
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2017 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 19:55 hores del dia 4 d’octubre de 2017, es reuneixen, a 
la Sala de Juntes de la Casa de la Vila, prèvia convocatòria i per a la celebració de 
sessió ordinària de la Junta de Govern Local, 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.  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 regidors/res:

- 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.  

Excusa l’assistència:

- Sr.  Albert  Roca  Presas,  regidor  delegat  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i 
jardins, Urbanisme i mobilitat i Millora (PSC). 

- Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)

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 Acta de la Junta de Govern Local de data 19/09/17 

2 CONTRACTES
2.1 Expedient núm.: G330/2013/02

Pròrroga del contracte de serveis de manteniment preventiu i correctiu en els ascensors i aparells 
elevadors.

2.2 Expedient núm.: G330/2015/03
Pròrroga  del  contracte  de  serveis  de  manteniment  de  la  xarxa  de  telecomunicacions 
d'interconnexió de seus de l’Ajuntament d’Abrera.
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2.3 Expedient núm.: G330/2015/04
Pròrroga del contracte de serveis de manteniment informàtic a les dependències i equipaments 
municipals de l'Ajuntament d'Abrera.

2.4 Expedient núm.: G330/2015/01
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis d’Espai Jove.

3 OBRES
3.1 Expedients núms.: 1148/2017 (E015/2017/08/Agost) 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 d’agost de 2017

3.2 Expedient núm.: E013/2014/178
1a pròrroga de llicència d'obres atorgada a EMCP per executar un habitatge unifamiliar aïllat, al 
carrer de l’Era, núm. 4 bis (referència cadastral 8668611)

3.3 Expedient núm.: 1174/2017 (E013/2017/028)
Donar compte del decret de l’Alcaldia 2017-1247 de data 21 de setembre de 2017 d’atorgament de 
llicències d’obres a Tenea Tecnologies, SL

3.4 Expedient núm.:  1188/2017 (E015/2017/118)
Assabentat de comunicació prèvia per a la realització d'obres menors a  la Ctra. BV-1201 des del 
PQ 1,800 al PQ 5,100, presentada per la Diputació de Barcelona - Area de Territori i Sostenibilitat

3.5 Expedient núm.:  E013/2016/051 (E013/2004/483)
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  executar  la construcció  de  l'habitatge  unifamiliar  aïllat 
(acabament  d'obra)  de  l'immoble  ubicat  al  C/  Galícia,  47,  a  instància  de  LDR,  amb  NIF 
XXXXX013R

3.6 Expedient núm.:  E013/2017/009
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar piscina a l'immoble ubicat al c/ Goya, 10 (LC.3-4), 
a instància DGL amb NIF XXXXX342M, en nom i representació d’EMG amb NIF XXXXX359K

3.7 Expedient núm.:   919/2017  (E014/2017/051) 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Martorell, 6, local 
9-10, a instància de S.I., amb NIE XXXXX436N, en nom i representació de Chaudry Super 2014, 
S.L., amb CIF B66360553 

3.8

3.9

Expedient núm.:  942/2017 (E013/2017/026)
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar la legalització de dues construccions auxiliars a 
l'immoble ubicat al c/ Balaguer, 14-16, a instància d’ASC, amb NIF XXXXX607V

Expedient núm.:  E013/2017/007
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar un habitatge unifamiliar aïllat a l'immoble ubicat al 
c/ Tibidabo, 4 (CA.257), a instància de LFG i NAR.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient núm.: E053/2016/15

Declaració responsable d’activitat de papereria i llibreria a la rambla del Torrentet, 12, local 1.

5 SUBVENCIONS
 ---

6 CONVENIS
6.1 Expedient núm.: G346/2006/1

Ratificació de la clàusula cinquena del Conveni per al manteniment del Consultori del barri de 
Santa Maria de Vilalba

7 PERSONAL
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---

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient: G388/2016/13

Assumpte: Donar compte de resolució judicial

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: 2233/2017 (G013/2017/18)   
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 19.09.17 

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 19 de setembre 
de 2017, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.

Segon. Trametre  l’acta  aprovada  als  serveis  Territorials  d’Administració  Local  del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
la  Subdelegació  del  Govern  de Barcelona de  la  Delegació  del  Govern  de  l'Estat  a 
Catalunya i als/les regidors/res del Consistori i procedir a la seva publicació.

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

2.1 Expedient núm.: G330/2013/02
Pròrroga del contracte de serveis de manteniment preventiu i correctiu en els ascensors i aparells 
elevadors.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 10.2, adoptat en data 02/10/2014, es va 
adjudicar el contracte de serveis de manteniment preventiu i correctiu en els ascensors i 
aparells elevadors de titularitat municipal a l’empresa Schindler, SA, amb NIF A50001726, 
per un preu de 19.621,75 € (IVA inclòs), formalitzat el 03/10/2014.

La clàusula segona del contracte regula: “El  termini d'execució del contracte serà de dos 
anys, comptats des de la formalització del contracte.
No obstant,  es preveu la possibilitat  de prorrogar per mutu acord de las parts, i,  de forma 
expressa, abans de la seva finalització, sempre que la duració total del contracte, incloses les 
pròrrogues, no excedeixi de quatre anys.”

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.3, de data 20/09/2016, es va aprovar la 
primera pròrroga contractual.

El contractista ha sol·licitat la segona pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 
30/08/2017 (Registre 2017-E-RC-8171 de 31/08/2017).

S’ha emès informe tècnic de data 04/09/2017, subscrit per la cap del Departament de 
Serveis  urbans  i  manteniment,  segons  el  qual  no  s'aprecien  circumstàncies  que 
desaconsellin la pròrroga del contracte.

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

ACORD

Primer. Prorrogar el contracte de  serveis de manteniment preventiu i correctiu en els 
ascensors i aparells elevadors de titularitat municipal, adjudicat a  Schindler, SA, per a 
l’anualitat compresa entre el 03/10/2017 i el 02/10/2018.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 2.452,72 € (execució d’octubre a desembre) 
a càrrec de les aplicacions pressupostàries que es detallen del pressupost municipal 
vigent,  la  despesa  de  9.810,87  € a  càrrec  de  les  aplicacions  pressupostàries 
corresponents  de 2018  i  condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a 
l’aprovació d’aquest pressupost:

Ubicació dels 15 aparells elevadors Aplicació 
pressupostària

Import
acumulat

Estació dels FFCC (2 ascensors) 150/21000 327,02
Casa Consistorial 155/21200
Departament d’Urbanisme i Territori 155/21200 327,03
Centre Polivalent 337/21201 163,52
Casal dels Avis 231/21200 163,52
Escola Francesc Platon Sartí 320/21200
Escola Ernest Lluch 320/21200 327,03
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Hotel d’entitats 330/21200
Casa de Cultura 330/21200
Casal social de Sta. M. de Vilalba 330/21200 490,54
Pavelló d’Esports 342/21200 163,52
Centre Aquàtic Municipal (2 ascensors i 1 muntacàrregues) 342/22799 490,54

Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Schindler, SA.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament de  Serveis urbans i 
manteniment.

