
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 17 D’OCTUBRE DE 2017 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:15 hores del dia 17 d’octubre de 2017, es reuneixen, a 
la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia convocatòria per a la celebració de 
sessió ordinària a la que fa referència l’article 113 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim 
Jurídic de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores:

President:  Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports,  Salut, Gent 
Gran i Cultura (PSC), en substitució de l’alcalde. 

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

Sanitat (ERC).
- Sr.  Albert  Roca  Presas,  regidor  delegat  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i 

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

Comunicació, Infància, Dones i Igualtat (PSC). 

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). 

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

Excusen l’assistència l’alcalde  Sr.  Jesús Naharro Rodríguez (PSC),  la  Sra.  Mònica 
Torre-Marin Cuesta,  regidora  delegada de Promoció  Econòmica,  Comerç  i  Turisme 
(CiU)  i  la  Sra.  Maria  José Orobitg  Della,  regidora  delegada  d’Ensenyament,  Acció 
Cultural i Patrimoni Cultural (ERC).

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

APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/19 – 2554/2017

Acta de la Junta de Govern Local de data 04/10/17
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G328/2016/28  (FACT-2017-3451) 
Aprovació de la factura núm. 470 de data 29 d’agost de 2017 presentada per Nesra 
Enginyeria i Instal·lacions, SL, i de la 4a certificació d’obra del contracte d’obres per a  
l’adequació de local per ubicar la ràdio municipal.

2.2 Expedient núm.: G333/2017/02 (FACT-2017-3563) 
Aprovació de la factura núm. 17000173 de data 31.08.2017 presentada per Asfaltos 
Barcino, SL i de la 1a certificació d’obra del contracte d’obres per a la millora de la via 
pública i del mobiliari urbà a diferents punts del municipi.

2.3 Expedient núm.: 1570/2017 (G330/2017/19)
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Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del 
contracte  mixt  de  subministrament,  en  arrendament,  i  serveis  de  manteniment  de 
panells de minideixalleries urbanes per a la recollida selectiva.

2.4 Expedient núm.: G333/2015/19
Assumpte: Donar compte de decrets en matèria de Contractació.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.: 1272/2017 (E014/2017/055)  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar obres d’adequació de la parada 
núm. 24 del  Mercat Municipal  d’Abrera, ubicat a la rambla del Torrentet,  núm. 16, a  
instància de BMQ, amb NIF xxxxx871W. 

3.2 Expedient núm.:  1111/2017 (E013/2017/027)
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  executar  l’enderroc  de  la  construcció  auxiliar 
ubicada a l'immoble del c/ Balaguer, 14, a instància d’ASC, amb NIF XXXXX607V.

3.3 Expedient núm.: E016/2017/001
Llicència  de  parcel·lació  urbanística  al  c/  Solell,  5  i  7  (referència  cadastral 
8668610DF0986N0001EA (Solell, 5) i 8668603DF0986N0001DA (Solell, 7),  sol·licitada 
per SRM, IBO, RDM, MMG. Expedient núm.: E016/2017/001

3.4 Expedient núm.:   1297/2017  (E014/2017/056)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Mataró, 
13, a instància de RCR, amb NIF XXXXX646Z. 

3.5 Expedient núm.:   1988/2017 (E014/2017/058)
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a  l'immoble  ubicat  al  c/  
Menéndez Pelayo, 32, a instància de JSE, amb NIF XXXXX955Z. 

3.6 Expedient núm.: 2050/2017 (E017/2017/018)
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Menéndez 
Pelayo, 32, a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890.

3.7 Expedient núm.:   765/2017  (E014/2017/048)
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a  l'immoble  ubicat  al C/ 
Tarragona, 9, a instància d’ASM, amb NIF XXXXX833A. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient núm.: E045/2017/03

Llicència  d’ocupació  de la via pública mitjançant  la instal·lació  i  funcionament  d’una 
terrassa a la plaça de Rafael Casanova, 14 (Cerveseria Àgora).

4.2 Expedient núm.: E052/2016/10
Comunicació d’activitat de restaurant al carrer d’Antonio Machado, 62, local 7 (Pizzeria 
Dolce Vita).

5 SUBVENCIONS

 ---

6 CONVENIS

---

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient: G388/2015/10     

Assumpte: Donar compte de resolució judicial 
9 SOBREVINGUTS 

9.1 Expedient: 2540/2017
Aprovació de la minuta del conveni Biennal (2017-2018) de col·laboració entre diferents 
ajuntaments, amb motiu de l’organització del IX Premi Literari Delta Narrativa escrita per 
Dones, així com de la publicació i presentació de l’obra guanyadora, que s’annexa a 
aquest acord.
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1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/19 – 2554/2017
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 04/10/17

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

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

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

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

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

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

ACORD 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 4 d’octubre 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.

2.- CONTRACTES  

2.1 Expedient núm.: G328/2016/28  (FACT-2017-3451) 
Assumpte: Aprovació de la factura núm. 470 de data 29 d’agost de 2017 presentada per Nesra 
Enginyeria  i  Instal·lacions,  SL,  i  de  la  4a  certificació  d’obra  del  contracte  d’obres  per  a  
l’adequació de local per ubicar la ràdio municipal.
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Pel  decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-1173  del  dia  29  de  novembre  de  2016,  es  va 
adjudicar el  contracte  administratiu  d'obres d’adequació de local  per  ubicar la  ràdio 
municipal a l’empresa Nesra Enginyeria i instal·lacions, SL, amb CIF B-64049216, per 
un import de 147.283,50 € (21% IVA: 30.929,54 €, total: 178.213,04 €).

