
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL DIA 28 DE 
JULIOL  DE  2017  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  DE  L’AJUNTAMENT 
D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 17:05 hores del dia 28 de juliol de 2017, es reuneixen en 
celebració de sessió extraordinària i urgent 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)

Secretaria accidental: Sra. Isabel de la Cerda Fernández    

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

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient: G013/2017/15- 1031/2017

Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G330/2015/06 
Devolució de la garantia definitiva del  contracte  de serveis  d’assessorament  per  a la 
redacció d’un Pla de comunicació de l’Ajuntament d’Abrera.

2.2 Expedient  núm.:  G328/2017/02,  G330/2015/06,  G333/2017/31,  G328/2016/27, 
G333/2017/25, G328/2016/28 i G328/2017/17
Donar compte decrets en matèria de Contractació

2.3 Expedient núm.: G331/2008/29
Pròrroga i revisió del cànon de la concessió administrativa de gestió del servei públic 
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Escola bressol municipal Món Petit.
2.4 Expedients núm.: G328/2016/29 (FACT-2017-2892) 

Inadmissió a tràmit de la 3a certificació i última d’obra presentada el 12/07/2017, i rebuig 
de la factura núm. 859 de data 30 d’abril de 2017 (presentada el 14/07/2017), lliurades 
per Noves Oportunitats d'Inversions i Serveis, SL (grup NOIS), del contracte per a la 
reforma de la sala de filtració a la Piscina Municipal d'estiu.

2.5 Expedient núm.: G337/2017/18 (871/2017)
Contractació centralitzada de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades).

3 OBRES

3.1 Expedient núm.: 263/2017 (E017/2017/012)
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a l’Av. Abrera, 28 
(CA.342), a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.2 Expedient núm.:   266/2017  (E014/2017/042)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Salvador 
Seguí, 5, a instància de Doga, S.A, amb NIF A08299893. 

3.3 Expedient núm.: 314/2017 (E017/2017/014)
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Balaguer, 3,  
a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.4 Expedient núm.: E014/2016/040
Resolució del recurs de reposició interposat per la raó social ATLL Concessionària de la 
Generalitat de Catalunya, SA, contra l’acord núm. 3.11 de la Junta de Govern Local de 
data 13 de desembre de 2016.

3.5 Expedient núm.:   316/2017  (E014/2017/044)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Goya, 15 
(LC.029), a instància de SVB, amb NIF XXXXX322X. 

3.6 Expedient núm.:  E013/2017/017
Llicència d'obres i instal·lacions per  a executar la reforma i ampliació d'un habitatge 
unifamiliar aïllat a l'immoble ubicat a C/ Ter, 14 (CA.368), a instància de SMB amb NIF  
xxxxx802V, en representació de EDXR i EVR, amb NIF XXXXX738E i XXXXX676R.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/2008/08
Declaració responsable de transmissió d’activitat de centre de bronzejat al carrer de 
Martorell, 10-16, local 2B

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS 

---

7 PERSONAL

7.1 Expedient núm.: G227/2017/16
Assabentat  d’hores  extraordinàries  no  compensables  realitzades  pel  personal  de 
l’Ajuntament d’Abrera nòmina juliol 2017

8 ALTRES ASSUMPTES

---
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1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient: G013/2017/15- 1031/2017
Ratificació de la urgència de la convocatòria

Vist que per part de l’alcalde ha estat convocada sessió extraordinària i urgent de la 
Junta de Govern Local per tractar els punts que s’especifiquen a l’ordre del dia.

Vist el que estableix l’article 112.1 en relació amb l’article 98 b) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD                            

Únic. RATIFICAR la urgència de la convocatòria de la sessió de la Junta de Govern 
Local del dia 28/07/2017.

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

    2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G330/2015/06 
Devolució de la garantia definitiva del contracte  de serveis  d’assessorament per a la redacció 
d’un Pla de comunicació de l’Ajuntament d’Abrera.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2015-1051, adoptat el dia 30 de novembre de 2015, es 
va  adjudicar  al  Sr.  Javier  Montoro  López  el  contracte  administratiu  de  serveis 
d’assessorament per a la redacció d’un Pla de comunicació de l’Ajuntament d’Abrera, 
per un preu  de 41.490,90 € IVA inclòs, termini d’execució d’11 mesos i formalització 
l’1/12/2015.

Per acord núm.  9.3, adoptat per la Junta de Govern Local en data 2/11/2016, es va 
suspendre l’execució del contracte de serveis d’assessorament per a la redacció d’un 
Pla de comunicació de l’Ajuntament d’Abrera, adjudicat a Javier Montoro López.

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  12/07/2017,  subscrit  per  la  cap  de  Premsa  i 
Comunicació,  segons  el  qual  el  contracte  ha  finalitzat  pel  seu  compliment  i  no 
s'aprecien  circumstàncies  que  desaconsellin  el  retorn  de  la  garantia  definitiva  del 
contracte, de conformitat amb els articles 100 i 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector  
públic (TRLCSP, en endavant).
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  de  Joventut,  Comunicació,  Infància, 
Dones  i  Igualtat,  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:
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ACORD

Primer. Declarar  finalitzat  el  període  de  garantia  i  la  conformitat  del  servei 
d’assessorament per a la redacció d’un Pla de comunicació de l’Ajuntament d’Abrera, 
d'acord amb l'article 102.1 del TRLCSP.