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

2.2 Expedient núm.: G330/2015/03
Pròrroga  del  contracte  de  serveis  de  manteniment  de  la  xarxa  de  telecomunicacions 
d'interconnexió de seus de l’Ajuntament d’Abrera.

Per acord núm. 9.3, adoptat per la Junta de Govern Local de data 6/10/2015,  es va 
adjudicar el contracte administratiu mixt de subministrament i serveis de manteniment 
de la xarxa de telecomunicacions d'interconnexió de les seus de l’Ajuntament d’Abrera 
a  l’empresa  Loops  Cloud Computing,  SL,  amb NIF  B65931610,  per  un  import  de 
16.026,14  €  (IVA inclòs),  formalitzat  el  19/10/2015,  amb inici  de  la  prestació  dels 
serveis de manteniment l’1/11/2015.

La clàusula segona del contracte regula: “El termini d'execució del contracte serà de dos 
anys, comptats des del dia hàbil següent a la formalització del contracte.
No obstant,  es  preveu  la possibilitat  de prorrogar,  per  mutu acord de las parts  i  de forma 
expressa (prèvia sol·licitud del contractista) abans de la seva finalització, sempre que la duració 
total del contracte, inclosa  la pròrroga, no excedeixi de tres anys.”

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 11/09/2017 
(Registre Rebut-2017-E-RE-265).

S’ha emès informe tècnic de data 12/09/2017, subscrit pel gerent, director de serveis, 
segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del contracte.

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. Prorrogar el contracte mixt de subministrament i serveis de manteniment de la 
xarxa  de  telecomunicacions  d'interconnexió  de  les  seus  de  l’Ajuntament  d’Abrera, 
adjudicat a  Loops Cloud Computing, SL, per als serveis de manteniment a l’anualitat 
compresa entre l’1/11/2017 i el 31/10/2018.

Segon. Autoritzar  i  disposar  les  despeses  de  241,60 €  a  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària  núm.  920/21600 del  pressupost  municipal  vigent  i  de  1.207,98  €  a 
càrrec  de  2018 i  condicionar l’existència de crèdit  adequat  i  suficient  a l’aprovació 
d’aquest pressupost.
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Tercer. Notificar aquest acord al contractista Loops Cloud Computing, SL.

Quart. 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.

2.3 Expedient núm.: G330/2015/04
Pròrroga del contracte de serveis de manteniment informàtic a les dependències i equipaments  
municipals de l'Ajuntament d'Abrera.

Per acord núm. 9.2, adoptat per la Junta de Govern Local en data 06/10/2015, es va 
adjudicar  el  contracte  de  serveis  de  manteniment  informàtic  a  les  dependències  i 
equipaments  municipals  de l'Ajuntament  d'Abrera  a  l’empresa  Computerbages,  SL, 
amb  NIF  B63607071,  per  un  import  de  39.339,52  €  (IVA  inclòs),  formalitzat  el 
21/10/2015 i amb inici de prestació dels serveis l’1/11/2015.

La clàusula segona del contracte regula: “El termini d'execució del contracte serà de dos 
anys, comptats des del dia hàbil següent a la formalització del contracte.
No obstant,  es  preveu  la possibilitat  de prorrogar,  per  mutu acord de las parts  i  de forma 
expressa (prèvia sol·licitud del contractista) abans de la seva finalització, sempre que la duració 
total del contracte, inclosa  la pròrroga, no excedeixi de tres anys.”

El  contractista  ha  sol·licitat  la  pròrroga  del  contracte,  mitjançant  escrit  de  data 
10/09/2017 (Registre núm. Rebut-2017-E-RE-264).

S’ha emès informe tècnic de data 13/09/2017, subscrit pel gerent, director de serveis, 
segons  el  qual  no  s'aprecien  circumstàncies  que  desaconsellin  la  pròrroga  del 
contracte.

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. Prorrogar  el  contracte  de  serveis  de  manteniment  informàtic  a  les 
dependències  i  equipaments  municipals  de  l'Ajuntament  d'Abrera,  adjudicat  a 
Computerbages, SL, per a l’anualitat compresa entre l’1/11/2017 i el 31/10/2018.

Segon. Autoritzar  i  disposar  les  despeses  de  3.278,29  €  a  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària núm. 920/21600 del pressupost  municipal vigent  i  de 16.391,47 € a 
càrrec  de 2018 i  condicionar l’existència de crèdit  adequat  i  suficient  a l’aprovació 
d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Computerbages, SL.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal.
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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.

2.4 Expedient núm.: G330/2015/01
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis d’Espai Jove.

Per acord núm. 2.12, adoptat per la Junta de Govern Local de data 6/10/2015, es va 
adjudicar el contracte administratiu de serveis d’Espai Jove de l’Ajuntament d’Abrera a 
l’empresa Educació i Temps Lliure Ziga Zaga, SL, amb CIF B61195764, formalitzat el 
contracte el 8/10/2015, amb un termini d’execució de dos anys.

El  24/04/2017  (Registre  núm.  2017-E-RE-89) el  contractista  va  sol·licitar  finalitzar  el 
contracte el 30/06/2017 i no iniciar la pròrroga contractual pel curs 2017-2018.

Per acord núm. 2.4, adoptat per la Junta de Govern Local de data 6/06/2017 es  va 
acordar  finalitzar  el  contracte  el  30/06/2017  amb  la  finalització  del  curs  lectiu 
2016-2017.

S’ha emès informe tècnic de data 21/09/2017, subscrit per l’educadora social d’Atenció 
Primària, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la 
garantia  definitiva  del  contracte,  de conformitat  amb els  articles 100 i  102 del  Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic (TRLCSP, en endavant).
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada 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’Hisenda i Serveis Socials, en ús de les 
atribucions que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  del  dia  22/12/2016, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del servei Espai Jove 
d’Abrera curs lectiu 2016-2017, 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 3.050,37 €, que el contractista Educació i Temps Lliure Ziga Zaga, SL té dipo-
sitada en aquesta corporació.

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

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament de Serveis Socials.
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.- OBRES  

3.1  Expedients núms.: 1148/2017 (E015/2017/08/Agost) 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 d’agost de 2017. 
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S'han presentat durant el mes d’agost de 2017 al registre general municipal diverses 
comunicacions prèvies d'obres per part dels peticionaris-beneficiaris que en cada cas 
s'indiquen.