L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 470 de data 29 d’agost de 2017 
(registre d’entrada núm. 8505 del 19 de setembre de 2017), per un import de 37.118,55 
€, i la 4a certificació d’obres (registre d’entrades núm. 8137 de 29 d’agost de 2017).

Ambdós  documents,  la certificació  d’obra  i  la  factura,  han  estat  conformats 
favorablement pel tècnic competent.

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  de  les 
facultats que em confereix l’article 21.1.f) de la Llei 7/85 de 2 d’Abril, Reguladora de les 
bases de règim local, l’article 41.17 del ROF i les Bases d’Execució del Pressupost per a 
la disposició de la despesa i desenvolupament de la gestió econòmica municipal, i la 
normativa vigent, i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta Regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i mobilitat, i Millora, en ús de les 
atribucions que m’atorga el núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposo a la 
Junta de govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la certificació núm. 4 de les obres d’adequació de local per ubicar la 
ràdio  municipal,  i  la  factura  núm.  470  de  data  29  d’agost  de  2017  per  import  de 
37.118,55 €, presentades pel contractista Nesra Enginyeria i  instal·lacions, SL, amb 
CIF B-64049216.

Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 37.118,55 €  (IVA inclòs) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 334/63200 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de la factura aprovada.

Quart. Notificar aquest acord al contractista Nesra Enginyeria i instal·lacions, SL, amb 
CIF B64049216, i 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.

2.2 Expedient núm.: G333/2017/02 (FACT-2017-3563) 
Assumpte:  Aprovació  de  la  factura  núm.  17000173  de  data  31.08.2017  presentada  per 
Asfaltos Barcino, SL i de la 1a certificació d’obra del contracte d’obres per a la millora de la via  
pública i del mobiliari urbà a diferents punts del municipi.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2017-0614 de data 16 de maig de 2017, es va adjudicar el 
contracte menor d’obres d’actuacions de millora a la via pública i mobiliari urbà a diferents 
punts del municipi a la societat Asfaltos Barcino, SL, amb CIF B66533456 per un import 
total de 34.989,57 € (IVA inclòs), i un termini d’execució de les obres d’un mes des del 
replanteig  (formalitzat  el  24  d’agost  de  2017  mitjançant  l’acta  de  comprovació  del 
replanteig on s’indica que les obres començaran el 28 d’agost de 2017).
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L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 17000173 de data 31 d’agost de 
2017  (registre  d’entrada  2017-E-RC-8724 de  data  25.09.2017),  per  un  import  de 
6.603,56 €,  i  la  1a certificació d’obres (registre  d’entrada 2017-E-RC-8595 de data 
21.09.2017).

Ambdós  documents,  la certificació  d’obra  i  la  factura,  han  estat  conformats 
favorablement pel tècnic municipal director de l’obra.

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  de  les 
facultats que em confereix l’article 21.1.f) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les 
bases de règim local, l’article 41.17 del ROF i les Bases d’Execució del Pressupost per a 
la disposició de la despesa i desenvolupament de la gestió econòmica municipal, i 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

Primer. Donar conformitat a l’acta de comprovació del replanteig signada en data 24 
d’agost de 2017, i aprovar la  certificació núm. 1 de l’obra  de millora a la via pública i 
mobiliari  urbà  a  diferents  punts  del  municipi i  la  factura  núm.  17000173  de  data 
31.08.2017 per import de 6.603,56 €, presentades pel contractista Asfaltos Barcino, SL, 
amb CIF B66533456.

Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 6.603,56 € (IVA inclòs) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 150/61901 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de la factura aprovada.

Quart. Notificar aquest acord al contractista Asfaltos Barcino, SL.

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.

2.3 Expedient núm.: 1570/2017 (G330/2017/19)
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte mixt 
de subministrament, en arrendament, i serveis de manteniment de panells de minideixalleries 
urbanes per a la recollida selectiva.

Per a la contractació mixta del subministrament, en règim d’arrendament, i dels serveis 
de manteniment de panells de minideixalleries urbanes per a la recollida selectiva de 
residus especials a Abrera es preveu la formalització d’un contracte administratiu de 
dos anys de durada, prorrogable per dos anys més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 21/09/2017, s’ha incoat l’expedient contractual.
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S’ha emès informe justificatiu  de la  necessitat  de la  contractació,  de núm.  013AD 
2017-0079 i de data 26/09/2017, subscrit pel tècnic de Medi Ambient.

El valor estimat del contracte és de 18.144 €, IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació és de 6.480 €. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una 
suma total de 7.840,80 €.

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

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la 
necessitat  motivada  de  l’actuació,  la  redacció  dels  plecs  de  clàusules  així  com 
l’emissió dels informes pertinents, la Regidoria de 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. Aprovar l’expedient de contractació i  els Plecs de clàusules administratives 
particulars  i  de  prescripcions  tècniques  del  contracte  administratiu  mixt  de 
subministrament,  en  arrendament,  i  serveis  de  manteniment  de  panells  de 
minideixalleries urbanes per a la recollida selectiva a Abrera.

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

Tercer. Autoritzar la despesa de 653,40 € (2 mesos d’execució) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària núm. 1621/22703 del pressupost municipal vigent, la de 3.920,40 € a 
càrrec de 2018  i la de 3.267 € (10 mesos) a càrrec de 2019, condicionar l’existència 
de crèdit  adequat  i  suficient  a l’aprovació d’aquests pressupostos i  retenir  el  crèdit 
necessari per a l’eventual pròrroga del contracte.

