tècnics municipals (arquitecte tècnic) s’ha redactat el document tècnic 
anomenat  “Projecte  d’actuacions  de  millora  i  rehabilitació  dels  dipòsits  d’aigua  potable 
d’Abrera” amb data Febrer de 2017.

Davant  la  documentació  ressenyada procedeix  atorgar  l'acte  aprovatori  corresponent  i,  si 
s'escau, l'acte d'aprovació de despesa.

El document tècnic referenciat (amb el grau suficient per a la seva execució per contracte) de 
conformitat  amb el   Reglament  d'obres,  activitats  i  serveis  (ROAS) i  Llei  30/2007,  de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) es qualifica com a obres de reforma (de 
pressupost inferior a 120.202'42 €).

Per part del Cap de Departament, arquitecte, Sr. Antoni Muñoz Franch, s'ha emès informe 
favorable núm. 2017-0059 de data 26 d’abril de 2017 de supervisió i examen del projecte.

La proposta de resolució ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i  Territori,  en el marc de la normativa 
vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment l’Alcaldia en ús de les atribucions que li 
atorga la Llei.

RESOL

Primer.  Aprovar  inicialment  el  projecte  ordinari  d'obres  municipal  anomenat  “Projecte 
d’actuacions de millora i rehabilitació dels dipòsits d’aigua potable d’Abrera”  de data Febrer 
de 2017, amb un pressupost d’execució per contracte estimat de 94.999,99 € (IVA inclòs), i 
autoritzar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 161/627,02  del pressupost de 
l’exercici de 2017.

Segon. Obrir  període  d’informació  pública,  mitjançant  la  inserció  d’anunci  als  taulers 
d’edictes  de l’Ajuntament  i  al  BOP per  un  termini  de trenta  dies hàbils,  als  efectes  de 
l’examen  de  l’expedient  pels  interessats,  i  per  la  presentació  de  suggeriments  i 
reclamacions, si s’escauen.
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Tercer. Aprovar  definitivament  el  projecte  d’obres  municipal  anomenat  “Projecte 
d’actuacions de millora i rehabilitació dels dipòsits d’aigua potable d’Abrera” de data Febrer 
de 2017,  en el  supòsit  de no presentar-se reclamacions, sense necessitat de posterior  
acord ratificatori.

Quart.  Comunicar  a  la  Intervenció  municipal  i  al  Departament  de  Departament 
d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient, i donar compte a la Junta de Govern Local.”

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Urbanisme, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori, 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  i  Millora,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  de 
l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016 proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm.  2017-0853, adoptat en data 28 de 
juny de 2017.

Segon. Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d’Intervenció  municipal  i  al 
Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient.

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

3.13 Expedient núm.: E014/2017/031  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la rehabilitació de les 
façanes de l'immoble ubicat al carrer de Can Torres, núm. 1, a instància de RMNS amb 
NIF xxxxx856A.

S'ha presentat al registre general municipal en data 19 de d’abril de 2017 a les 13:07 
hores (registre d'entrada 2017-E-RC-3847), petició de llicència urbanística subscrita per 
JAG, en nom i  representació de RMNS amb NIF xxxxx856A, per executar obres de 
rehabilitació  de  les  façanes de  l’immoble  ubicat  al  carrer  de  Can  Torres,  núm.  1 
(referència cadastral  0457101), així com diversa documentació tècnica complementària 
aportada  en  data  15  de  juny  de  2017  (registre  d'entrada  2017-E-RC-6052),  com a 
resposta  al  requeriment  d'esmena  de  data  8  de  maig  de  2017  (registre  de  sortida 
2017-S-RC-1588 de data 09.05.2017).