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

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

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament 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: 1134/2017 (E015/2017/112)
- INTERESSAT: MPGM
- NIF: XXXXX617W
- OBRES COMUNICADES: construcció de petites jardineres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Bosc, 16 (CV1.B73) (referència cadastral 0672005 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1165/2017 (E015/2017/113)
- INTERESSAT: YGV
- NIF: XXXXX545P
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany (substitució de banyera per plat de 
dutxa)
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Martorell, 3, 3r 4a (referència cadastral 8272402 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1171/2017 (E015/2017/114)
- INTERESSAT: YCS
- NIF: XXXXX100J
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany (rebost)
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Casamada, 6, Àtic. 3a (referència cadastral 8567219)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1185/2017 (E015/2017/115)
- INTERESSAT: FVM
- NIF: XXXXX106Q
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- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i/o formació de senders interiors
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Galícia, 3 (CV2.138) (referència cadastral 0479710 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1186/2017 (E015/2017/116)
- INTERESSAT: XRP
- NIF: XXXXX376P
- OBRES COMUNICADES: canvi de vorera
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Esparreguera, 24 (referència cadastral 8776801 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1187/2017 (E015/2017/117)
- INTERESSAT: JZMA
- NIF: XXXXX892S
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany, i substitució de portes i finestres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Rd. Sant Jordi, 6 (CA.225) (referència cadastral 6662203 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1273/2017 (E015/2017/119)
- INTERESSAT: MCH
- NIF: XXXXX055Z
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany (substitució de banyera per plat de 
dutxa)
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Església, 1-3, 3r 1a (referència cadastral 8469501 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1276/2017 (E015/2017/120)
- INTERESSAT: CGM
- NIF: XXXXX667Y
- OBRES  COMUNICADES:  reforma  de  cuina  i/o  bany,  i  canvi  de  paviment  interior 
(parquet)
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Antoni Gaudí, 57, 3r 3a (referència cadastral 8376603)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1433/2017 (E015/2017/121)
- INTERESSAT: LPM
- NIF: XXXXX244R
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Estació, 14, 3r 1a (referència cadastral 8473502 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1501/2017 (E015/2017/122)
- INTERESSAT: BFC
- NIF: XXXXX712S
- OBRES COMUNICADES: col·locar porta del garatge, adequació de terreny (tapar petits 
forats al pati i/o jardí), paviment de vorera, adequació de tanca de façana i col·locar 
baranes de seguretat
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Av.  Virrei  Amat,  13  (CV1.034)  (referència 
cadastral 0375824 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1508/2017 (E015/2017/123)
- INTERESSAT: AMR
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- NIF: XXXXX614P
- OBRES COMUNICADES: reparació mur de façana i treballs varis d’adequació de patis 
exteriors
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Empordà,  3  (LC.299)  -  Pg.  Lliri,  4  (referència 
cadastral 0753410 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
  
Segon.  Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i 
Finances (Cap de Departament, Tresorera i a l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat i 
Suport),  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (arquitecta  tècnica  municipal)  i  a  la 
Policia Local.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.2 Expedient núm.: E013/2014/178
1a pròrroga de llicència d'obres atorgada a EMCP per executar un habitatge unifamiliar aïllat, al 
carrer de l’Era, núm. 4 bis (referència cadastral 8668611). 
 
Per acord núm. 3.9 de la Junta de Govern Local de data 2 d’octubre de 2014, s’atorgava 
llicència d'obres i/o instal·lacions a EMCP, amb NIF xxxxx758L, consistint l'esmentada 
llicència en l'autorització de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer de l’Era, 
núm. 4 bis (referència cadastral 8668611).

La vigència de la llicència d'obres majors atorgada es va fixar fins al dia 8 d’octubre de 
2015 per començar les obres, i fins el 8 d’octubre de 2017 per acabar-les. 

Per acord núm. 3.2 de la Junta de Govern Local de data 2 de novembre de 2016 es dóna 
conformitat a la documentació tècnica presentada per EMCP en relació amb diverses 
modificacions en el projecte d’obres, i s’incorporen els plànols a l’expedient.

L'interessat/beneficiari de la llicència, EMCP, ha subscrit la instància de data 26 de juliol 
de 2017, a les 11:57 hores (registre d'entrada 2017-E-RC-7440) en la qual sol·licita una 
pròrroga de 3 mesos per poder continuar els treballs.

Respecte de la petició anterior, l'arquitecta tècnica municipal ha emès informe en data 5 
de setembre de 2017 (núm. 2017-0331), que es trasllada a continuació, en la seva part 
essencial:
“Inspecció prèvia a l’atorgament de pròrroga de llicència d’obres
Expedient: E013/2014/178
Promotor: EMCP                                         
Emplaçament: C/ Era, 4 bis  (La Florida)
Data sol·licitud: 28.07.2017 
Com a resultat de la inspecció realitzada en data 05.09.2017 pels serveis tècnics municipals a l’obra indicada,  
la tècnica sotasignant informa FAVORABLEMENT la concessió de la prorroga sol·licitada (3 mesos).
Observacions: Les obres es troben molt avançades, pendents d’acabats interiors, finalitzar paviments de patis  
exteriors, finalitzar tanca exterior, connexions de subministres i adequació de gual.
Es  preveuen  modificacions  a  la  tanca  de  façana;  prèviament  als  canvis,  la  propietat  presentarà  la  
corresponent proposta.”

L'article  49.1  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (d'acord amb la 
Disposició transitòria  tercera  dels procediments de la Llei  39/2015,  d'1 d'octubre,  del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques), diu:
"Artículo 49 Ampliación 
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1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados,  
una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo  
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a  
los interesados."

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

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

ACORD

Primer. Atorgar a  l'expedient més amunt referenciat una pròrroga de tres mesos, amb 
efectes des del 9 d’octubre de 2017 fins al dia 8 de gener de 2018.

Segon. Establir que les condicions seran les assenyalades a l'acord inicial d'atorgament 
de la llicència d'obres, i que el document de notificació d'aquest acord unit a la llicència 
inicial i al justificant d'haver satisfet els drets meritats en relació a l'Ordenança Fiscal 8 
Epígraf 2.11 per import de 150,58,-euros (liquidació de 3 mesos de pròrroga segons 
sol·licitud de l'interessat), seran títol acreditatiu de la concessió de la pròrroga. 
 
- TOTAL A PAGAR PRORROGA
(0,037 % de 135.658,64 € (pressupost) = 50,19 € /mes; 50,19 € x 3 mesos)   

 
150,58 euros

 
PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ 
El pagament d'aquest import li serà comunicat mitjançant liquidació tramesa per l'Oficina de l'Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona,  indicant els terminis i formes de pagament.
 