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

Tercer. Ordenar  a  la  Tresoreria  municipal  tornar  la  garantia  constituïda en  metàl·lic, 
d’import 1.714,50 €, que el contractista Javier Montoro López té dipositada en aquesta 
corporació.

Quart. Notificar aquest acord a Javier Montoro López.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament de Comunicació.

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

2.2 Expedients  núm.: G328/2017/02,  G330/2015/06,  G333/2017/31,  G328/2016/27,  G333/2017/25, 
G328/2016/28 i G328/2017/17. 
Donar compte decrets en matèria de Contractació

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

- núm. 2017-0959 de 13.07.2017 d’adjudicació del contracte d’obres de pavimentació de 
diferents carrers del municipi. 

- núm. 2017-0971 de 18.07.2017 de rectificació d’error aritmètic a l’acord de suspensió 
de l’execució del contracte de serveis d’assessorament per a la redacció d’un Pla de 
comunicació de l’Ajuntament d’Abrera. 

- núm.  2017-0974  de  18.07.2017  d’adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis  de 
manteniment de l’ascensor de l’escola Josefina Ibáñez, al C/ Esparreguera, núm. 3. 

- núm. 2017-0996 de 24.07.2017 de nomenament temporal del coordinador de seguretat 
i salut, i director facultatiu de l’obra de reforma integral de l'Ajuntament vell d'Abrera. 

- núm.  2017-0997  de  24.07.2017  d’aprovació  memòria  valorada  i  adjudicació  del 
contracte menor d’obres de renovació de la pavimentació al pavelló esportiu municipal 
(Ps. Església, 22). 

- núm.  2017-1000  de  25.07.2017  d’incoació  d’expedient  de  modifcació  del  contracte 
administratiu d’obres d’adequació del local per ubicar la ràdio municipal. 

- núm. 2017-1001 de 25.07.2017 d’inici d’expedient, aprovació del plec de clàusules i  
convocatòria de licitació del contracte d’obres de millora de diversos parcs i reposició 
de l'arbrat d'Abrera.

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 
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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. 2017-0974 de 18.07.2017 d’adjudicació del contracte menor de 
serveis de manteniment de l’ascensor de l’escola Josefina Ibáñez, al C/ Esparreguera, 
núm. 3

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-0997  de  24.07.2017  d’aprovació  memòria  valorada  i 
adjudicació del  contracte menor d’obres de renovació de la pavimentació al pavelló 
esportiu municipal (Ps. Església, 22).

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

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0959 de 13.07.2017 d’adjudicació del contracte d’obres de 
pavimentació de diferents carrers del municipi. 

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

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-0971  de  18.07.2017  de  rectificació  d’error  aritmètic  a 
l’acord de suspensió de l’execució del contracte de serveis d’assessorament per a la 
redacció d’un Pla de comunicació de l’Ajuntament d’Abrera.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-0996  de  24.07.2017  de  nomenament  temporal  del 
coordinador de seguretat i salut, i director facultatiu de l’obra de reforma integral de 
l'Ajuntament vell d'Abrera. 

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1000 de 25.07.2017 d’incoació d’expedient de modifcació 
del contracte administratiu d’obres d’adequació del local per ubicar la ràdio municipal. 

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1001 de 25.07.2017 d’inici d’expedient, aprovació del plec 
de clàusules i  convocatòria de licitació del  contracte d’obres de millora de diversos 
parcs i reposició de l'arbrat d'Abrera.

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

2.3 Expedient núm.: G331/2008/29
Pròrroga i revisió del cànon de la concessió administrativa de gestió del servei públic Escola 
bressol municipal Món Petit.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 11795 de data 28/07/2009 es va adjudicar definitivament 
el contracte de gestió i funcionament de l’explotació del servei públic Escola Bressol 
municipal  Món Petit  a  l’empresa Serveis  Educatius Cavall  de Cartró,  SL,  amb NIF 
B63618045,  formalitzat  el  contracte en data  28/07/2009 i  el  termini  d’execució  del 
període principal de la concessió va finalitzar el dia 31/07/2013.
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Per acord del Ple Municipal núm. 2205 de data 27/04/10 es va aprovar la modificació 
núm.  1  del  contracte  anteriorment  esmentat,  per  restablir  l’equilibri  financer  de  la 
concessió administrativa.

Per acord núm. 2.3/1162, adoptat per la Junta de Govern Local en data 17/07/2013, es 
va aprovar la 1a pròrroga del contracte indicat amb una durada fins el 31/07/2015.

Per acord núm. 2.4, adoptat per la Junta de Govern Local en data 21/07/2015, es va 
aprovar la 2a pròrroga del contracte indicat amb una durada fins el 31/07/2017.

