
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2017 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la  Vila  d’Abrera,  essent  les  18:20  hores  del  dia  7  de  novembre  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. Jesús Naharro Rodríguez (PSC)

Vocals: 
- Sr.  Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat  d’Esports,  Salut,  Gent  Gran i 

Cultura (PSC).  
- Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció 

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

jardins, Urbanisme i mobilitat i Millora (PSC). 

Secretari: Sra. Oscar Buxeres Soler

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

- 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.  

Excusen l’assistència:
- 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)
- Sr.  José  Luís  Hita  Bullón  regidor  delegat  de  Seguretat  Ciutadana, 

Protecció civil i Personal (PSC)

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

ORDRE DEL DIA

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/20 – 2957/2017 

Acta de la Junta de Govern Local de data 17/10/17 

2 CONTRACTES
2.1 Expedient: 2066/2017

Renúncia a la concessió de la parada 2 del Mercat Municipal d’Abrera.

2.2 Expedient núm.: G330/2016/34
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Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de socorrisme a la Piscina municipal  
d'estiu.

2.3 Expedient núm.: G333/2017/22
Rectificació  d’error  aritmètic a  l’acord núm. 2.2 de la  Junta de Govern Local  de l’Ajuntament 
d’Abrera de data 17 d’octubre de 2017.

2.4 Expedient núm.: G329/2012/12
Devolució de la garantia definitiva del contracte d’adquisició de vehicle policial en la modalitat de 
renting.

2.5 Expedient núm.: G367/2016/11
Transmissió de la concessió de la parada P13 del Mercat Municipal d’Abrera.

2.6 Expedient núm.: 895/2017 (G367/2017/04)
Inici d’expedient,  aprovació dels  plecs de clàusules i  convocatòria de licitació de la concessió 
demanial de la gestió i explotació del servei de bar del Casal social de Can Vilalba.

2.7 Expedient núm.: G333/2017/03
Aprovació de l’acta de recepció de les obres anomenades “Reforma de les oficines del  Serveis 
Tècnics”.

3 OBRES
3.1 Expedient núm.:   1796/2017  (E014/2017/057)

Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ La Florida, 1, a 
instància de  la Comunitat de Propietaris La Florida, 1, amb NIF H59515361. 

3.2 Expedient núm.:   E014/2017/040
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al Ps. Església, 21, 
local, a instància de MME, amb NIF XXXXX084T. 

3.3 Expedient núm.: 1985/2017 (E017/2017/017)
Llicència  d'obres per  a  la  instal·lació  de gas natural  a  l'immoble ubicat  al  c/  Tarragona,  9,  a 
instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.4 Expedient núm.:   1164/2017  (E014/2017/054)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Martorell, 10-16, 
local  7,  a  instància  de  FMMH,  amb  NIF  XXXXX958V  en  nom  i  representació  de 
NEUROBIOMECHANICAL APLICATIONS, S.L., amb CIF B66838061. 

3.5 Expedient núm.:  2056/2017 (E013/2017/030)
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a l'immoble ubicat al c/ Igualada, 8, a 
instància JDRS, en nom i representació de DPM, amb NIF XXXXX414V.

3.6 Expedient núm.: E016/2016/001
Donar compte del decret de l’Alcaldia 2017-1356 de data 20 d’octubre de 2017 d’atorgament de 
llicència de parcel·lació

3.7 Expedient núm.: 2120/2017 (E014/2017/059)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Era, 3, a instància 
de DASG, amb NIF XXXXX288Y, en nom i representació de JPV, amb NIF XXXXX938F. 

3.8 Expedient núm.: E390/2017/17
Donar  conformitat  a  la  documentació  presentada  per  SLM.,  amb  NIF  xxxxx065B,  en  nom i 
representació  de  la  raó  social  Logitec  Mecànica  y  del  Metal,  SL,  amb  CIF  B60557683,  per 
executar obres de finalització treballs d'enderroc i desmantellament de diversos volums creats, a 
la parcel·la ubicada al carrer Can Noguera, núm. 6.

3.9 Expedient núm.:   2429/2017 (E014/2017/060)  
Llicència d'obres menors i  instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Can Noguera, 
8-14, a instància de MCC, amb NIF XXXXX348J, en nom i representació d’Inmobiliaria Monistrol, 
S.L., amb CIF B08112666. 

3.10 Expedient núm.:  2749/2017 (E013/2017/033)
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Legalització d'obres i instal·lacions (piscina) a l'immoble ubicat al c/ Àger, 23, a instància d’HGT, 
amb NIF XXXX981H, en nom i representació de PSG, amb NIF XXXXX882W

3.11 Expedient núm.:  2713/2017 (E013/2017/032)
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a l'immoble ubicat a l’Av. Sant Hilari, 
1bis, a instància de JLAM, amb NIF XXXXX053Z, en nom i representació de JCFS, amb NIF 
XXXXX641Z.