Tercer. Declarar que el present document autoritza a les companyies subministradores 
de serveis  la  contractació  de comptadors provisionals  fins a la  data fixada per  a  la 
finalització d'aquesta pròrroga.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  EMCP,  i  comunicar-lo  al  Departament  d'Intervenció 
general,  Tresoreria  i  Finances,  i  al  Departament  d'Urbanisme  (arquitecta  tècnica 
municipal).

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

3.3 Expedient núm.: 1174/2017 (E013/2017/028)
Donar compte del decret de l’Alcaldia 2017-1247 de data 21 de setembre de 2017 d’atorgament de 
llicències d’obres a Tenea Tecnologies, SL
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L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 1247-2017 de data 21 
de setembre de 2017 pel qual s’atorga i aprova la llicència d'obres majors amb núm. 
d'expedient 1174/2017 (E013/2017/028) sol·licitada per  AGS, amb NIF XXXXX924B, 
en  nom  i  representació  de  Tenea  Tecnologies,  SL,  amb  CIF  B61156956,  per  a 
l’enderroc  d'una  nau  industrial  a  l’Av.  Ca  n'Amat,  6  (referència  cadastral 
8259105DF0985N0001DJ).

En virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant el 
decret d’Alcaldia núm. 2015-0593 de data 2 de juliol de 2015, és la Junta de Govern 
Local  l’òrgan  delegat  per  resoldre  els  procediments  objectes  dels  decrets  abans 
ressenyats i, per això, s’ha de donat compte a la Junta de Govern Local de la seva 
emissió.

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

Primer. Donar  compte  del  decret  d’Alcaldia  número  1247-2017  de  data  21  de 
setembre de 2017 pel  qual  s’atorga i  aprova la  llicència  d'obres majors amb núm. 
d'expedient 1174/2017, (E013/2017/028) sol·licitada Tenea Tecnologies, SL, amb CIF 
B61156956,  per  a  l’enderroc  d'una  nau  industrial  a  l’Av.  Ca  n'Amat,  6  (referència 
cadastral 8259105DF0985N0001DJ).

Segon. Comunicar aquest acord 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.

3.4 Expedient núm.:  1188/2017 (E015/2017/118)
Assabentat de comunicació prèvia per a la realització d'obres menors a  la Ctra. BV-1201 des del 
PQ 1,800 al PQ 5,100, presentada per la Diputació de Barcelona - Area de Territori i Sostenibilitat.  

S'ha presentat el dia 7 d’agost de 2017, a les 12:06 hores per part de Diputació de 
Barcelona  -  Area  de  Territori  i  Sostenibilitat,  al  registre  general  municipal  (registre 
d'entrades núm. 2017-E-RC-7777) comunicació prèvia d'obres menors a executar a la 
Ctra. BV-1201 des del PQ 1,800 al PQ 5,100 (consistents en la renovació de la capa de 
rodament).

Ates l'article 187bis del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010 del 3 d'agost, modificat per 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.

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 
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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 menors subjecta a aquest règim que es detalla a continuació:
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1188/2017 (E015/2017/118)
- INTERESSAT: Diputació de Barcelona - Area de Territori i Sostenibilitat 
- OBRES COMUNICADES: renovació de la capa de rodament en el tram de la carretera 
BV-1201  en el pas pel terme municipal d’Abrera
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ctra. BV-1201 des del PQ 1,800 al PQ 5,100

Segon. Comunicar al Departament d'Urbanisme i Territori (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.

3.5  Expedient núm.:  E013/2016/051 (E013/2004/483)
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  executar  la construcció  de  l'habitatge  unifamiliar  aïllat 
(acabament  d'obra)  de  l'immoble  ubicat  al  C/  Galícia,  47,  a  instància  de  LDR,  amb  NIF 
XXXXX013R.
 
Vista la resolució núm. 687 de data 27 de desembre de 2004 adoptada per la Junta de 
Govern Local,  per la qual s'atorgava llicència d'obres a LDR, per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat, tanca principal (13,02 ml), tanques laterals i fons (67,20 ml) i  
murs de contenció interiors (13,02 ml) a la parcel·la de la seva propietat ubicada al c/ 
Galícia, núm. 47 (CV2.167) (E013/2004/483).

Vista la resolució núm. 953 de data 20.03.2013 adoptada per la Junta de Govern Local, 
per  la  qual  s'atorgava  llicència  d'obres  a  LDR,  per  a  executar  les  modificacions  i  
ampliacions en les plataformes i murs de nivell al c/ Galícia, núm. 47 (E013/2004/483).

S'ha presentat al registre general municipal en data 21 de desembre de 2016, a les 11:21 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-11331),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per LDR, amb NIF XXXXX013R, per a executar l’acabament de les obres de 
construcció de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al  C/ Galícia, 47 (CV2.167) (referència 
cadastral  0581003DF1908S0001BP),  així  com  diversa  documentació  tècnica 
complementària  aportada  en  dates  8  de  març  de  2017  (registre  d'entrades 
2017-E-RC-2323) i  3 de maig de 2017 (registre d'entrades 2017-E-RC-5780), aquest 
última com a resposta al requeriment d'esmena de data 03 de maig de 2017 (registre de 
sortides 2017-S-RC-1513).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe  tècnic  de  data  8  d’agost  de  2017  (núm.  2017-0078)  emès  per  arquitecte 
municipal.
- Informe jurídic de data 6 de setembre de 2017 (núm. SS-2017-0152) emès pel lletrat  
assessor extern Santiago Salvador.
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La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 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 
E013/2016/051, sol·licitada per  LDR, amb NIF  XXXXX013R, per a executar l’acabament 
de  les  obres  de  construcció  de  l’habitatge  unifamiliar  aïllat  situat  al  C/  Galícia,  47 
(CV2.167)  (referència  cadastral  0581003DF1908S0001BP)  d'aquest  terme  municipal, 
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres majors, a 
les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a  l'informe  tècnic  i  les  que  es  detallen  a 
continuació: 
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb 
el  núm.  2004017821,  presentat  el  21  de  desembre  de  2016;  i  la  documentació 
complementària, també  visada pel  Col·legi  d’Arquitectes de Catalunya amb el  núm. 
2004017821, presentada pel promotor en data 8 de juny de 2017.
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar 
el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).

Segon. Informar a LDR 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 3.410,85 € 
Taxa llicència(>90.150'01€<120.200€) 1,36 % Del pressupost 1.267,42 € 
TOTAL €  4.678,27 € 
 
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.
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Quart.  Notificar  aquest  acord  a  LDR,  i  comunicar-lo  al   Departament  d'Intervenció 
general,  Tresoreria  i  Finances,  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (Cap  de 
Departament, arquitecte, arquitecte/a tècnic/a municipals). 