L'article sisè, apartat 2 i 4 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016 diu, entre d'altres:
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per  
concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que ho justifiquin,  
podran gaudir d'una bonificació del 95 per cent en la quota de l'impost en els termes que a continuació  
s'indiquen:
a) Rehabilitació de façanes, balcons i terrats d'edificis plurifamiliars i unifamiliars.
(...)
La declaració d'especial interès o utilitat municipal dels apartats anteriors correspondrà al Ple de la Corporació  
i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
4. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats anteriors s'han de presentar  
en el moment de formular la sol·licitud de la llicència d'obres, la declaració responsable o la comunicació  
prèvia, referides en els apartats 2 i 3 de l'article 9è d'aquesta Ordenança i hauran d'anar acompanyades de la  
documentació acreditativa.
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S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 28 de juny de 2017 (núm. 2017-0263) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  5  de  juliol  de  2017  (núm.  SS-2017-0124)  emès  pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 de juliol de 2017 (núm. 2017-0108) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; 
de  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en 
compte tot el  relacionat anteriorment,  aquesta regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2017/031,  sol·licitada  per  RMNS  amb  NIF  xxxxx856A,  per  executar  les  obres 
consistents en rehabilitació de les façanes de l’immoble ubicat al carrer de Can Torres, 
núm.  1  (referència  cadastral  0457101),  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al 
compliment de les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions 
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 15 de juny de 
2017 (projecte tècnic visat el 07.06.2017 pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb el 
núm. 2017002407, que substitueix i anul·la els aportats el 19 d’abril de 2017.
- Les parets de maçoneria seran revestides amb material transpirable, morter de calç i 
pintures minerals al silicat.
-  Prèviament  a  escollir  el/s  color/s  del  revestiment  definitiu  de les  façanes es  faran 
diferents mostres en el parament perquè els serveis tècnics municipals puguin donar la 
seva conformitat.

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost 1.457,31 €
TOTAL  1.457,31 €

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  796,34 
euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació. 

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

Cinquè. Notificar  aquest  acord  als  interessats  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, 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.

3.14 Expedient núm.: 313/2017 (E017/2017/013)
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ 
Vilafranca, 7 a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 26 de juny de 2017, a les 11:57 hores 
(registre d'entrades núm. 2017-E-RE-181), petició de llicència urbanística subscrita per 
AAG, en nom i representació de la raó social Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb CIF 
A63485890, per a executar obres per a l'ampliació de la xarxa de subministrament al c/ 
Vilafranca, 7 (referència cadastral 8972409).

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- informe tècnic de data 4 de juliol de 2017 (núm. 2017-0071) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 5 de juliol de 2017 (núm. SS-2017-123) emès pel lletrat assessor 
extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 7 de juliol de 2017 (núm. 2017-0109) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori) en el marc del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 
305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  la  Llei  d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment es proposa a la Junta de Govern local l'adopció del 
següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres amb núm. d'expedient 313/2017, sol·licitada 
per AAG, en nom i representació de la raó social Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb 
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CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de subministrament al c/  Vilafranca, 7 
(referència cadastral 8972409), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de 
les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  en  xarxes  de  serveis  de 
subministrament, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es 
detallen a continuació:
-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 26 de juny de 
2017, a les 11:57 hores  (número de registre d'entrades 2017-E-RE-181)
 
Segon. Informar a Gas Natural  Catalunya SDG, SA que tal  i  com s'estableix en les 
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:
 

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

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

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
---

5. SUBVENCIONS
---
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6.- CONVENIS

6.1 Expedient: 353/2017
Assumpte:  Aprovació del  conveni  de col·laboració entre l’Ajuntament  d’Abrera i  el  Consell 
Comarcal  del  Baix  Llobregat   en  el  marc  del  programa  d’experiència  professional  per  a 
l’ocupació juvenil a Catalunya – joves per l’ocupació 2016. 