3.12 Expedient núm.: 2077/2017 (E017/2017/020)
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Mataró, 13, a instància 
de JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social Gas Natural Catalunya 
SDG, SA, amb CIF A63485890.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient núm.: E053/2017/01

Declaració responsable d’activitat d’empresa de treball temporal al passeig de l’Estació, 7-9, local 
1.

5 SUBVENCIONS
5.1 Expedient núm.: G404/2017/71

Petició i acceptació del programa FlipArt, activitat ofertada per l’Oficina de Difusió Artística de la 
Diputació de Barcelona.

6 CONVENIS
6.1 Expedient: G401/2017/04

Aprovació de conveni entre l'Ajuntament d'Abrera i  el Consell  Comarcal del Baix Llobregat de 
col•laboració per a l'organització del Congrés el Baix Llobregat a debat i el Fòrum Municipalista.

7 PERSONAL
7.1 Expedient: G198/2017/06

Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  per  la  formació  pràctica  de  l’estudiant  de  Formació 
Professional d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives a l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada, 
el/la Sr./Sra. P. P.C, que serà vigent des del 8 de novembre de 2017 fins l’1 de juny de 2018.

7.2 Expedient: G198/2017/07
Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  per  la  formació  pràctica  de  l’estudiant  de  Formació 
Professional d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives a l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada, 
el/la Sr./Sra. J. M.J, que serà vigent des del 8 de novembre de 2017 fins l’1 de juny de 2018.

7.3 Expedient: G198/2017/08
Aprovació del conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l’estudiant de Cicle Formatiu 
de Grau Mig de sistemes microinformàtics i xarxes a l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals d’Olesa de 
Montserrat, el/la Sr./Sra. Y.O.G, que serà vigent del 8 de novembre de 2017 fins el 26 de març de  
2018.

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient: 1995/2017

Aprovació de les bases que regiran el Setè Concurs d’Aparadors Nadalencs – 2017

8.2 Expedient núm.: G367/2017/01
Aprovació de les bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal per 
prestar el servei de bar a la Festa de Cap d’Any de Cultura i de la Festa Major Jove.

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/20 – 2957/2017 
Acta de la Junta de Govern Local de data 17/10/17

L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
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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 17 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: 2066/2017
Renúncia a la concessió de la parada 2 del Mercat Municipal d’Abrera.

Per acord núm. 2052, adoptat pel Ple Municipal en data 26/09/2008, complementat per 
l’acord  Plenari  núm.  2062 de data 6/11/2008,  es  va adjudicar definitivament,  entre 
d’altres, la concessió administrativa de la parada 2 del Mercat Municipal d’Abrera  (en 
endavant, mma), de conformitat amb les dades següents:

Parada: P2 del Mercat Municipal d’Abrera. Superfície: 17,5 m2 
Adjudicatari: Josep Antoni Playan González, NIF: xxxxx059Q
Coeficient de participació: 0,5602
Sector comercial: blanc (Reparació de calçat i claus).
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El 21/10/2008 es va formalitzar amb el Sr. Playan la concessió administrativa de la 
parada 2 del mma, previ dipòsit de la garantia definitiva per un import de 3.000 €.

Per acord núm. 2268, adoptat pel Ple de 30/12/2010, es va prorrogar, de 15 anys a 25 
anys,  la durada de les concessions administratives de les parades i  magatzems al 
mma atorgades a l’acord plenari indicat.

El  20/09/2017,  registre  núm.  2015-E-RC-5985, el  Sr.  Josep  Antoni  Playan  González, 
renuncia a la concessió de la parada P2 del mma i sol·licita la devolució de la garantia 
definitiva dipositada per import de 3.000 €.

S’ha emès certificat de data 05/10/2017 de l’Organisme de Gestió Tributària on es fa 
constar que el Sr. Playan no té cap deute amb la hisenda municipal. 

D’acord amb allò establert  en el  Plec de clàusules reguladores de la concessió de 
parades,  locals  i  magatzems  al  Mercat  Municipal  d’Abrera,  aprovat  per  Decret  de 
l’Alcaldia  núm.   10653  de  data  10/07/2008,  els  adjudicataris  han  de  cogestionar 
l'activitat  del  conjunt  del  mercat,  en  la  part  proporcional  que  els  correspongui,  i 
gestionar pel seu compte, íntegrament, els llocs de venda corresponents que formen 
part del mercat, sempre d'acord amb allò disposat en aquest plec de clàusules, així 
com, que els adjudicataris assumiran les despeses proporcionals que ocasionin els 
serveis  comuns,  aparcament  inclòs,  que  es  faran  efectius  normalment  mitjançant 
quotes ordinàries o especials a la Comunitat de Concessionaris.