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

3.6 Expedient núm.:  E013/2017/009
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar piscina a l'immoble ubicat al c/ Goya, 10 (LC.3-4), a 
instància DGL amb NIF XXXXX342M, en nom i representació d’EMG amb NIF XXXXX359K.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 17 de març de 2017, a les 13:36 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-2713),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  DGL amb NIF  XXXXX342M, en nom i  representació  d’EMG amb NIF 
XXXXX359K, per a executar una piscina al  c/ Goya, 10 (LC.3-4) (referència cadastral 
0545204), així com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 8 
d’agost de 2017 (registre d'entrades 2017-E-RC-7796), com a resposta al requeriment 
d'esmena de data 31 de març de 2017 (registre de sortides 2017-S-RC-1128).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 5 de setembre de 2017 (núm. 2017-0330) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 14 de setembre de 2017 (núm. SS-2017-0154) 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 
E013/2017/009,  sol·licitada per  DGL amb NIF XXXXX342M, en nom i  representació 
d’EMG  amb  NIF  XXXXX359K,  per  a  executar  una  piscina  al c/  Goya,  10  (LC.3-4) 
(referència cadastral 0545204) d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de 
les consideracions i condicions generals d'obres majors, a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 17 de març de 
2017.
- Revisada i conforme la documentació rebuda el 08 d’agost de 2017 corresponent a 
l’autorització de Serveis Territorials de Carreteres (exp. 2017/4643, K0104SE18)
- L’execució i terminis de les obres s’han d’ajustar a les determinacions dels acords de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 20 de juliol de 2017 en l’expedient 
2017/4643 AV/mb.
- La llicència no altera les situacions jurídiques privades existents entre els particulars i 
s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer.
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- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar 
el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).

Segon. Informar a EMG 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  442,56 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 81,02 €
TOTAL €  523,58 €

 
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  EMG, 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.

3.7 Expedient núm.:   919/2017  (E014/2017/051) 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Martorell, 6, local 
9-10, a instància de S.I., amb NIE XXXXX436N, en nom i representació de Chaudry Super 2014, 
S.L., amb CIF B66360553. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 19 de juliol de 2017, a les 09:12 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-7197),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per S.I.,  amb NIE XXXXX436N, en nom i  representació de Chaudry Super 
2014, S.L., amb CIF B66360553, per a executar l’adequació del local comercial ubicat al 
 c/ Martorell, 6, local 9-10 (referència cadastral  8272002).

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. 
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S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 29 d’agost de 2017 (núm. 2017-0318) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 14 de setembre de 2017 (núm. SS-2017-0155) 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 919/2017, 
(E014/2017/051) sol·licitada per S.I., amb NIE XXXXX436N, en nom i representació de 
Chaudry Super 2014, S.L.,  amb CIF B66360553,  per a executar les obres consistents 
en l’adequació  del  local  comercial  (adequació  dels  banys,  parts  del  local  amb petits 
canvis en la distribució i obertures interiors, i adequació de la rampa d’accés al local) 
ubicat  al   c/  Martorell,  6,  local  9-10  (referència  cadastral  8272002),  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 juliol de 
2017, a les 09:12 hores.
-  L'atorgament  d'aquesta  llicència  d'obres  no  exclou  l'obligació  del  responsable  de 
l'activitat de la seva legalització, d'acord amb la legislació ambiental vigent.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 157,38 €
Bonificació  del  90%  de  l’ICIO  sobre  el  40%  del 
pressupost (OF. 6 Article sisè punt 3) -56,66 €

TOTAL € 
 

100,72 €

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  

17



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

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

3.8  Expedient núm.:  942/2017 (E013/2017/026)
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar la legalització de dues construccions auxiliars a 
l'immoble ubicat al c/ Balaguer, 14-16, a instància d’ASC, amb NIF XXXXX607V.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 21 de juliol de 2017, a les 10:56 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-7296),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per ASC, amb NIF XXXXX607V, per a la legalització de dues construccions 
auxiliars ubicades al  c/ Balaguer, 14-16 (referència cadastral 9074514 - 9074502), així 
com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 28 de juliol de 2017 
(registre d'entrades 2017-E-RC-7586).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 23 d’agost de 2017 (núm. 2017-0101) emès per l'arquitecte 
municipal.
- Informe jurídic de data 14 de setembre de 2017 (núm. SS-2017-0156) 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  942/2017 
(E013/2017/026), sol·licitada per  ASC, amb NIF XXXXX607V, per a la legalització de 
dues construccions auxiliars ubicades al c/ Balaguer, 14-16 (referència cadastral 9074514 
- 9074502) d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i 
condicions generals d'obres majors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe 
tècnic i les que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en dates 21 de juliol i 28 
de juliol de 2017.
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Segon.  Informar  a  ASC,  amb  NIF  XXXXX607V  que  tal  i  com  s'estableix  en  les 
Ordenances Fiscals 6 i  8,  se li  practicarà una liquidació definitiva, 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 322,70 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 59,07 € 
TOTAL €  381,77 € 
 
Tercer.  Notificar  aquest  acord  a  ASC,  amb  NIF  XXXXX607V,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  al d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient (Cap de Departament, arquitecte, 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.

3.9  Expedient núm.:  E013/2017/007
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar un habitatge unifamiliar aïllat a l'immoble ubicat al c/ 
Tibidabo, 4 (CA.257), a instància de LFG i NAR.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 14 de març de 2017, a les 09:40 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-2501),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per LFG i NAR, amb NIFs XXXXX309A i XXXXX562T, respectivament, per a 
executar un habitatge unifamiliar aïllat al  c/ Tibidabo, 4 (CA.257) (referència cadastral 
6762511DF0966S0001DA),  així  com  diversa  documentació  tècnica  complementària 
aportada en data 10 de maig de 2017 (registre  d'entrades 2017-E-RC-4514),  com a 
resposta al requeriment d'esmena de data 03 de maig de 2017 (registre de sortides 
2017-S-RC-1511).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe tècnic  de data 8 d’agost  de 2017 (núm.  2017-0079)  emès per  l'arquitecte 
municipal.
- Informe jurídic de data 14 de setembre de 2017 (núm. SS-2017-0153) 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 
E013/2017/007,  sol·licitada  per  LFG  i  NAR,  amb  NIFs  XXXXX309A i  XXXXX562T, 
respectivament, per a executar un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Tibidabo, 4 (CA.257) 
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(referència cadastral 6762511DF0966S0001DA) d'aquest terme municipal, condicionada 
al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  majors,  a  les 
condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 14 de març de 
2017,  i  al  projecte  tècnic  visat  pel  Col·legi  d’arquitectes  de  Catalunya  amb el  núm. 
2017003247,  presentat pel promotor en data 10 de maig de 2017. 
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar 
el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
-  Abans  de  l’inici  efectiu  de  les  obres  s’haurà  de  presentar  la  documentació  del 
contractista.
- Cal donar compliment a les determinacions de l’article 44 de les NN.UU, segons el qual 
el promotor haurà de construir al seu càrrec el tram de vorera inclòs l’encintat amb el qual 
confronta la seva parcel·la. Ho farà d’acord amb l’amplària, la rasant i els materials que li 
assenyalin els Serveis Tècnics Municipals amb els quals haurà de posar-se en contacte a 
aquest efecte.
- La llicència no altera les situacions jurídiques privades existents entre els particulars i 
s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer.
 