Quart.  Ampliar el termini d’adjudicació del contracte, establert a la clàusula 22a del 
plec de clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

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

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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2.4 Expedient núm.: G333/2015/19
Donar compte de decrets en matèria de Contractació.

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

- núm. 2017-1216 de data 13.09.2017, de convalidació de factura del mes de juliol del 
contracte menor  de servei  de consergeria i  vigilància a les instal·lacions  esportives 
municipals,  exp. G333/2015/19

- núm. 2017-1218 de data 13.09.2017, de pròrroga del contracte de serveis de ciclisme 
indoor al Centre Aquàtic Municipal, exp. G330/2015/02

- núm. 2017-1219 de data 13.09.2017, d’adjudicació del contracte d’obres de millora i 
rehabilitació dels dipòsits d’aigua potable d’Abrera, exp. G328/2017/11

- núm. 2017-1244 de data 21.09.2017,  d’adjudicació del  contracte de  serveis  Oficina 
municipal d'informació al consumidor (OMIC), exp. G330/2017/10

- núm. 2017-1284 de data 21.09.2017, d’adjudicació del  contracte  mixt de serveis de 
manteniment  i  subministrament  dels  bombaments  de  residuals,  manteniment  de  la 
xarxa de sanejament i neteja dels embornals d’aigües pluvials, exp. G330/2017/05

- núm. 2017-1285 de data 3.10.2017, d’adjudicació del contracte de serveis de recollida i 
manteniment en centre d’animals de companyia abandonats a la via pública i recollida 
d'animals morts, així com el manteniment de les colònies de gats del municipi d’Abrera, 
exp. G330/2016/19

- núm.  2017-1316  de  data  6.10.2017,  d’adjudicació  del  contracte  de  serveis  de 
tractament arxivístic dels fons documentals de l’Ajuntament, exp. G330/2017/01

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

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

ACORD

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

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1219  de  data  13.09.2017,  d’adjudicació  del  contracte 
d’obres  de  millora  i  rehabilitació  dels  dipòsits  d’aigua  potable  d’Abrera,  exp. 
G328/2017/11

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1244 de data 21.09.2017, d’adjudicació del contracte de 
serveis Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC), exp. G330/2017/10

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1284 de data 21.09.2017, d’adjudicació del contracte mixt 
de  serveis  de  manteniment  i  subministrament  dels  bombaments  de  residuals, 
manteniment de la xarxa de sanejament i neteja dels embornals d’aigües pluvials, exp. 
G330/2017/05

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1285 de data  3.10.2017,  d’adjudicació del  contracte de 
serveis de recollida i manteniment en centre d’animals de companyia abandonats a la 
via pública i recollida d'animals morts, així com el manteniment de les colònies de gats  
del municipi d’Abrera, exp. G330/2016/19

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1316 de data  6.10.2017, d’adjudicació del  contracte de 
serveis  de  tractament  arxivístic  dels  fons  documentals  de  l’Ajuntament,  exp. 
G330/2017/01
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Segon. Donar  compte  dels  decrets  relatius  a  convalidació  de  factura,  que  es 
relacionen seguidament:

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1216 de data 13.09.2017, de convalidació de factura del mes 
de  juliol  del  contracte  menor  de  servei  de  consergeria  i  vigilància  a  les  instal·lacions 
esportives municipals,  exp. G333/2015/19

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

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1218 de data 13.09.2017, de pròrroga del contracte de serveis 
de ciclisme indoor al Centre Aquàtic Municipal, exp. G330/2015/02

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.: 1272/2017 (E014/2017/055)  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar obres d’adequació de la 
parada núm. 24 del Mercat Municipal d’Abrera, ubicat a la rambla del Torrentet, núm. 16, 
a instància de BMQ, amb NIF xxxxx871W. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 14 d’agost de 2017, a les 12:12 
hores (registre d'entrada 2017-E-RE-243), petició de llicència urbanística subscrita per 
MCMG, amb NIF xxxxx358M, en nom i representació de BMQ amb NIF xxxxx871W i de 
la raó social Carnicas Masó, SA, amb CIF A08919334), per executar obres d’adequació 
de la parada núm. 24 del Mercat Municipal d’Abrera, ubicat a la rambla del Torrentet, 
núm. 16 (referència cadastral 8270202).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 1 de setembre de 2017 (núm. 2017-0327) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 27 de setembre de 2017 (núm. SS-2017-0163) 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 Alcaldia en ús de les atribucions que li 
atorga la Llei, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient 1272/2017 
(E014/2017/055),  sol·licitada per  BMQ,  amb NIF xxxxx871W,  per  executar  les  obres 
consistents en adequació de la parada núm. 24 del Mercat Municipal d’Abrera, ubicat a la 
rambla del Torrentet, núm. 16, d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de 
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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 14 d’agost de 
2017, a les 12:12 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 183,41 €
TOTAL  183,41 €

Tercer. Requerir  als  interessats,  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, dipositin la quantitat de 
450,00 euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments 
de les obligacions de la llicència, segons la carta de pagament que se li adjuntarà a la 
notificació. 

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  als  interessats  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  i  al  cap  de  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.