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’Ordre EMO/254/2015, de 5 
d’agost,  de  modificació  de  l’Ordre  EMO/251/2014,  de  4  d’agost,  per  la  qual 
s’estableixen  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  la 
realització  del  Programa  d’Experiència  Professional  per  a  l’ocupació  juvenil  a 
Catalunya  “Joves  per  l’ocupació” i  en  virtut  de  la  Resolució  TSF/1912/2016,  d’1 
d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i la convocatòria anticipada 
per  a  l’any  2017,  per  a  la  concessió  de  subvencions  destinades  al  Programa 
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’ocupació, 
porta a terme un programa innovador de suport a l’experiència pràctica que combina 
accions  d’orientació,  tutorització  i  seguiment  individualitzat,  formació  i  adquisició 
d’experiència professional  en empreses,  que facilita la inserció laboral i  fomenta el 
retorn al sistema educatiu de persones joves, entre 16 i 25 anys i menors de 30 anys 
en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb baixa 
qualificació  i  dèficits  formatius que no disposen  del  graduat  d’educació  secundària 
obligatòria o malgrat disposar-ne no han continuat amb els estudis postobligatoris. 

Les persones joves hauran d’estar inscrites en el Registre d’Informació de Garantia 
Juvenil i no hauran d’estar ocupades ni estar participant en cap activitat d’educació ni 
formació.

Les  actuacions  ocupacionals  a  desenvolupar  en  el  marc  del  programa  Joves  per 
l’ocupació són:

a. Tutorització i acompanyament a la inserció. 
b. Formació professionalitzadora, assoliment de competències clau i, si s’escau, 

formació per a l’obtenció del títol de graduat en ESO i pràctiques no laborals en 
entorn.

c. Promoció de la participació d’empreses en el programa.
d. Experiència professional en empreses mitjançant la formalització d’un contracte 

de treball.

D’acord a la limitació que fixada a l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, en relació a les 
entitats beneficiàries del projecte, un conjunt d’ajuntaments de la comarca de menys 
de 20.000 habitants, entre els que es troba Abrera, van manifestar al Consell Comarcal 
del  Baix  Llobregat,  la  voluntat  de  poder  sol·licitar  de  manera  conjunta  el  projecte 
“Joves per l’ocupació 2016”.

En data 29 de setembre de 2016, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va presentar 
al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud de subvenció per al programa 
Joves  per  l’ocupació  i  en  data  5  de  desembre  de  2016,  ha  estat  comunicada  la 
Resolució  d’atorgament  signada  per  la  directora  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de 
Catalunya, amb les següents característiques:

- Número d’expedient: SOC004/16/00017
- Persones joves atorgades: 80 
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- Subvenció total: 350.580,00 €
1. Subvenció per a tutorització i acompanyament a la inserció: 144.000,00 

€
2. Formació professionalitzadora: 142.480,00 €
3. Formació ESO i despeses vinculades: 8.100,00 €
4. Promoció de participació en empreses: 8.000,00 €
5. Incentius a persones joves participants: 48.000,00 €

Un cop realitzat el procés de selecció del projecte, on han participat el personal tècnic 
del Consell  Comarcal,  dels ajuntaments participants i  de les Oficines de treball  del 
Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya,  la  distribució  de  les  persones  joves 
participants per ajuntaments és la que es detalla a la taula següent:

Ajuntament Nombre de joves
Aj. Abrera 3
Aj. Cervelló 2
Aj. Collbató 3
Aj. Corbera de Llobregat 2
Aj. Esparreguera 8
Aj. Martorell 11
Aj. Molins de Rei 3
Aj. Olesa de Montserrat 11
Aj. Pallejà 2
Aj. La Palma de Cervelló 2
Aj. El Papiol 2
Aj. Sant Andreu de la Barca 9
Aj. Sant Esteve Sesrovires 2
Aj. Sant Vicenç dels Horts 9
Aj. Santa Coloma de Cervelló 2
Aj. Vallirana 9
TOTAL 80

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  mitjançant  la  subvenció  rebuda,  té 
contractades  a  quatre  persones  que  fan  les  actuacions  de  tutorització  i 
d’acompanyament a la inserció, definides com el conjunt d’accions destinades a donar 
suport  i  orientar,  de  manera  individualitzada,  a  la  persona  jove participant  i  haurà 
d’incloure  dispositius  de  diagnosi,  informació,  assessorament,  motivació,  tutories  i 
tècniques de recerca de feina.