Segon. Informar a LFG i NAR 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 12.178,18 € 
Taxa llicència (> 120.200'00 €) 2,03 % Del pressupost 6.754,57 € 
Placa nº carrer OF 8 Codi 4.01 100 % (9,33 €) 9,33 € 
TOTAL €  18.942,08 € 
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de  900 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.

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 LFG i NAR, i comunicar-lo al  Departament d'Intervenció 
general,  Tresoreria  i  Finances, i  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (Cap  de 
Departament,  arquitecte,  arquitecte/a  tècnic/a  municipals,  i  a  la  Unitat  de  suport 
administratiu al 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.

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2016/15
Declaració responsable d’activitat de papereria i llibreria a la rambla del Torrentet, 12, local 1.

LDC986F ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 04.04.2017 
(núm. de registre 3322) i la documentació annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria i 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 de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0042 
de data 19.05.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat núm. 4 de data 24.05.2017, amb dictamen positiu.

S’ha emès  l’informe tècnic / acta de comprovació de data 19.09.2017,  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:
Titular: LDC986F
Rètol de l’establiment: PAPERERIA ABRERA

Activitat: papereria i llibreria
Emplaçament: Rb. Torrentet, 12, local 1
Classificació:  activitat  innòcua  inclosa  a  l’annex  I  (codi  476)  d’acord  amb  la  Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(LSA).

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 04.04.2017 amb núm. de 
visat 001498 – 31.03.2017 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i 
diligenciar-la en aquest sentit.

Tercer. Acordar, d’acord amb la normativa vigent, i amb la valoració i qualificació que 
resulta  de  la  instrucció  de  les  actuacions  tècnicoadministratives,  la  imposició  a 
l’activitat  autoritzada  a  l’apartat  anterior  de  les  següents  condicions,  limitacions,  i 
mesures correctores en el seu funcionament.
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CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

1. Aquest  atorgament i  l’exercici  de l’activitat  que comporta es subjecten a les 
condicions i obligacions recollides a la Llei  20/2009, del 4 de desembre,  de 
prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), i a les altres normes que 
la desenvolupin, complementin, aclareixin o substitueixin, i a la normativa legal 
o reglamentària (estatal, autonòmica o municipal) vigent en cada moment, que 
tingui incidència en l’activitat, així com a la documentació tècnica que serveix 
de base per a la tramitació de l’expedient.

2. Aquest  atorgament  no  autoritza  l’execució  de  cap  obra  o  instal·lació.  Quan 
escaigui,  l’interessat  haurà de sol·licitar  llicència  d’obres per l’adequació del 
local  de  l’activitat,  dels  accessos,  instal·lació  de  rètols,  aparells  d’aire 
condicionat  i  d’altres  instal·lacions  i  obres,  inclòs  el  que  calgui  per  tal 
d’assegurar el compliment de les mesures correctores. L’interessat renuncia a 
qualsevol  indemnització  per  obres  que  es  realitzin  abans  d’efectuar  la 
comunicació d’activitat.

3. Aquesta  activitat  causarà  alta  en  el  cens  de  l’impost  sobre  activitats 
econòmiques (IAE), encara que, d’acord amb la normativa que regula aquest 
impost, pugui no estar subjecte al seu pagament. El titular sempre ha d’estar al 
corrent de les obligacions fiscals derivades de l’exercici de l’activitat.

4. La matriculació del titular en altres epígrafs de l’IAE no comportarà en cap cas 
l’autorització  per  a  l’exercici  de  noves activitats,  sinó  que caldrà  tramitar  la 
modificació o ampliació de la llicència atorgada.

5. El titular de l’activitat haurà de comunicar qualsevol  modificació o alteració de 
les condicions de l’activitat declarades en aquest expedient o de la informació 
aportada, i que serveixen de base per a l’atorgament.

6. Aquest atorgament es fa sense perjudici de terceres persones interessades i de 
les competències d’altres organismes i administracions, si fos el cas.

7. Aquest atorgament no inclou l’aprovació de la instal·lació elèctrica, ni qualsevol 
altra  llicència  o  autorització  que  sigui  competència  dels  Serveis  Territorials 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya o d’altres organismes.

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

9. Es  prohibeix  generar  residus  industrials  o  especials ja  que,  segons  la 
documentació presentada, l’activitat no en produeix.

10. El titular de l’activitat ha de contractar el  subministrament d’aigua, i altres que 
corresponguin, en el termini d’un mes des d’aquest acord.

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

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

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

14. Pel que fa a l’actuació inspectora de l’Ajuntament d’Abrera o de qualsevol altra 
administració competent, el titular de l’activitat té l’obligació de col·laborar amb 
els  serveis  inspectors,  facilitar  l’accés  a  totes  les  instal·lacions  de  manera 
immediata i posar a disposició seva la documentació i registres necessaris per 
al  compliment  de  les  seves  funcions,  i  donarà  instruccions  al  personal  de 
l’establiment  en  aquest  sentit.  Qualsevol  obstrucció  a  l’activitat  inspectora 
determinarà la suspensió cautelar de l’activitat amb efectes immediats i fins que 
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es pugui  concloure  el  procediment  d’inspecció.  D’altra  banda,  tota  actuació 
inspectora, ordinària o extraordinària, restarà subjecta a les taxes municipals 
corresponents.

15. L’incompliment  de  les  condicions  imposades serà  causa  de  pèrdua  de  la 
legitimació per exercir l’activitat i pot comportar, en conseqüència, la revocació 
d’aquest atorgament, prèvia audiència de l’interessat. Sense perjudici d’això, si 
l’incompliment de les condicions suposa perjudici per a tercers,  l’Ajuntament 
dictarà immediatament les mesures cautelars oportunes (limitació dels horaris 
de  funcionament,  prohibició  total  o  parcial  d’utilització  de  màquines  o  de 
realització de processos productius, etc.).