 
3.2  Expedient núm.:  1111/2017 (E013/2017/027)
Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per a executar l’enderroc de la construcció 
auxiliar ubicada a l'immoble del c/ Balaguer, 14, a instància d’ASC, amb NIF XXXXX607V.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 28 de juliol de 2017, a les 14:07 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-7587),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per ASC, amb NIF XXXXX607V, per a executar l’enderroc de la construcció 
auxiliar  ubicada  a  l’immoble  del  c/  Balaguer,  14  (referència  cadastral 
9074514DF0997S0001LJ).
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S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 23 d’agost de 2017 (núm. 2017-0100) emès per l'arquitecte 
municipal.
- Informe jurídic de data 27 de setembre de 2017 (núm. SS-2017-0161) 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  Alcaldia en ús de les atribucions que 
m'atorga la llei, proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres majors amb núm. d'expedient 1111/2017 
(E013/2017/027), sol·licitada per  ASC, amb NIF  XXXXX607V, per a l’enderroc de la 
construcció  auxiliar  ubicada  a  l’immoble  del c/  Balaguer,  14  (referència  cadastral 
9074514DF0997S0001LJ) 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 28 de juliol de 
2017.
- 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 ASC 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 € 

Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 3,35 € 

TOTAL €  21,65 € 
 
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  
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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  ASC,  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,  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.

 
3.3 Expedient núm.: E016/2017/001
Assumpte: Llicència de parcel·lació urbanística al c/ Solell, 5 i 7 (referència cadastral 
8668610DF0986N0001EA (Solell, 5) i 8668603DF0986N0001DA (Solell, 7),  sol·licitada 
per SRM, IBO, RDM, MMG. Expedient núm.: E016/2017/001
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 24 d’abril de 2017, a les 09:40 
hores (registre d'entrades núm. 2017-E-RC-3961), per part de SRM, IBO, RDM, MMG 
amb  NIFs  XXXXX687G,  XXXXX215C,  XXXXX980L,  XXXXX222T,  respectivament, 
petició  de  llicència  de  parcel·lació  al  c/  Solell,  5  i  7  (referències  cadastrals 
8668610DF0986N0001EA -Solell, 5- i 8668603DF0986N0001DA -Solell, 7),  així com 
diversa documentació tècnica complementària aportada en data 13 de setembre de 
2017 (registre d'entrades 8408), com a resposta al requeriment d'esmena de data 28 
d’agost de 2017 (registre de sortides 2855).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe  tècnic  de  data  21  de  setembre  de  2017  (núm.  2017-0107)  subscrit  per 
l’arquitecte municipal.
- Informe jurídic de data 27 de setembre de 2017 (núm. 2017-0160) emès pel lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel 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 Alcaldia en ús de les atribucions que m'atorga la llei,  proposa a la Junta de 
govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Aprovar la llicència de parcel·lació, expedient núm. E016/2017/001, sol·licitada 
per  SRM,  IBO,  RDM,  MMG  amb  NIFs  XXXXX687G,  XXXXX215C,  XXXXX980L, 
XXXXX222T, respectivament, d'acord amb el projecte adjuntat signat per l'arquitecte Joan 
Campmany Boadas, les dades de la qual són les següents:  
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- FINCA MATRIU: de superfície 459 m2,  ubicada al c/  Solell, núm. 5 amb referència 
cadastral 8668610DF0986N0001EA; i de superfície  460,70 m2, ubicada al c/ Solell, núm. 
7 amb referència cadastral 8668603DF0986N0001DA.
Les parcel·les resultants de la parcel·lació són les següents:
- Parcel·la Resultant situada al carrer Solell, núm. 5. Superfície de la finca: 502,83 m²
- Parcel·la Resultant situada al carrer Solell, núm. 7. Superfície de la finca: 416,87 m²
 
Segon. La llicència atorgada resta condicionada al compliment de les consideracions i 
condicions  generals  de  parcel·lacions,  a  les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a 
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- La fiança a dipositar està afecta com a garantia de la correcta materialització registral de 
la parcel·lació autoritzada, en el sentit que aquesta podrà ser retornada un cop s'aporti a 
l'expedient l'escriptura pública i l'acreditació de la seva inscripció en el  registre de la 
propietat,  així  com justificar  la tramitació de l'alteració cadastral  corresponent  (Model 
903).
- Les dues parcel·les obtingudes de la parcel·lació esdevenen indivisibles d'acord amb 
l'article 196.1 c) i 196.1d) del DL 1/2010. Cal fer constar en les escriptures i en els altres 
documents públics de segregació o transmissió de finques, i també en el Registre de la 
Propietat, la indivisibilitat d'aquestes finques, d'acord amb l'article 196.2 del DL 1/2010 i 
amb la resta de la legislació vigent.
 -  Haurà  d’incorporar  la  proforma  de  document  que consta  acompanyada  en  data 
13/09/2017,  amb  l’esmena  que,  pel  que  es  refereix  a  la  descripció  de  la  finca 
segregada de 43,83 m2 caldrà indicar que aquesta segregació únicament  resultarà 
possible amb el benentès que es procedeixi simultàniament a la seva agregació a la 
registral 7462.
- Haurà d’incorporar annexa una còpia certificada del plànol parcel·lari corresponent i 
de les fitxes descriptives dels lots resultants així com les condicions generals de les 
llicències de parcel·lació.

Tercer. Informar  a  SRM,  IBO,  RDM,  MMG  amb  NIFs  XXXXX687G,  XXXXX215C, 
XXXXX980L,  XXXXX222T,  respectivament,  que  tal  i  com s'estableix  en  l'Ordenança 
Fiscal 8 (Codi 2.3), se li practicarà una liquidació provisional per import de 45,26 €, que 
haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà 
de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
 
Quart. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte, dipositi la quantitat de 300 euros en concepte de fiança, segons la carta 
de pagament que se li adjuntarà a la notificació.
 