L’empresa  adjudicatària  mitjançant  escrit  de  data  22/06/2017  (Registre  núm. 
2017-E-RC-6465 de 27/06/2017) ha sol·licitat la pròrroga de la concessió i la revisió 
del cànon d’explotació.

La  Clàusula  2.05,  apartat  primer,  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars 
(PCAP),  incorporat  com a annex 1 a la  Clàusula  setena  del  contracte,  regula:  “El  
contracte serà prorrogable per períodes de 2 anys, fins a un màxim de tres pròrrogues,  
previ acord exprés de les parts”.

La Clàusula 2.09, apartat segon, del PCAP, incorporat com a annex 1 a la clàusula 
setena  del  contracte  “El  contracte  es  revisarà  anualment,  segons  la  variació  que 
experimenti  l’índex  de  preus  al  consum  estatal  publicat  per  l’Institut  Nacional 
d’Estadística, prenent com a base el del mes corresponent a aquell en què acabi el 
termini de presentació d’ofertes al preu d’adjudicació” i que la variació interanual de 
juny de l'IPC estatal publicada per l’INE és d’un 1,5%.

S’ha  emès  informe  núm.  2017-0020  de  data  05/07/2017,  subscrit  per  la  tècnica 
d’Educació, on s’informa favorablement la pròrroga de la concessió administrativa i es 
justifica una correcta gestió del servei.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga la 
llei, fent ús de la facultat d’avocació prevista a l’art. 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent

ACORD

Primer. Prorrogar el  contracte de gestió  del servei  públic Escola Bressol  municipal 
Món Petit des de l’1/08/2017 fins al 31/07/2019.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  del  benefici  industrial  d’import  11.375,10 € 
(termini  d’execució d’agost  a desembre)  a càrrec  de l’aplicació  pressupostària  núm. 
323/22799 del pressupost municipal vigent, la de 27.300,24 € a càrrec de 2018 i la de 
15.925,14 € (de gener a juliol) de 2019 i condicionar l’existència de crèdit adequat i 
suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos.

Tercer. Revisar el cànon del contracte de gestió del servei públic Escola Bressol Món 
Petit, de conformitat amb el càlcul següent:

Preu mensual actual 27.027,70 + (27.027,70 *1,5%) = 27.433,12 €/mes (IVA exempt).
Import de l’anualitat: 27.433,12 € *12 = 329.197,44 €.
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Quart. Autoritzar i disposar la despesa d’import 137.165,60 € (termini d’execució d’agost 
a desembre)  a càrrec  de l’aplicació  pressupostària  núm.  323/22799  del  pressupost 
municipal vigent, la de 329.197,44 € a càrrec de 2018 i la de 192.031,84 € (de gener a 
juliol)  de  2019 i  condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aprovació 
d’aquests pressupostos.

Cinquè. Notificar aquest acord a Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL.

Sisè. Donar compte a la Intervenció Municipal i a la tècnica d’Educació.

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

2.4 Expedients núm.: G328/2016/29 (FACT-2017-2892) 
Assumpte: Inadmissió a tràmit de la 3a certificació i última d’obra presentada el 12/07/2017, i 
rebuig de la factura núm. 859 de data 30 d’abril de 2017 (presentada el 14/07/2017), lliurades 
per Noves Oportunitats d'Inversions i Serveis, SL (grup NOIS), del contracte per a la reforma de 
la sala de filtració a la Piscina Municipal d'estiu.

Per la resolució de l’Alcaldia núm.  2017-0063 del  dia  12  de gener  de 2017,  es va 
adjudicar el contracte d’obres de reforma de la sala de filtració a la Piscina Municipal 
d'estiu  a  l’empresa  Noves  Oportunitats  d'Inversió  i  Serveis,  SL,  amb  CIF  núm. 
B63882955,  per  un  import  total  de  154.619,22  €,  (21%  IVA:  32.470,04  €,  total: 
187.089,26 €),  i un termini d’execució de les obres de  tres mesos des del replanteig 
(formalitzat el 20 de febrer de 2017).

L’empresa adjudicatària ha presentat de nou la factura núm. 859 de data 30 d’abril de 
2017 (registre d’entrada núm. 7091 de 14 de juliol de 2017), per un import de 45.196,51 
€, i la 3a certificació d’obres i última (registre d’entrades núm. 6980 de 12 de juliol de 
2017).

En  relació  amb la  certificació  i  factura  presentades,  l’arquitecte  municipal,  director 
facultatiu de les obres, ha emès l’informe núm. 2017-0063 de data 14 de juliol de 2017 
que diu, en la seva part essencial:
“Expedient núm.: G333/2017/22
Assumpte: Certificació núm. 3 i última del contracte d'obres de "Reforma de la sala de filtració i tractament  
a la Piscina municipal d'estiu".
.../...
Informe:
Quan la 3a certificació es va presentar per primer cop conjuntament amb la factura corresponent van ser  
rebutjades mitjançant Decret 2017-0707 de 30.05.2017. A l’informe tècnic que fonamentava el rebuig,  
s’assenyalava el següent:
1. Que al títol hi existia un error material. Allí on hi apareixia “CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM.: 3” hi havia  

d’aparèixer “CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM.: 3 I ÚLTIMA”.
2. Que a les dues primeres pàgines que acompanyaven la certificació i que serveixen de caràtula hi havia errors  

aritmètics
També s’assenyalava que la  certificació que es presentés havia d’estar  acompanyada de la següent  
documentació:
- Resultats de les provetes de formigó de fonaments i murs.