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 6, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 174,35 € (aquest import 
inclou una reducció del 50% per petit comerç no agrupat). 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

6.1 Expedient: G346/2006/1
Ratificació de la clàusula cinquena del Conveni per al manteniment del Consultori del barri de 
Santa Maria de Vilalba

L'atenció primària és el primer nivell d'atenció i d'accés dels ciutadans a la assistència 
sanitària.  Des  del  punt  de  vista  estructural  i  territorial,  a  Catalunya  hi  ha  una 
sectorialització de la xarxa assistencial basada en Àrees Bàsiques de Salut (ABS).

Els CAP (Centres d'Atenció Primària) són els centres en què es presta l'atenció primària 
bàsica per part  dels EAP. En els municipis més petits l'atenció bàsica es realitza en 
consultoris depenents d'un CAP.  

En data 22 de juliol de 2013 s’aprova per Junta de Govern Local el conveni amb el Servei 
Català de la Salut per a la prestació de l’assistència sanitària de cobertura pública en el 
consultori municipal del barri de Santa Maria de Vilalba. 
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En data 15 de setembre de 2017, la Regió Sanitària Barcelona, Consorci Sanitari de 
Barcelona, Servei Català de la Salut (CatSalut), remet a l’Ajuntament d’Abrera la Clàusula 
addicional i addenda en relació amb el conveni establert entre el Servei Català de la Salut 
l’Ajuntament, per tal de que procedir a la seva signatura.

La addenda s’ha redactat per donar compliment al real Decret Llei 4/2014, de 22 de  juliol 
que estableix  les mesures  urgents que cal  aplicar en els  convenis,  els  acords i  els 
instruments de cooperació subscrits amb l’Administració de la Generalitat i els ens locals 
de  Catalunya  amb  la  finalitat  d’adaptar  els  convenis  afectats  que  portin  aparellat 
finançament a les noves pautes de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.

Atès  que  es  considera  positiva  i  d’interès  públic  pel  municipi  d’Abrera  l’actuació 
prevista al text del document indicat,  en el  marc de la normativa vigent i  tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria de Medi Ambient i Sanitat, en 
ús de les atribucions que m’atorga el  Decret d’Alcaldia núm. 2016/0129 del dia 9 de 
febrer de 2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar la clàusula cinquena en relació amb el conveni de data 22 de juliol de 
2013,  establert entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament d’Abrera, en relació a 
l’atenció primària en el Consultori local del barri de Santa Maria de Vilalba (codi 05552) i 
per  la  qual  es  fixa  la  contraprestació  econòmica  i  el  sistema de pagament  de les 
prestacions assistencials pel període de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 
2017 per import de 12.799,02 €.

Segon.  Facultar a l’alcalde per a la seva signatura i notificar aquest acord al Servei 
Català  de  la  Salut,  Sra.  Pilar  Zaera,  Direcció  de  Compra  i  avaluació  de  Serveis 
Sanitaris, Regió Sanitària Barcelona, Consorci Sanitari de Barcelona, Esteve Terradas, 
30. Parc Sanitari Pere Virgili, Edifici Mestral, 08023 Barcelona.

Tercer. Donar  compte  al  Departament  d’Intervenció,  Tresoreria  i  Finances,  que 
efectuarà la facturació segons l’apartat 4 de la clàusula aprovada.

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

8.1 Expedient: G388/2016/13    
Donar compte de resolució judicial 

Atesa  la  sentència  núm.  40/2017  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu  núm.  14  de 
Barcelona, recaiguda en el recurs 94/2016 BY, interposat per ZURICH INSURANCE 
PLC,  contra  la  desestimació  per  silenci  administratiu  de  la  reclamació  de 
responsabilitat  patrimonial formulada en data 09 de novembre de 2012, pels danys 
soferts a la vivenda, de la seva assegurada del C. Solell núm. 30 d’Abrera, per una 
fuita d’aigua.   
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La reclamació de responsabilitat  patrimonial es va formular per la quantitat total de 
3.589,00 €, pels danys materials provocats per la fuita d’aigua que va tenir lloc el dia 
16 de gener de 2012.   

Atesa  la  resolució  judicial  esmentada  en la  que  s’especifica  “Que debo  estimar  y 
ESTIMO  PARCIALMENTE  el  recurso  contencioso-administrativo  (...)  frente  a  la 
desestimación por silencio administrativo de la petición de indemnización formulada 
por la entidad ZURICH INSURANCE PLC y en consecuencia se anula la meritada 
actuación administrativa, se declara la resposnabilidad parcial  del  Ayuntamiento de 
Abrera por los hechos referidos y se reconoce el derecho de la entidad ZURICH a ser 
indemnizada por el Ayuntamiento de Abrera en la cantidad de 695,89 € (...).  No se 
condena en costas a ninguna de las partes”.    

Ateses  les  atribucions  que  m’atorga  la  llei  proposo  a  la  Junta  de  Govern  Local 
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar compte de la resolució judicial especificada i acatar-la en el termes de 
la mateixa. 

Segon. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament corresponent a 
la  despesa  de  695,89  €,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  920  22610,  de 
l’exercici 2017. 

Tercer.  Efectuar  el  pagament  al  núm.  de  compte  del  Jutjat  Contenciós:  Banc 
Santander, IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274) especificant en el concepte el nº 
0908 0000 94 0094 16. 

Quart.  Notificar aquest acord al representant de l’Ajuntament i a la companyia ZURICH 
INSURANCE PLC i comunicar al Departament d’intervenció, tresoreria i Finances.  

9.-  SOBREVINGUTS

Es  proposa  la  introducció  dels  següents  punts  a  l’ordre  del  dia  de  manera 
sobrevinguda, la qual cosa és aprovada per unanimitat dels membres assistents.

9.1 Expedient núm.: G367/2016/32
Modificació horària de la concessió del Bar de la Casa de Cultura.

Per Decret de l’alcaldia núm. 2017-0171, adoptat en data 6/02/2017, es va adjudicar la 
concessió  de  l’explotació  del  Bar  de  la  Casa  de  Cultura al  Sr.  Domingo  Aparicio 
Alcántara, amb NIF xxxxx174R, per un cànon d’explotació de 19.602 € IVA inclòs, una 
durada  de dos anys prorrogables per dos anys més, formalitzat en data 7/02/2017.

En  data  5/09/2017  (Registre  núm.  2017-E-RC-8257),  Domingo  Aparicio  Alcantara, 
sol·licita la modificació en l’horari del bar en el sentit de poder tancar dilluns, ja sigui tot 
el  dia  o  de  manera  parcial,  i  sempre  respectant  l’obertura  els  dilluns  festius  de 
conformitat  amb  el  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  (PPT)  annex  al 
contracte.