Cinquè.  Notificar el present acord als interessats, incorporant una còpia certificada del 
plànol parcel·lari corresponent i de les fitxes descriptives dels lots resultants, als efectes 
de la seva inscripció al Registre de la Propietat; i a l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona i al Centre de Gestió Cadastral a Barcelona. 
 
Sisè. Comunicar aquest  acord al Departament d'Urbanisme i  Territori  (arquitecte) i  al 
Departament d'Intervenció.
 
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.:   1297/2017  (E014/2017/056)
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Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat 
al c/ Mataró, 13, a instància de RCR, amb NIF XXXXX646Z. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 21 d’agost de 2017, a les 09:04 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-8018),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per RCR,  amb NIF XXXXX646Z, per a executar la instal·lació interior de gas 
natural  al  c/ Mataró, 13 (referència cadastral  9076025).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 6 de setembre de 2017 (núm. 2017-0105) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe jurídic  de data 4 d’octubre de 2017 (núm.  SS-2017-0165)  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  Alcaldia 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 1297/2017 
(E014/2017/056), sol·licitada per RCR,  amb NIF XXXXX646Z, per a executar les obres 
consistents en la instal·lació interior de gas natural al  c/ Mataró, 13 (Referència cadastral 
9076025), 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 21 de d’agost de 
2017, a les 09:04 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 31,76 €
TOTAL €  31,76 €
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Tercer. 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.

3.5 Expedient núm.:   1988/2017 (E014/2017/058) 
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al 
c/ Menéndez Pelayo, 32, a instància de JSE, amb NIF XXXXX955Z. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 8 de setembre de 2017, a les 12:11 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-8337),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JSE,  amb NIF XXXXX955Z, per a executar la instal·lació interior de gas 
natural  al  c/ Menéndez Pelayo, 32 (referència cadastral  0747606).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  21  de  setembre  de  2017  (núm.  2017-0108)  subscrit  per 
l'arquitecte tècnic municipal.
-  Informe jurídic  de data 4 d’octubre de 2017 (núm.  SS-2017-0169)  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  Alcaldia 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 1988/2017 
(E014/2017/058), sol·licitada per JSE,  amb NIF XXXXX955Z,  per a executar les obres 
consistents  en  la instal·lació  interior  de  gas  natural  al   c/  Menéndez  Pelayo,  32 
(Referència cadastral 0747606), 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 8 de setembre 
de 2017, a les 12:11 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 43,50 €
TOTAL €  43,50 €
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Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient 
(Cap de Departament, arquitecte tècnic municipal).
 
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.: 2050/2017 (E017/2017/018)
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ 
Menéndez  Pelayo,  32,  a  instància  de  Gas  Natural  Catalunya  SDG,  SA,  amb  CIF 
A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 14 de setembre de 2017, a les 11:24 
hores (registre d'entrades núm. 2017-E-RE-270), petició de llicència urbanística subscrita 
per JMBM, en nom i representació de la raó social Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb 
CIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació de la xarxa de subministrament al 
c/ Menéndez Pelayo, 32 (referència cadastral 0747606), 

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  21  de  setembre  de  2017  (núm.  2017-0109)  subscrit  per 
l'arquitecte tècnic municipal.
-  Informe jurídic  de data 4 d’octubre de 2017 (núm.  SS-2017-0170)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori) en el marc del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 
305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  la  Llei  d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment es proposa a la Junta de Govern local l'adopció del 
següent
 
ACORD
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Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm.  d'expedient  2050/2017 
(E017/2017/018), sol·licitada per JMBM, 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/  Menéndez  Pelayo,  32  (referència  cadastral  0747606),  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 14 de setembre de 
2017, a les 11:24 hores  (número de registre d'entrades 2017-E-RE-270)
 
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.

3.7 Expedient núm.:   765/2017  (E014/2017/048)
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat 
al C/ Tarragona, 9, a instància d’ASM, amb NIF XXXXX833A. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 11 de juliol de 2017, a les 10:58 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-6933),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per FGZ, en nom i representació d’ASM, amb NIF XXXXX33A, per a executar la 
instal·lació interior de gas natural  al  C/ Tarragona, 9 (referència cadastral  9075312), així 
com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 29 de setembre de 
2017 (registre d'entrades 8878), com a resposta al requeriment d'esmena de data 28 de 
juliol de 2017 (registre de sortides 2590).
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S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 2 d’octubre de 2017 (núm. 2017-0112) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 4 d’octubre 2017 (núm. SS-2017-0164) 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  Alcaldia 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 765/2017 
(E014/2017/048), sol·licitada per ASM, amb NIF XXXXX33A,  per a executar les obres 
consistents  en la  instal·lació  interior  de  gas  natural  al   C/  Tarragona,  9  (referència 
cadastral  9075312),  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les 
consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en dates 11 de  juliol de 
2017 (registre d'entrades 6933), i 29 de setembre de 2017 (registre d'entrades 8878).
 
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 25,17 €
TOTAL €  25,17 €

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

Quart. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient 
(Cap de Departament, arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals).
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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.: E045/2017/03
Llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i funcionament d’una terrassa a la 
plaça de Rafael Casanova, 14 (Cerveseria Àgora).

MDF365U ha sol·licitat l’autorització municipal per instal·lar una terrassa a la calçada 
mitjançant  instància  entrada  en  data  02.06.2017  (núm.  de  registre  5572)  i  la 
documentació annexa corresponent en data 29.08.2017 (núm. de registre 8128).

L’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública mitjançant  la instal·lació de 
terrasses i vetlladors de bars i restaurants, aprovada inicialment pel Ple municipal en 
data 25.05.2017, i que ha entrat en vigor en data 18.08.2017, regula aquesta matèria.