- Certificats de l’estructura d’acer (tipus, procedència, assajos de soldadura, muntatge, etc).

- Certificat de la pintura aplicada.

- Justificant de la gestió de residus de l’obra.
I es feia especial referència al fet que, en cas de no presentar-se aquest documentació, no es podria  
certificar el conjunt de partides que hi estiguessin directament relacionades.
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El 12.07.2017 amb RE 6.980 s’ha tornat a presentar la mateixa certificació acompanyada de la seva  
factura. A la certificació s’hi ha canviat només el títol (punt 1 de l’informe emès) i no s’ha corregit cap altre  
aspecte ni s’ha acompanyat de la documentació sol·licitada.
L’empresa en cap moment s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament per tal de donar explicacions sobre el  
temps transcorregut  sense haver  donat  resposta a les mancances assenyalades ni  sobre  el  fet  que  
aquestes a dia d’avui encara estiguin pendents de resposta. L’única cosa que ha fet és tornar a presentar  
el mateix document havent corregit només el títol i sense donar cap explicació.
Conclusió:
Vist  l’anterior  i  sense que l’empresa s’hagi  manifestat  cap  voluntat  de  resoldre els  aspectes  que es  
requeria que fossin esmenats proposo de rebutjar novament ambdós documents.”

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i 
Medi Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i  Territori,  i  aquest  regidor 
delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, i Millora en ús de les 
atribucions que m’atorga el Decret 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. Inadmetre a tràmit la 3a certificació i última de les obres de reforma de la sala 
de  filtració  a  la  Piscina  Municipal  d'estiu,  presentada  pel  contractista  Noves 
Oportunitats d'Inversió i Serveis, SL, amb CIF núm. B63882955, el 12 de juliol de 2017 
(registre d’entrades núm. 6980), pels motius expressats a l’informe tècnic transcrit a la 
part expositiva.

Segon. Rebutjar l’aprovació de la factura núm. 859 de 30 d’abril de 2017 (per import de 
45.196,51 €)  presentada pel contractista  Noves Oportunitats d'Inversió i Serveis, SL, 
amb CIF núm. B63882955, en data 14 de juliol de 2017 (registre d’entrades 7091) pels 
motius expressats a l’informe tècnic transcrit a la part expositiva.

Tercer.  Informar al contractista,  Noves Oportunitats d'Inversió i Serveis, SL, amb CIF 
núm. B63882955, que fins que no es presenti la documentació assenyalada a l’informe 
tècnic  transcrit  a la  part  expositiva, no es procedirà  a la  liquidació de les partides 
d’obra relacionades amb aquesta.

Quart. Notificar aquest acord al contractista Noves Oportunitats d'Inversió i Serveis, SL, 
amb CIF núm. B63882955.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme i Territori 
(tècnics).

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

2.5 Expedient núm.: G337/2017/18 (871/2017)
Contractació centralitzada de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades).

El  Consorci  LOCALRET,  que  agrupa  municipis  de  tot  Catalunya  i  entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació 
centralitzada i/o la  gestió  de la  prestació de serveis  de telecomunicacions,  amb la 
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests 
serveis. 
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El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen signar 
un  conveni  de  col·laboració,  l’objecte  del  qual  és  establir  les  bases  i  condicions 
mitjançant  les  quals  es  portarà  a  terme  la  contractació  agregada  dels  serveis  de 
telecomunicacions,  conjuntament  amb tots aquells  ens  locals  de la  demarcació  de 
Barcelona, i ens dependents d’aquests, que s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un benefici 
tant tècnic, com de gestió de procediments i econòmic. 

L’Ajuntament d’Abrera és membre del Consorci LOCALRET i té interès en adherir-se al 
citat conveni, amb una previsió de despesa per a l’any 2018 de 60.000 € per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions.

Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les 
bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que 
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS); i 
els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  sobre  la  capacitat  de  les 
administracions locals per a formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa 
en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205.2 del Text Refós de la 
llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre corporacions 
públiques per dur a terme sistemes de contractació centralitzada.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins, 
Urbanisme,  Mobilitat  i  Millora,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret 
d’Alcaldia  núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Abrera al conveni de col·laboració subscrit 
el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona, per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil  i 
tràfic de dades, tot assumint el compromís de compliment de les obligacions que se’n 
derivin.

Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades 
per l’Ajuntament d’Abrera, pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils 
següents a la notificació de la seva aprovació.