La  clàusula  3a.  del  PPT annex al  contracte  regula: “Definició  de  les  prestacions a 
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càrrec de l’adjudicatari. 1) El bar de la Casa de Cultura romandrà obert al públic en l’horari 
següent:
De 09.00 h. a 22.00 h., tots els dies de la setmana, inclosos els festius. 
Aquest horari podrà ser reduït o ampliat per l’Ajuntament per causes justificades. 
Això no obstant, es podrà autoritzar un dia de festa setmanal, a petició de l’adjudicatari i prèvia 
autorització de l’Ajuntament. Així mateix, si dins o fora de l’edifici municipal hi ha organitzada 
una activitat, el bar haurà de romandre obert.”

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’Esports, Salut, Gent gran i Cultura, 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 la modificació de l’horari d’obertura del  bar de la Casa de Cultura i 
autoritzar el tancament els dilluns laborables, per descans del personal. 
Els  dilluns  festius el  bar  romandrà  obert  per  garantir  el  servei  públic,  en  quant  la 
instal·lació està adreçada a facilitar la integració i la participació ciutadana.

Segon. Notificar aquest acord al Sr. Domingo Aparicio Alcántara.

Tercer. Donar compte al departament de Cultura 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.

9.2 Expedient núm.: G328/2017/06
Inici d’expedient, aprovació del plec de clàusules i convocatòria de licitació del contracte d’obres 
de millora de la xarxa de clavegueram.

Per  a  l'execució  del  projecte  ordinari  d’obres  anomenat  "Millora  de  la  xarxa  del 
clavegueram" es preveu la formalització d’un contracte administratiu d’obres.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 7/08/2017, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de núm. 2017-0089 i 
de data 11/08/2017, subscrit per l’arquitecte municipal. 

El valor estimat del contracte i pressupost base de licitació és de 60.392,50 €. Al preu 
indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una suma total de 73.074,93 €.

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

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la 
necessitat  motivada  de  l’actuació,  la  redacció  dels  plecs  de  clàusules  així  com 
l’emissió dels informes pertinents, l’Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la 
llei, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:
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ACORD

Primer. Aprovar l’expedient de contractació i  els Plecs de clàusules administratives 
particulars del contracte administratiu d’obres de millora de la xarxa de clavegueram.

Segon. Iniciar  el  procediment  obert  de  licitació  del  contracte  i  publicar  anunci  de 
licitació al Perfil de contractant i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la 
presentació d’ofertes en un termini de 26 dies naturals, a comptar des de l’endemà de 
la publicació al BOPB. Les proposicions es presentaran al Registre general (OAC de 
l’Ajuntament d’Abrera), en horari d’atenció al públic.

Tercer. Autoritzar la despesa de  41.999,08  € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 161/62702 i la despesa de  31.075,85 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 161/63902 del pressupost municipal vigent.

Quart.  Ampliar el termini d’adjudicació del contracte, establert a la clàusula 21a del 
plec de clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

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

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

9.3 Expedient núm.: G367/2017/08
Rectificació de la relació de parades i magatzems disponibles al Mercat Municipal d’Abrera.

Per acord núm. 2.1, adoptat per la Junta de Govern Local de data 19/09/2017, es van 
modificar  les  clàusules  3a  i  7a  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars 
reguladores de la concessió demanial de parades i magatzems del Mercat Municipal 
d’Abrera, aprovat per acord núm. 2.3 de la Junta de Govern Local de data 18/04/2017, 
per actualitzar les  parades i magatzems disponibles al Mercat Municipal d’Abrera a 
efectes de la convocatòria de la 3a licitació d’aquest any.

A l’informe núm. PE 86/2017 de data 2/10/2017, subscrit per la tècnica de Promoció 
Econòmica, es posa de manifest que s’ha detectat un error en la relació de parades i  
magatzems disponibles  al  Mercat  Municipal  d’Abrera,  inclosa  a  l’informe  núm.  PE 
76/2017 de 28/07/2017, a la que s’han d’afegir els magatzems 17 i 18.

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

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

ACORD
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Primer. Rectificar l’apartat primer de l’acord de la Junta de Govern Local núm. 2.1, de 
19/09/2017, en el sentit següent:

Clàusula 3a. Relació de parades i magatzems disponibles al Mercat Municipal d’Abrera:

PARADA SUPERFÍCIE M2

L1 83,11
7 17,50

11/12 35,00
15 17,50
21 57,00

MAGATZEM SUPERFÍCIE M2 
1 12
3 13
4 13
7 13
8 13
9 13

10 13
11 13
13 13
14 13
15 13
17 13
18 13

Clàusula 7a. Cànon de la concessió. A la relació dels cànons s’ha d’afegir:

MAGATZEM CANON ADJUDICACIÓ 15 ANYS CÀNON ANUAL
M17 780 € 93,60 €
M18 780 € 93,60 €

CANON ADJUDICACIÓ 5 ANYS CÀNON ANUAL
M17 260 € 31,20 €
M18 260 € 31,20 €

CANON ADJUDICACIÓ 2 ANYS CÀNON ANUAL
M17 104 € 12,48 €
M18 104 € 12,48 €

Segon. Publicar al Perfil de contractant el Plec de clàusules administratives particulars 
reguladores de la concessió demanial de parades i magatzems del Mercat Municipal 
d’Abrera, rectificat en les clàusules 3a i 7a.

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

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

9.4 Expedient núm.: G330/2016/19
Rectificació d’error aritmètic a l’acord núm. 2.1 de 6/06/2017.
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Per acord núm. 2.1, adoptat per la Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2017, 
es  va  aprovar  el  Plec  de clàusules  administratives  particulars  i  es  va  convocar  la 
licitació del contracte de serveis de recollida, cerca, captura i manteniment d’animals 
de companyia abandonats i morts i de manteniment de les colònies de gats del carrer 
del municipi.

A la part dispositiva tercera de l’acord s’ha detectat un error aritmètic, al no incloure el 
21% de l’IVA a la disposició de la despesa corresponent a l’any 2018.

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

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

ACORD

Primer. Rectificar l’error aritmètic de l’apartat tercer de l’acord núm. 2.1 de la Junta de 
Govern Local de 6/06/2017, en el sentit següent:

On diu: “Lot 1: 20.400 € i Lot 2: 8.280 €”

Ha de dir: “Lot 1: 24.684 € i Lot 2: 10.018,80 €”

Segon. 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.

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 20:15 hores. 

  Vist i plau
El secretari                 L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                             Jesús Naharro Rodríguez 
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