Les persones contractades pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, encarregades de 
realitzar  les  actuacions  de  tutorització  i  d’acompanyament,  dissenyaran  un  pla 
individualitzat per a cada persona jove participant que defineixi l’itinerari formatiu en 
competències clau i formació professionalitzadora, així com l’experiència professional 
a adquirir en empreses. També el/la tutor/a serà el responsable de fer el seguiment i 
acompanyament posterior de la inserció laboral de la persona jove.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subvenció rebuda, ha contractat 
els recursos necessaris per poder desenvolupar les actuacions de formació. Aquestes 
tenen per objecte la millora de la qualificació professional  i  de l’ocupabilitat  de les 
persones  joves  participants.  Els  cursos  de  formació  professionalitzadora  que 
contempla el programa són:
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 Activitats auxiliars de magatzem
 Activitats auxiliars de comerç i atenció al públic
 Auxiliar de cuina i cambrer
 Mantenidor/a integral
 Protecció i preparació de superfícies de vehicles

El Consell  Comarcal del Baix Llobregat  ha subscrit  una assegurança d’accidents i 
responsabilitat civil que abastarà tot el període de participació en el programa de les 
persones joves participants.

Les persones joves participants en el programa Joves per l’ocupació poden rebre un 
incentiu econòmic condicionat a la seva participació i a l’aprofitament de les actuacions 
de formació i, si s’escau, en les pràctiques no laborals, amb la finalitat d’assegurar la 
seva permanència en el programa.

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  ha  rebut  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de 
Catalunya, mitjançant la resolució d’atorgament dels ajuts previstos, una quantia de 
600 euros per participant. El Consell Comarcal del Baix Llobregat abonarà 150 euros 
mensuals a la persona jove fins un màxim de quatre mesos, un cop comprovat que 
aquesta ha complert amb l’assistència mensual mínima exigida en les actuacions de 
formació  i,  si  escau  en  les  pràctiques  no  laborals  en  entorn  productiu,  i  el  seu 
aprofitament progressa de manera adequada.

Per  tenir  dret  a  rebre  aquest  incentiu,  la  persona  jove  haurà  de  complir  d’una 
assistència  mínima  del  75% mensual  en  l’acció  formativa  i,  si  s’escau,  el  mateix 
percentatge d’assistència en les pràctiques no laborals en entorn productiu.

La persona jove percebrà d’incentiu mentre no hagi iniciat l’experiència professional en 
empreses dins del programa. En aquest sentit, la persona no percebrà aquest incentiu 
quan concorrin la seva assistència a una acció formativa i tingui subscrit un contracte 
de treball en el marc del programa “Joves per l’ocupació”.

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  pagarà  aquest  incentiu  a  la  persona  jove 
mitjançant transferència bancària i n’haurà de quedar constància de la seva recepció 
mitjançant un rebut signat per la persona participant, mitjançant l’imprès normalitzat.

L’experiència  professional  en  empreses  de  les  persones  joves  participants 
s’instrumentarà  mitjançant  la  formalització  d’un contracte  de treball.  La  durada  del 
contracte serà, com a mínim, de sis mesos. La jornada de treball podrà ser a temps 
complet o parcial i haurà de complir amb tot el que disposa els articles 10.7 i 10.8 de la 
base 10 de l’Ordre EMO/251/2014.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat mantindrà un contacte periòdic amb el tutor/a 
de  l’empresa  per  tal  de  comprovar  que  el  contingut  de  l’experiència  professional 
s’adequa al pla individualitzat i de formació previst per aquell/a per a cada persona 
jove participant del Programa.