Segon. Autoritzar àmpliament i expressa al Consorci LOCALRET i a la Diputació de 
Barcelona,  indistintament,  perquè,  en nom i  representació de l’Ajuntament d’Abrera 
puguin  obtenir,  de  qualsevol  operador  de  telecomunicacions,  les  seves  dades  de 
facturació  i  consum.   A tal  efecte,  es  facilitarà  a  la  Diputació  de  Barcelona  i  a 
LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de la dita informació.

La  documentació  i  informació  obtingudes,  així  com  la  informació  d’accés  a  les 
plataformes  d’informació  telemàtica,  tenen  caràcter  confidencial  i  no  podran  ser 
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer 
ni  tractament  ni  edició  informàtica,  ni  transmissió  a  tercers  fora  de  l’estricte  àmbit 
d’execució d’aquest procediment de contractació.
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La vigència de la dita autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en 
l’acord primer.

Tercer. Establir  que  la  despesa  màxima  anual  que  aquest  ajuntament  té  preveu 
destinar per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui 
a terme LOCALRET serà d’un import de  60.000  €,  IVA inclòs, per als lots que tot 
seguit es detallen: 

Lot 1 - Veu i dades en ubicació fixa
Lot 2 - Telecomunicacions mòbils de veu i dades 

Quart. Assumir el compromís de realitzar la consignació pressupostària suficient per a 
la  prestació  d’aquest  servei  en  els  exercicis  afectats  per  aquesta  contractació 
centralitzada, que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una durada inicial de 4 anys, 
prorrogable per dos anys més, al pressupost de l’Ajuntament d’Abrera.

Cinquè. Facultar àmpliament i expressa el Sr. Albert Roca Presas, regidor de Millora, en 
representació de l’Ajuntament d’Abrera, per realitzar els tràmits i adoptar les resolucions 
necessàries per executar els presents acords.

Sisè. Notificar  aquest  acord  a  l’Oficina  de  Seguiment  de  la  Compra  Agregada  de 
Telecomunicacions  de  la  Diputació  de  Barcelona  i  donar  compte  a  la  Intervenció 
municipal.

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

3.- OBRES  

3.1 Expedient núm.: 263/2017 (E017/2017/012)
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a l’Av. Abrera, 
28 (CA.342), a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 23 de juny de 2017, a les 11:36 hores 
(registre d'entrades núm. 2017-E-RC-6352), petició de llicència urbanística subscrita per 
G.R.R.,  amb NIF XXXXX052R, en nom i  representació de la raó social  Gas Natural 
Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació de la 
xarxa de subministrament a l’Av. Abrera, 28 (CA.342) (referència cadastral 6960406).

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 5 de juliol de 2017 (núm. 2017-0073) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
-  Informe jurídic  de data 19 de juliol  de 2017 (núm.  SS-2017-0131)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.

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 
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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  amb  núm.  d'expedient  263/2017 
(E017/2017/012), sol·licitada per G.R.R. amb NIF XXXXX052R, en nom i representació 
de la raó social Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació 
de  la  xarxa  de  subministrament  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 en xarxes de serveis de subministrament, a les condicions 
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 23 de juny de 
2017, a les 11:36 hores  (número de registre d'entrades 2017-E-RC-6352)
 
Segon. Informar a Gas Natural  Catalunya SDG, SA que tal  i  com s'estableix en les 
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:
 

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

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

3.2 Expedient núm.:   266/2017  (E014/2017/042)
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat 
al C/ Salvador Seguí, 5, a instància de Doga, S.A, amb NIF A08299893. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 23 de juny de 2017, a les 12:56 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-6383),  petició  de  llicència  urbanística 
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subscrita  per  AGC,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  Doga,  S.A,  amb  CIF 
A08299893, per a executar la reforma i redistribució dels vestidors de la nau industrial del 
 C/ Salvador Seguí, 5 (referència cadastral  7870705).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 12/07/2017 (núm. 2017-0282) subscrit per l'arquitecta tècnica 
municipal.
-  Informe jurídic de data 19 de juliol de 2017 (núm.  SS-2017-0130)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
 
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 266/2017 
(E014/2017/042), sol·licitada per Doga, S.A, amb NIF A08299893,  per a executar les 
obres consistents en la reforma i redistribució dels vestidors de la nau industrial del   C/ 
Salvador  Seguí,  5  (referència  cadastral  7870705),  d'aquest  terme  municipal, 
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres menors, 
a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i  les que es detallen a 
continuació:
- Les ressenyades en el projecte tècnic presentat pel promotor en data 23 de  juny de 
2017, a les 12:56 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 2.366,12 €
TOTAL €  2.366,12 €

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

Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
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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 tècnica municipals).
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

 
3.3 Expedient núm.: 314/2017 (E017/2017/014)
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ 
Balaguer, 3, 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 11:53 hores 
(registre d'entrades núm. 2017-E-RE-180), 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 a c/ 
Balaguer, 3 (referència cadastral 8974402).