El Servei Tècnic Municipal ha emès informe relatiu a les mesures i altres condicions 
tècniques de la instal·lació pretesa i de la franja que es mantindrà lliure per al pas dels 
vianants per la vorera, núm. 2017-0139 de data 06.09.2017.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel  Departament de Territori i Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu al Medi Ambient 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,

RESOLC

Primer. Autoritzar l'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i  funcionament 
d’una terrassa, d'acord amb les condicions especificades a l'apartat segon.

 Titular: MDF365U
 Localització de l'activitat: Pl. Rafael Casanova, 14
 Activitat principal de la que depèn: CERVESERIA ÀGORA

 L’ocupació de la calçada es farà únicament durant el període de temporada alta 
comprès entre l’1 d’abril i el 31 d’octubre.

 Les dimensions de l’espai d’ocupació de la calçada seran de 14,89 m x 1,80 m.
 D’acord amb aquestes dimensions,  i tenint en compte que en un mòdul gran de 

2,00 x 2,00 m hi caben 1 taula i 4 cadires, es podran situar un màxim de 7 
mòduls (14,89 m x 1,80 m = 26,64 m2/4,00 m2 = 6,66/7).  Per això, com a 
màxim, podran instal·lar-se 7 taules i 28 cadires.

 Caldrà deixar 2,00 m lliures dels pas de vianants situat al costat nord.
 El  perímetre  rectangular  al  voltant  de  les  taules  i  cadires  estarà  delimitat 

mitjançant un sistema de protecció en les tres cares que limiten amb la calçada, 
per  tal  de  garantir  la  seguretat  dels  usuaris.  El  sistema  serà  a  base  d’una 
estructura  d’alçada entre 110 i 130 centímetres i els paraments verticals seran 
opacs, sense cap tipus de propaganda de l’establiment. Els paraments també 
hauran de disposar de les obertures necessàries per evitar problemes amb el 
vent  i  hauran  de  ser  de  material  ignífug.  Els  vèrtexs  es  senyalitzaran  amb 
sistemes fotolluminiscents homologats.

 No es podrà ancorar la tarima al paviment de la via pública.
 Es permetrà el pas de les aigües pluvials per la seva part inferior.
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 No s’autoritza: ocupar la vorera.
 Durant el període de l’1 de novembre al 31 de març, quan la terrassa s’ha d’haver 

recollit i retirat de la calçada, l’establiment disposarà de l’autorització que ja tenia 
per ocupar la vorera amb taules i cadires.

Segon. Condicions de la present autorització:
01. L'autorització es circumscriu exclusivament a les activitats que s'assenyalen.
02. Aquesta llicència d’ocupació temporal origina una situació de possessió precària 
essencialment revocable per raons d’interès públic (art. 57.2 Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals).   
03.  L'horari  màxim  de  funcionament  de  l'activitat  serà  el  que  assenyala  el  Pla 
d’Ocupació de la Via Pública per a cada època de l’any.
04. Quan l’activitat no estigui en funcionament, les taules i cadires quedaran recollires 
a l’interior del local.
05.  Una vegada transcorregut  el  període de vigència de l’autorització,  s’hauran de 
retirar de la via pública tots els elements de la terrassa.
06.  La  concessió  d'aquesta  llicència  s'entén  sense  perjudici  de  tercers.  A més,  el 
beneficiari haurà de sol·licitar i obtenir altres llicències o autoritzacions si aquestes són 
preceptives, d'acord amb la reglamentació de l'activitat que vol exercir.
07.  La  terrassa  s’adscriu  a  l’activitat  d’hostaleria  que es  diu  a  l’apartat  primer.  La 
mateixa  persona,  física  o  jurídica,  és  titular  i  responsable  d’ambdues  activitats, 
indestriablement. L’eventual tancament temporal o definitiu de l’activitat principal, així 
com el  seu  traspàs  a  tercers,  comportaria  en  tot  cas  l’extinció  d’aquesta  llicència 
d’ocupació  de  la  via  pública.  En  aquests  supòsits,  caldrà  tornar  a  sol·licitar 
l’autorització.
08. 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,  la terrassa només podrà ser lloc habilitat per al consum de tabac quan no 
estigui coberta i, si ho està, quan només tingui un màxim de dos paraments verticals, 
inclosa la façana de l’establiment, si és el cas.
09.  Els  serveis  municipals  poden  inspeccionar,  en  qualsevol  moment,  l'activitat  o 
instal·lació per tal de comprovar el compliment de les condicions exigides a la llicència. 
La negativa o obstrucció als serveis d'inspecció o a l'accés dels mateixos al recinte 
d'activitat comportarà la suspensió immediata dels efectes d'aquesta autorització. La 
suspensió serà vigent fins que es pugui realitzar la inspecció en condicions normals,  
sense perjudici d'altres accions que, d'acord amb la llei, pugui exercir l'Ajuntament per 
tal de garantir l'exercici de les seves competències en la matèria.
10.  El  beneficiari  de  la  present  autorització  sempre  ha  d'estar  al  corrent  de  les 
obligacions fiscals derivades de l'exercici  de l'activitat  que realitza. En cas contrari, 
podrà ser causa de suspensió dels efectes d'aquesta autorització, prèvia audiència a 
l'interessat.
11.  Per  raons d'interès  públic,  l'Administració  podrà  modificar  les  condicions  de  la 
llicència, sense que això impliqui indemnització.
12. L’incompliment de les condicions podrà comportar sancions, o bé suspensió dels 
efectes, o revocació temporal o definitiva de l'autorització.
13. Serà títol acreditatiu de la llicència municipal la notificació de la present resolució 
amb l’acreditació de pagament de la taxa corresponent.