D’acord amb l’article 12 del Reglament general del Mercat Municipal d’Abrera aprovat 
definitivament  per  Decret  de  l'Alcaldia  núm.  9301  de  data  14/02/2007,  publicat  al 
BOPB  núm.  49  de  26/02/2007,  en  cas  de  renúncia  voluntària  del  concessionari, 
l’Ajuntament  s’ha  de  fer  càrrec  de  l’espai  i  procedir  a  llur  adjudicació  mitjançant 
concurs.  Els  concessionaris  limítrofs  podran  optar  a  la  concessió  sempre  que  no 
suposi una situació de concentració.

L’acceptació de la renúncia comporta la devolució de la garantia definitiva dipositada. 

S’ha  subscrit  acta  de  la  Policia  Local  núm.  2017-387  de  data  05/10/2017,  de 
comprovació de l’estat de la parada i lliurament de claus.

S’ha emès informe núm. PE 91-2017 de data 11/10/2017, subscrit per la tècnica de 
Promoció Econòmica, on es considera favorablement la renúncia a la concessió de la 
parada P2 del mma, 

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,  Consum  i 
Turisme, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 
del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Acceptar la renúncia del Sr.  Josep Antoni Playan González a la concessió 
administrativa  de  la  parada  2,  adjudicada  per  acord  plenari  núm.  2052  de  data 
26/09/2008, amb efectes de 31/10/2017.
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Segon. Ordenar  a  la  Tresoreria  Municipal  la  devolució  de  3.000  €,  dipositats  en 
metàl·lic, en concepte  de la garantia definitiva de la parada 2 del Mercat Municipal 
d’Abrera.

Tercer. Notificar aquest acord al Sr. Josep Antoni Playan González.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal, a la Unitat de suport administratiu al 
Medi Ambient i a la Gerència del Mercat Municipal d’Abrera.

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

2.2 Expedient núm.: G330/2016/34
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de socorrisme a la Piscina municipal 
d'estiu.

Per Decret d’Alcaldia núm. Decret núm. 2017-0730, adoptat en data 07/04/2017,  es va 
adjudicar el contracte de serveis de socorrisme a la Piscina municipal d'estiu a Sanea 
2008, SL, amb CIF B43947498, per un preu de 36.788,84 € (IVA inclòs), formalitzat el 
09/06/2017.

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  17/10/2017,  subscrit  pel  cap  del  Departament 
d’Esports, 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’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. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del servei de socorrisme 
a la Piscina municipal d'estiu, prestat fins el 10/09/2017, 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 forma d’aval, 
d’import  1.520,20  €,  que  el  contractista  Sanea  2008,  SL té  dipositada  en  aquesta 
corporació.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Sanea 2008, SL.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Esports.

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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2.3 Expedient núm.: G333/2017/22
Rectificació d’error aritmètic a l’acord núm. 2.2 de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament  
d’Abrera de data 17 d’octubre de 2017.
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat,  entre altres,  l’acord 
núm.  2.2 del  dia 17 d’octubre de 2017 mitjançant  el  qual  s’aprova la factura núm. 
17000173 de data 31 d’agost de 2017 (registre d’entrada 2017-E-RC-8724 de data 25 
de setembre de 2017) per un import de 6.603,56€, i la 1a certificació d’obres (registre 
d’entrada  2017-E-RC-8595  de  data  21  de  setembre  de  2017)  presentades  per  la 
societat Asfaltos Barcino, SL, amb CIF B66533456.

A la part  resolutiva segona del ressenyat acord, s’ha detectat un error aritmètic a la 
imputació de l’aplicació pressupostària del pressupost municipal vigent.

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 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. Rectificar l’error aritmètic del resolutiu segon de l’acord núm. 2.2 de la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera de data 17 d’octubre de 2017,  en el sentit 
següent:

- On diu: “a l’aplicació pressupostària 150/61901”

- Ha de dir: “a l’aplicació pressupostària 150/61902”

Segon. 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.

2.4 Expedient núm.: G329/2012/12
Devolució de la garantia definitiva del contracte d’adquisició de vehicle policial en la modalitat de 
renting.