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 5 de juliol de 2017 (núm. 2017-0072) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
-  Informe jurídic  de data 19 de juliol  de 2017 (núm.  SS-2017-0132)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
 
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  amb  núm.  d'expedient  314/2017 
(E017/2017/014),  sol·licitada  per  AAG,  en nom i  representació  de la  raó social  Gas 
Natural  Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament  al c/  Balaguer,  3  (referència  cadastral  8974402),  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 11:53 hores  (número de registre d'entrades 2017-E-RE-180)
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Segon. Informar a Gas Natural  Catalunya SDG, SA que tal  i  com s'estableix en les 
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:

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

Quart. Notificar  aquest  acord  a  Gas Natural  Catalunya  SDG,  SA,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general,  Tresoreria i  Finances,  i  al  d'Urbanisme, Territori  i 
Medi Ambient.
 
Sotmesa la proposta  a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 
3.4 Expedient núm.: E014/2016/040
Assumpte: Resolució  del  recurs  de  reposició  interposat  per  la  raó  social  ATLL 
Concessionària de la Generalitat  de Catalunya, SA, contra l’acord núm. 3.11 de la 
Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2016.

Per acord núm. 3.11 adoptat per la Junta de Govern Local el 13 de desembre de 2016 
s’atorgava  llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  a  ATLL  Concessionària  de  la 
Generalitat de Catalunya, SA, amb CIF A65929093, per a la rehabilitació de la coberta 
dels  dipòsits  3  i  4  de  l’ETAP  Llobregat,  ubicada  a  la  Ctra.  BV-1201  Km.  5  (Can 
Moragues).

Al  mateix acord núm.  3.11 de la Junta  de Govern Local  s’aprovava una liquidació 
provisional  de les  obres  en concepte  d’Impost  sobre  construccions,  Instal·lacions  i 
Obres per un import de 79.189,87 €, liquidació va ser gravada a l’aplicatiu WTP de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona amb el núm. de càrrec 
01316022 – 0000000076, i que a data d’avui no s’ha fet efectiva per part d’ATLL.

Per ofici subscrit el 20 de gener de 2017 per AGZ, en qualitat de director general d’ATLL 
Concessionària  de la  Generalitat  de  Catalunya,  SA,  i  en  nom i  representació  de  la 
mateixa,  tramés  per  correu  administratiu  amb  data  23  de  gener  de  2017  (registre 
d’entrada 2017-E-RC-1047 de 25.01.2017), es presenta recurs potestatiu contra l’acord 
núm. 3.11 de la Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2017, i se sol·licita 
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que es declari l’aplicació de l’exempció de llicència i s’anul·lin i deixin sense efecte les 
liquidacions tributàries practicades.

Per ofici subscrit l’1 de març de 2017 per AGZ, en qualitat de director general d’ATLL 
Concessionària  de la  Generalitat  de  Catalunya,  SA,  i  en  nom i  representació  de  la 
mateixa, tramés per correu postal (registre d’entrada 2017-E-RC-2202 de 02.03.2017), es 
reitera el recurs potestatiu interposat i se sol·licita tenir per comunicada la presentació de 
l’aval  davant  l’Organisme  de  Gestió  Tributària  a  favor  d’ATLL  Concessionària  de  la 
Generalitat de Catalunya, SA en garantia del compliment de les obligacions tributàries 
que es derivin de les impugnacions de l’acord 3.11 de la Junta de Govern Local de data 
13 de desembre de 2017 i que es tingui per suspesa la seva execució.

En resposta al recurs de reposició presentat, l’arquitecta tècnica municipal ha emès 
l’informe núm. 2017-0096 de data 15 de març de 2017 que es trasllada a continuació, 
en la seva part essencial:
“Expedient: E014/2016/040
Assumpte: Recurs de reposició a la resolució per Junta de Govern Local 3.11 de data 13.12.2016 (Títol de  
llicència).
Emplaçament: ETAP del Llobregat  TM d’Abrera, Ctra. BV-1201 Km 4,6   
Núm. registre:  2017-E-RC-1047 de data 25.01.2017
Fets
En relació a l’expedient indicat i en resposta al recurs de reposició un cop revisat els arxius municipals i  
tràmit, la tècnica que subscriu manifesta:
-Els dipòsits de l’ETAP objecte de les actuacions de rehabilitació en les seves cobertes, segons l’Annex I  
del DL 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de legislació en matèria d’aigües de  
Catalunya, pertanyen a la xarxa d’abastiment del sistema Ter-Llobregat, infraestructura d’interès públic  
que dóna servei a nivell supramunicipal.
Atenent això, l’actuació objecte d’informe: rehabilitació de la coberta dels dipòsits 3 i 4 de l’ETAP d’Abrera,  
és pot definir d’interès supramunicipal.
L’article 26.5 del mateix DL 3/2003 estableix que aquest tipus d’actuacions, d’interès supramunicipal, NO 
estan subjectes a llicències.
Conclusions

- Proposo ESTIMAR les al·legacions presentades per ATLL Concesonària de la Generalitat  de  
Catalunya, SA. (...)”