Tercer. Informar que les dades identificatives del beneficiari i de l’ocupació de la via 
pública que s’autoritza s’incorporaran al padró corresponent per al pagament anual de 
la taxa, segons l’Ordenança Fiscal vigent.
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Quart. Notificar  aquest  acord  al  peticionari  i  donar  compte  als  Departaments 
d’Intervenció, OAC, Territori i Medi Ambient, Promoció Econòmica i Policia Local.

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

4.2 Expedient núm.: E052/2016/10
Comunicació d’activitat de restaurant al carrer d’Antonio Machado, 62, local 7.

IB815Q ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 27.12.2016 
(núm. de registre 11547), modificada després en dates 10.07.2017 (6917), 14.09.2017 
(8415) i 21.09.2017 (8580), i la documentació annexa corresponent.

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

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0002 
de data 23.01.2017, 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. 3 de data 26.01.2017, amb dictamen positiu.

S’ha emès  l’informe tècnic de data 25.09.2017,  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: IB815Q
Rètol de l’establiment: PIZZERIA DOLCE VITA

Activitat: restaurant
Emplaçament: C. Antonio Machado, 62, local 7
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 561) 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 10.07.2017 amb núm. de 
visat 2017907316 12/06/2017 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 
i la documentació complementària presentada en data 21.09.2017 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 
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l’activitat  autoritzada  a  l’apartat  anterior  de  les  següents  condicions,  limitacions,  i 
mesures correctores en el seu funcionament.

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. S’ha de sol·licitar al  departament competent  en matèria de salut el  llibre de 
menjador col·lectiu per a l’activitat autoritzada.

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

10. El titular de l’activitat ha de disposar de contracte de recollida de residus (oli de 
cuina  usat)  amb  un  transportista  autoritzat.  Això  s’ha  d’acreditar 
documentalment a l’Ajuntament en el termini de dos mesos.

11. 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.

12. 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 
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.

13. L’horari d’obertura al públic es subjectarà al que regula l’acord núm. 2944 de la 
Junta de Govern Local de data 21.11.07.
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14. Per  aquest  acte  no  s’autoritza  la  possible  ocupació  de  la  via  pública,  que 
requerirà  sempre  una  llicència  específica  que,  en  tot  cas,  es  subjectarà  a 
l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació 
de  terrasses  i  vetlladors  de  bars  i  restaurants,  aprovada  per  l’Ajuntament 
d’Abrera, i que és vigent des del dia 18.08.2017.

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

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

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

18. L’aforament total  de  l’establiment  s’estableix  en  26  persones.  S’ha  de  fer 
constar aquesta dada en un rètol visible a l’entrada del local.

19. S’ha  de  dissenyar,  aplicar  i  mantenir  un  procediment  basat  en  el  sistema 
d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) com a eina per garantir la 
seguretat  dels aliments produïts i  comercialitzats segons el  Reglament (CE) 
núm. 852/2004 del  Parlament Europeu i  del Consell,  de 29 d’abril,  sobre la 
higiene dels productes alimentaris.

20. L’establiment  restarà  inclòs  dins  del  programa  de  vigilància  d’establiments 
alimentaris d’Abrera.  En  conseqüència,  la  manca  de  resolució  de  les 
deficiències o la manca de compliment de la legislació vigent podran ser causa 
del cessament de l’activitat.

21. 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 
es  pugui  concloure  el  procediment  d’inspecció.  D’altra  banda,  tota  actuació 
inspectora, ordinària o extraordinària, restarà subjecta a les taxes municipals 
corresponents.

22. 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 5, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 491,69 € (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.
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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 
---
 
8.-  ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: G388/2015/10     
Assumpte: Donar compte de resolució judicial

Vist  que  per  FOMENTO  AGRÍCOLA  Y  GANADERO  SL  es  va  interposar  recurs 
contenciós administratiu contra l’acord de 5 de juny de 2013 de la Junta de Govern 
Local, d’atorgament de la llicència d’obres de moviment de terres de la finca I.3 del 
projecte de reparcel·lació del sector industrial barcelonès 2ª Fase. 

Atès que el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en data 02 de març de 
2017, ha dictat sentència número 49/2017, en la que s’estableix: 

“He  resolt  estimar  parcialment  el  recurs  presentat  per  FOMENTO  AGRÍCOLA  Y  
GANADERO, SL contra l’Ajuntament d’Abrera, anul·lar la resolució impugnada en allò  
que fa referència a l’import de les liquidacions d’ICIO i de la Taxa llicència, els quals  
imports es fixen en 19.434,28 € i 10.779,12 €, respectivament, sense costes.”

En compliment de la referida sentència, procedeix la devolució a FOMENTO AGRÍCOLA 
Y GANADERO, S.L. de l’import corresponent a la diferència entre la quantitat ingressada 
en el seu dia i l’import de les liquidacions tributàries fixades judicialment.

En conseqüència, en ús de les atribucions que tinc legalment conferides, proposo a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent
   
ACORD

Primer. Donar compte de la sentència judicial esmentada i acatar-la en el termes de la 
mateixa. 