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  serà  l’entitat  responsable  de  realitzar  la 
justificació econòmica i tècnica de les actuacions davant del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya. Disposarà de dos mesos des de la finalització del programa “Joves per 
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l’ocupació”  per  justificar  la  correcta  realització  de  les  actuacions  i  les  despeses 
generades.

Per tal d’establir els termes de col·laboració entre l’ajuntament d’Abrera i el Consell 
Comarcal  del  Baix  Llobregat,  per  a  la  implementació  del  programa  “Joves  per 
l’ocupació” es proposa signar el conveni que s’annexa, la vigència del qual serà des 
del dia 19 de desembre de 2016, data en la qual s’ha iniciat el Programa, fins el 31 de 
març de 2018.

S’ha emès informe tècnic i/o jurídic núm. PE 61/2017 en data 30.06.17.

D’acord amb tot el relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció 
Econòmica, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 
del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD:

Primer. Aprovar  el  conveni  que s’annexa  a  aquest  acord i  facultar  a l’Alcalde i  al 
Secretari de l’Ajuntament d’Abrera per a la seva signatura.

Segon. Les obligacions de l’Ajuntament d’Abrera, actuant com a entitat col·laboradora del 
programa “Joves per l’ocupació” que gestiona el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
són les que s’enumeren a continuació:

- Posar a disposició del programa les instal·lacions i espais necessàries per 
al desenvolupament de les accions de tutorització i de formació, si s’escau.

- Col·laborar amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat en la identificació i 
preselecció de les persones joves participants. 

- Col·laborar amb el Consell  Comarcal del Baix Llobregat  en la millora de 
l’ocupabilitat i seguiment de l’itinerari fixat per a cadascuna de les persones 
joves participants.

- Col·laborar amb el Consell  Comarcal del Baix Llobregat en el  procés de 
recerca i selecció de les empreses més adequades per a la contractació de 
les persones joves participants en el programa.

- Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest Conveni hauran 
de ser senyalitzades conforme es determinen a la corresponent normativa 
reguladora  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya  del  Departament 
d’Afers Socials, Treball i Famílies i del Fons Social Europeu.

En  tot  cas,  sempre  haurà  de  figurar  amb  el  logotip  del  Servei  Públic 
d’Ocupació de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, el del Ministerio 
de  Empleo  y  Seguridad  Social  i  el  del  Fons  Social  Europeu  amb  la 
declaració “L’FSE inverteix en el teu futur”.

Per aquest motiu, només serà vàlid el cartell facilitat pel  Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, ja que es tracta del model autoritzat per al programa 
“Joves per l’Ocupació” i que s’haurà de col·locar en un lloc visible de les 
dependències  de  l’ajuntament  on  es  realitzin  les  accions  del  programa 
“Joves per l’ocupació”.
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- Treballar coordinadament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a 
assolir els objectius que s’han fixat per al desenvolupament del Programa 
“Joves per l’Ocupació”. Així com també vetllar per què la realització de les 
accions,  el  seu  contingut,  la  seva  metodologia  i  la  seva  temporalització 
s’adeqüin a la normativa que regula la realització d’aquestes accions.

- El Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments participants en el 
projecte Joves per l’ocupació es reuniran de manera periòdica, d’acord a les 
convocatòries que realitzi el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per fer un 
seguiment i control de l’execució del programa.

- De  la  mateixa  manera,  les  entitats  es  comprometen  a  respondre 
solidàriament  de  les  responsabilitats  pecuniàries  derivades  de 
l’incompliment d’aquesta clàusula, excepte en el cas que la responsabilitat 
derivi exclusivament per l’actuació negligent de l’entitat contractant. 

- L’entitat haurà de respectar i s’obliga a complir amb les prescripcions que 
es preveuen en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i en les 
normes que la desenvolupen. 

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

Quart. Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar-la 
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.

7.- PERSONAL 
---

8.-  ALTRES ASSUMPTES

---
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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