També s’ha emès l’informe núm. 2017-098 de data 7 de juny de 2017 subscrit pels 
serveis jurídics de l’Ajuntament (assessor jurídic extern) que, entre d’altres, diu:
“  …/…  vist  l’informe  de  l’Arquitecta  Tècnica  Municipal  de  data  15.03.2017  que  determina  que  la  
rehabilitació de la coberta dels dipòsits 3 i 4 de l’ETAP d’Abrera es pot definir d’interès supramunicipal, és  
criteri del sotasignant que dites obres no estarien subjectes a llicència d’obres, comunicació o obtenció  
d’altre títol administratiu habilitant, tot això amb independència que calgui que la Corporació Municipal en  
tingui coneixement i a reserva que pogués ser d’aplicació altra regulació sectorial (protecció del patrimoni,  
actuacions  en  sòl  no  Urbanitzable…)  la  qual,  tanmateix,  en  el  present  cas  i  tractant-se  de  la  
impermeabilització d’unes instal·lacions existents no sembla que puguin afectar…/...
.../... Partint de la base que --el fet imposable de l’ICIO consisteix en la realització, en el terme municipal  
de qualsevol  construcció,  instal.alció  o obra per  a la que sigui  exigible  l’obtenció de la  corresponent  
llicència  per  part  de  l’Ajuntament,  o  bé  que,  tractant-se  del  règim  de  declaració  responsable  o  
comunicació prèvia,  la  seva competència correspongui  a la Corporació local— vist  que no correspon 
aplicar cap règim d’obtenció de títol administratiu habilitant, la conclusió inicial seria, que són obres que  
no estarien subjectes a dit impost.
.../...  pel  que  es  refereix  a  aquestes  obres  en  concret,  malgrat  que  la  normativa  sectorial  d’aigües  
excepcionaria  el  règim  de  sotmetiment   a  llicència  de  les  obres  realitzades  per  les  administracions  
públiques  (Article  192 del  TRLLUC),  segons  el  que  es considera,  les  obres  comunicades  per  ATLL,  
haurien d’estar sotmeses a un control tècnic municipal de comprovació de conformitat amb el planejament  
urbanístic  aplicable, amb un règim assimilat al que estableix l’article  9 del RPLU .../...
Es  considera  que  aquesta  tipologia  d’obres,  --no  als  efectes  d’atorgament  de  llicència--  però  si  de  
verificació del seu ajust amb el Planejament Urbanístic, han se ser objecte de verificació per part dels  
serveis tècnics municipals.”
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La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al 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 
núm.  2015-0596  del  dia  3  de  juliol  de  2015  proposo  a  la  Junta  de  govern  local 
l'adopció del següent

ACORD

Primer. Estimar  el  recurs  de  reposició  formulat  per  ATLL  Concessionària  de  la 
Generalitat de Catalunya, SA i, en conseqüència, declarar que les obres consistents 
en la rehabilitació de la coberta dels dipòsits 3 i 4 de l’ETAP Llobregat, ubicada a la 
Ctra. BV-1201 Km. 5 (Can Moragues) no estan subjectes a llicència d’obres.

Segon. Anul·lar i deixar sense efecte l’acord núm. 3.11 adoptat per la Junta de Govern 
Local  el  13  de desembre  de 2016,  en el  sentit  que no  procedeix  la  tramitació  de 
procediment de llicència d’obres menors. Respecte a la liquidació de l’ICIO correspon 
resoldre el recurs a l’ORGT, al tenir delegada la gestió d’aquest impost en l’esmentat 
organisme.

Tercer. Notificar aquest acord a la raó social ATLL Concessionària de la Generalitat de 
Catalunya,  SA,  a l’Organisme de Gestió  Tributària  de la  Diputació  de Barcelona,  i 
comunicar-lo al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances, al d’Urbanisme 
i  Territori  (arquitecte,  arquitecta  tècnica  i  a  la  Unitat  de suport  administratiu  al  Medi 
Ambient).

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

3.5 Expedient núm.:   316/2017  (E014/2017/044)
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat 
al c/ Goya, 15 (LC.029), a instància de SVB, amb NIF XXXXX322X. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 26 de juny de 2017, a les 12:50 hores 
(registre d'entrades núm. 2017-E-RC-6444), petició de llicència urbanística subscrita per 
SVB, amb NIF XXXXX322X, per a executar arranjament puntual de la coberta  del c/ 
Goya, 15 (LC.029) (referència cadastral  0546207) 

L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2017 diu, entre d'altres:
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per  
concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que ho justifiquin,  
podran gaudir d'una bonificació del 95 per cent en la quota de l'impost en els termes que a continuació  
s'indiquen:
a) Rehabilitació de façanes, balcons i terrats d'edificis plurifamiliars i unifamiliars.
b) .../... c).../...
La declaració d'especial interès o utilitat municipal dels apartats anteriors correspondrà al Ple de la Corporació  
i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions, instal·lacions o  
obres fossin susceptibles de ser incloses en més d'un supòsit i l'interessat no hagués manifestat cap opció per  
un o un altre, s'aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació d'import superior.

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 14 de juliol de 2017 (núm. 2017-0287) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
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-  Informe jurídic  de data 18 de juliol  de 2017 (núm.  SS-2017-0138)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.