Segon.  Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per import de  7.506,33 €, import 
corresponent a la diferència entre la quantitat ingressada en el seu dia per aquesta 
empresa  i  l’import  de  les  liquidacions  tributàries  fixades  judicialment,  més  els 
interessos de demora corresponents.  
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Tercer. Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària, a fi i efecte que en 
virtut del conveni de delegació subscrit amb l’Ajuntament, efectuï la devolució de l’ingrés 
indegut mitjançant pagament al núm. de compte del Jutjat Contenciós Administratiu: 
Banc Santander, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, especificant en el concepte 
el nº 0909 0000 85 0305 13. Notificar a FOMENTO AGRÍCOLA Y GANADERO, S.L., a 
la representació processal de l’Ajuntament, al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona  i  comunicar-ho  al  Departament  d’intervenció,  tresoreria  i  Finances  de 
l’Ajuntament.  

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

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

9.1 Expedient: 2540/2017
Aprovació  de  la  minuta  del  conveni  Biennal  (2017-2018)  de  col·laboració  entre  diferents 
ajuntaments,  amb  motiu  de  l’organització  del  IX  Premi  Literari  Delta  Narrativa  escrita  per  
Dones, així com de la publicació i presentació de l’obra guanyadora, que s’annexa a aquest  
acord.

Els ajuntaments  d’Abrera, Begues, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans estan interessats en 
establir una relació de cooperació biennal (2017-2018) per l’organització del IX Premi 
Literari Delta Narrativa per Dones així com per a la publicació i presentació de l’obra 
guanyadora.

Aquest concurs té l’objectiu de donar suport i reconeixement a la creació artística de 
les dones i fomentar la seva participació dins el món literari i compta amb el suport 
tècnic del Consell Comarcal, que està present en aquest premi mitjançant el Consell  
de les Dones del Baix Llobregat.

Vist que per a la present edició, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts assumeix les 
obligacions de l’organització i coordinació de les accions previstes, la contractació de 
totes les activitats necessàries per a l’execució de dites accions i la presentació de la 
documentació justificativa dels procediments de contractació, execució i pagament de 
les accions dutes a terme.

Vist que la despesa màxima serà de 15.470€ anual pels exercicis 2017 i 2018, que 
queda distribuïda entre els ajuntaments participants d’acord amb el quadre següent:

Ajuntament 2017 2018
Abrera  550 € 550 €
Begues 550 € 550 €
Castelldefels  1.590 € 1.590 €
El Prat de Llobregat  1.590 € 1.590 €
Esplugues de Llobregat  1.590 € 1.590 €
Gavà  1.590 € 1.590 €
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Pallejà 550 € 550 €
Sant Boi de Llobregat  1.590 € 1.590 €
Santa Coloma de Cervelló  550 € 550 €
Sant Joan Despí 1.590 € 1.590 €
Sant Just Desvern  550 € 550 €
Sant Vicenç dels Horts  1.590 € 1.590 €
Viladecans  1.590 € 1.590 €

Total 15.470€ 15.470€

Atès  que  els  ajuntaments  que  subscriuen  el  present  conveni  es  comprometen  a 
participar  en  l’organització  de  la  publicació  i  la  presentació  de  l’obra  literària 
guanyadora del certamen i realitzaran l’aportació econòmica establerta a l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts a través de transferència corrent.

Atès que el termini de les aportacions econòmiques serà la següent:  la corresponent a 
l’exercici 2017, a la signatura del present conveni i durant el primer trimestre de 2018, 
la corresponent a aquest segon any. 

Atès que cada ajuntament designarà un tècnic que formarà part de la Comissió de 
seguiment, que tindrà les funcions de fer el seguiment i el control del que s’estipula al 
present  conveni  i  de  resoldre  els  dubtes  d’interpretació  que  puguin  sorgir  durant 
l’execució.

El present  conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i en allò no previst específicament, es regirà 
per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre,  del  procediment  administratiu comú de les administracions públiques i  la 
resta de normativa que li sigui aplicable a l’objecte del conveni.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Dones i Igualtat, en 
el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta 
regidoria delegada de Dones i Igualtat, Comunicació, Joventut i Infància, en ús de les 
atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302, de 22 de desembre de 
2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer.  Aprovar la minuta del conveni Biennal (2017-2018) de col·laboració entre els 
ajuntaments  d’Abrera,  Begues,  Castelldefels,  El  Prat  de  Llobregat,  Esplugues  de 
Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan 
Despí,  Sant  Just  Desvern,  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  Viladecans,  amb  motiu  de 
l’organització del IX Premi Literari Delta Narrativa escrita per Dones, així com de la 
publicació i presentació de l’obra guanyadora, que s’annexa a aquest acord.
 
Segon. Facultar a la regidora de Dones i Igualtat, Comunicació, Joventut i Infància de 
l’Ajuntament d’Abrera, Montserrat Navarro Caraballo per a la signatura del conveni.

Tercer. Autoritzar,  disposar i  reconèixer l’obligació per import de 550, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 231/46200 i ordenar i efectuar el pagament corresponent a 
l’aportació de l’Ajuntament d’Abrera per l’anualitat 2017 del Conveni per l’organització 

25



del IX Premi Literari Delta Narrativa Escrita per Dones a l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts amb CIF P0826300F.

Quart.  Autoritzar i disposar la despesa per import de 550€ del pressupost de 2018, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231/46200 i condicionar l’existència de crèdit 
adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Cinquè.  Designar la tècnica de Dones i Igualtat, Maria Rosa Valor i Sabatier com a 
membre de la comissió de seguiment del present conveni.

Sisè.  Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i comunicar al 
Departament de Dones i Igualtat i al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i 
Finances per als efectes oportuns.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de 
la qual dono fe amb el seu vistiplau, essent les 18:45 hores. 

  Vist i plau
El secretari                 L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                             Jesús Naharro Rodríguez 
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