Per acord núm. 2.4/1151, adoptat per la Junta de Govern Local en data 3/07/2013,  es 
va  adjudicar  el  contracte  administratiu  de  subministrament,  en  la  modalitat 
d’arrendament sense opció de compra, d’un vehicle policial a Banco Santander, SA, 
amb  CIF  A39000013,  per  un  preu  de  41.323,68  €  (IVA  inclòs),  formalitzat  el 
17/07/2013,amb una durada de 48 mesos.
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El 5/09/2017 ha finalitzat el  termini  del contracte i la Policia Local ha procedit  a la 
devolució  del  vehicle  marca  Seat,  model  Altea,  matrícula  1621-HSM  a  Banco 
Santander, SA.

La clàusula sisena del contracte formalitzat estableix: “Devolució de la garantia. Finalitzat 
el renting es procedirà a la devolució de la garantia dipositada.”

S’ha emès informe núm. 301-2017 de data 3/10/2017, subscrit pel sergent de la Policia 
Local, segons el qual el contracte ha finalitzat i s’ha retornat el vehicle amb 155.419 
km, pel que 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).

El  preu  del  contracte  inclou  l’abonament  per  km.  no  realitzats  dins  del  període 
contractat, a un preu de 0,0226 €/km, més IVA, respecte d’un total de 160.000 km.

El 5/10/2017 es va realitzar el requeriment de pagament de la liquidació per km. no 
realitzats, d’import 125,27 €, que ha estat ingressada.

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 Seguretat ciutadana, Protecció civil i 
Personal, 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  contracte  de 
subministrament, en la modalitat d’arrendament sense opció de compra, d’un vehicle 
marca  Seat,  model  Altea,  matrícula  1621HSM,  adscrit  a  la  Policia  Local  d’Abrera, 
d'acord amb l'article 102.1 del TRLCSP.

Segon. Declarar l’extinció del contracte pel seu compliment.

Tercer. Ordenar  a  la  Tresoreria  municipal  tornar  la  garantia  constituïda  en  forma 
d’aval, d’import 1.721,04 €, que el contractista Banco Santander, SA té dipositada en 
aquesta corporació.

Quart. Aprovar la liquidació per import de 125,27 €, en concepte de km. no realitzats 
en  el  període  contractual.  Reconèixer  el  dret,  per  import  125,27  €,  i  imputar-lo  al 
concepte  pressupostari  d’ingressos  399,00  (Altres  ingressos  diversos)  i 
comptabilitzar-lo en fase RDI.

Cinquè. Notificar aquest acord a Banco Santander, SA. 

Sisè. Donar compte a la Intervenció 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.

2.5 Expedient núm.: G367/2016/11
Transmissió de la concessió de la parada P13 del Mercat Municipal d’Abrera.
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Per acord núm. 2.14, adoptat per la Junta de Govern Local de data 13/12/2016, es va 
adjudicar  la  concessió  demanial  de  la  parada  P13  del  Mercat  Municipal  d’Abrera 
(mma)  al  Sr.  Joan  Virgili  Mulet,  sector  comercial  blanc,  amb  una  durada  de  la 
concessió de 5 anys prorrogable, prèvia sol·licitud, per 5 anys més.

El 16/12/2016 es va formalitzar la concessió, previ dipòsit en metàl·lic de la garantia 
definitiva per un import de 179,35 €, amb un cànon anual per a la primera anualitat de 
153,19 €, IVA inclòs, i inici de la concessió l’1/01/2017.

En data  26/09/2017 (Registre  núm.  2017-E-RC-8793) el  Sr.  Joan  Virgili  sol·licita  la 
transmissió de la concessió de la parada 13 del MMA a favor de Irene Joana Virgili 
Domingo, on consta un import  per traspàs de 10 € i  presenta certificats d’estar  al 
corrent  de  pagament  amb  la  Seguretat  Social  i  l’Agència  estatal  d’administració 
tributària.

El règim jurídic particular del contracte formalitzat es regula al Reglament general del 
Mercat Municipal d’Abrera (en endavant, RMM) i segons l’article 31: “L'Ajuntament podrà 
autoritzar la transmissió d’espais a tercers per part de l'adjudicatari pel temps que resti fins a la 
finalització  del   termini  de concessió  o  de  llur  pròrroga,  sempre   i  quan  el  nou  titular  de   la 
concessió reuneixi les condicions que exigeix el present Reglament i el Plec de condicions ... i 
adoptarà algun dels acords següents: a) Autoritzar la cessió percebent l'Ajuntament el cànon de 
transmissió determinat a l’article 9.”

Segons l’art.  9.4  del  RMM:  “El  cànon  de  transmissió  es  meritarà  cada  vegada  que  es 
produeixi una transmissió autoritzada per l’Ajuntament i en defecte de regulació expressa per 
l’Ajuntament, tindrà la quantia equivalent al 10% del preu de la transmissió”. 