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 316/2017 
(E014/2017/044), sol·licitada per SVB, amb NIF XXXXX322X,  per a executar les obres 
consistents en arranjament puntual de la coberta al   c/ Goya, 15 (LC.029 - referència 
cadastral  0546207),  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 26 de juny de 
2017, a les 12:50 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  18,30 €
TOTAL €   18,30 €

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 
(arquitecta tècnica municipal).

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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3.6  Expedient núm.:  E013/2017/017
Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per a executar la reforma i ampliació d'un 
habitatge unifamiliar aïllat a l'immoble ubicat a C/ Ter, 14 (CA.368), a instància de SMB 
amb  NIF  xxxxx802V,  en  representació  de  EDXR  i  EVR,  amb  NIF  XXXXX738E  i 
XXXXX676R. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 12 de maig de 2017, a les 13:52 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-4619),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per SMB amb NIF xxxxx802V, en nom i representació d’EDXR i EVR, amb NIF 
XXXXX738E i XXXXX676R, respectivament, per a executar la reforma i ampliació d'un 
habitatge unifamiliar aïllat, a  C/ Ter, 14 (CA.368 - referència cadastral 6865507).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 26 de juliol de 2017 (núm. 2017-0068) emès per l’arquitecte 
municipal.
- Informe jurídic de data 26 de juliol de 2017 emès pel lletrat assessor extern Santiago 
Salvador.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta 
de govern local l'adopció del següent

ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2017/017, sol·licitada per SMB, amb NIF xxxxx802V, en representació d’EDXR i 
EVR, amb NIF XXXXX738E i XXXXX676R, respectivament, per a la reforma i ampliació 
d'un habitatge unifamiliar  aïllat  a C/  Ter,  14  (CA.368 -  referència  cadastral  6865507) 
d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions 
generals d'obres majors i les que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en el projecte visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb el 
núm.  2017002843  de  data  9  de  maig  de  2017,  presentat  pel  promotor  en  data 
12/05/2017.
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar 
el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).

Segon. Informar a EDXR i EVR, 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 
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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 626,70 €

Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 4,20 €

TOTAL €  630,90 €
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.

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

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

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

4.1 Expedient núm.: E052/2008/08
Declaració responsable de transmissió d’activitat de centre de bronzejat al carrer de Martorell, 
10-16, local 2B.

Per acord  núm. 3288 adoptat per la Junta de Govern Local en data 07.05.2008, es va 
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a DMN735Y per a 
l’activitat dita, essent l’últim transmitent autoritzat CRA312Q.

MMM572C  i  CRA312Q han  comunicat  la  transmissió  de  l’activitat  dita  mitjançant 
instància  conjunta  entrada  en  data  28.03.2017  (núm.  de  registre  3033)  i  la 
documentació annexa corresponent.
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La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica, regulen aquesta matèria.

S’ha emès  l’informe tècnic de data 11.07.2017,  corresponent a aquesta activitat,  amb 
dictamen positiu.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
Titular: MMM572C
Rètol de l’establiment: PUNT SOL – CENTRE DE BRONZEJAT

Activitat: centre de bronzejat
Emplaçament: C. Martorell, 10-16, local 2B
Classificació:  activitat  innòcua  inclosa  a  l’annex  I  (codi  9602)  d’acord  amb la  Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(LSA).

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i 
mesures correctores en el seu funcionament establertes en l’acord núm. 3288 adoptat 
per la Junta  de Govern Local  en data 07.05.2008 i  successius,  en  tot  allò  que no 
contradigui  les  condicions  que  s’exposen  a  continuació  i  la  normativa  vigent. 
L’incompliment  serà  causa  de  revocament  de  la  legalització  ambiental,  prèvia 
audiència de l’interessat.

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

la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica.

2. El nou titular de l’activitat ha de mantenir en perfecte estat de conservació i 
funcionament els  dispositius de seguretat contra incendis i de senyalització i 
enllumenat d’emergència que han estat verificats en la darrera inspecció.

3. El  nou  titular  de  l’activitat  ha  de  tramitar  el  canvi  de  titularitat  del 
subministrament d’aigua, i altres que corresponguin, en el termini d’un mes des 
d’aquest acord.

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

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

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

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

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

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 17, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 34,87 €.  El pagament 
d’aquest  import  es comunica a l’obligat  mitjançant  carta de pagament  tramesa per 
l’Oficina  de  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  amb 
indicació dels terminis i les formes de pagament.

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

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

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

5. SUBVENCIONS
---

6.- CONVENIS
---

7.- PERSONAL 

7.1 Expedient núm.: G227/2017/16
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina juliol 2017

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

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

ACORD
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Primer. Restar assabentat de les hores extraordinàries no compensables realitzades 
als mesos de maig  i juny de 2017, essent  60,00 normals, 31,50 festives o nocturnes i 
8 festives i nocturnes.

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

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 17:13 hores. 

  Vist i plau
La secretaria acctal    L’Alcalde,

Isabel de la Cerda Fernández                Jesús Naharro Rodríguez 
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