D’acord  amb  allò  establert  en  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars 
reguladores  de  la  concessió  de  llocs  de  venda  al  Mercat  Municipal  d’Abrera,  els 
adjudicataris  han  de  cogestionar  l'activitat  del  conjunt  del  mercat  en  la  part 
proporcional que els correspongui i gestionar pel seu compte, íntegrament, els llocs de 
venda corresponents que formen part del mercat, sempre d'acord amb allò disposat en 
el plec; així mateix, assumiran les despeses proporcionals que ocasionin els serveis 
comuns,  aparcament  inclòs,  que  es  faran  efectius  normalment  mitjançant  quotes 
ordinàries o especials a la Comunitat de Concessionaris.

Segons certificat de data 27/09/2017 de la Gerència del Mercat Municipal no consta 
cap deute pendent de pagament de la parada P13 titularitat del Sr. Virgili.

S’han  emès  certificats  de  l’ORGT de  data  2/10/2017  i  5/10/2017,  respectivament, 
conforme el Sr. Virgili i la Sra. Virgili no tenen cap deute amb l’Hisenda Local.

En data 04/10/2017 la Sra. Virgili ha dipositat, en metàl·lic, la garantia definitiva de la 
concessió per import de 179,35 € i, així mateix, ha acreditat el pagament del traspàs.

S’ha emès informe favorable a la transmissió núm.  PE89-2017  de data 11/10/2017, 
subscrit per la tècnica del Departament de Promoció Econòmica.

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,  Consum  i 
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Turisme, en ús de les atribucions que m’atorga el  Decret d’Alcaldia  núm. 2016-1302 
del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Autoritzar la transmissió de la concessió demanial d’explotació de la parada 13 
del Mercat Municipal d’Abrera de Joan Virgili Mulet a Irene Joana Virgili Domingo, amb 
NIF xxxxx421G, fins a la finalització del termini de la concessió o de llur pròrroga, per 
considerar que la nova titular de la concessió reuneix les condicions que exigeix el 
Reglament i el Plec de clàusules administratives particulars regulador.

En cap cas la transmissió o traspàs de la concessió suposarà una novació o nova 
adquisició de drets diferents dels continguts al títol concessional. La cessionària està 
obligada a continuar venent els mateixos articles que el cedent en el lloc de venda i se 
subroga en tots els drets i obligacions inherents a la concessió que corresponen a el 
cedent.

Segon. Informar  que  la  transmissió  de  la  concessió  s’haurà  de  formalitzar  en 
document administratiu.

Tercer. Aprovar, a favor de Joan Virgili Mulet, la devolució de la garantia definitiva de la 
concessió, dipositada en metàl·lic, per un import de 179,35 €.

Quart. Aprovar la liquidació per import d’1 €, en concepte de Cànon de transmissió de 
la  parada  P13  del  MMA,  corresponent  al  10%  de  l’import  per  traspàs  de  10  €. 
Reconèixer el dret, per import 1 €, i imputar-lo al concepte pressupostari d’ingressos 
55001 (Producte de concessions administratives Mercat Municipal).

Cinquè. Aprovar  la  compensació  dels  deutes-crèdits  entre  l’Ajuntament  d’Abrera  i 
Joan Virgili Mulet, amb NIF xxxxx346R, per un import total d’1 €, segons el deute amb 
la Hisenda Local, i ordenar a la Tresoreria Municipal la devolució de la garantia per 
import de 178,35 €, una vegada feta efectiva la compensació d’1 €.

Sisè. Notificar aquest acord a Joan Virgili Mulet i a Irene Joana Virgili Domingo.

Setè. Donar compte a la Intervenció municipal, a la Unitat de suport administratiu al 
Medi Ambient i a la Gerència del Mercat Municipal d’Abrera.

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

2.6 Expedient núm.: 895/2017 (G367/2017/04)
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació de la concessió 
demanial de la gestió i explotació del servei de bar del Casal social de Can Vilalba.

Per a la gestió i explotació del servei de bar al Casal social de Can Vilalba, equipament 
cultural d’aquest Ajuntament, es preveu la formalització d’una concessió demanial, de 
dos anys de durada, prorrogable per dos anys més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 20/10/2017, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, núm. 2017-0015 de 
data 20/10/2017, subscrit per la tècnica de Cultura.
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El valor estimat del contracte és de 13.464 €. El pressupost base de licitació és de 
6.732 (280,50 € /mes).

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

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la 
necessitat  motivada  de  l’actuació,  la  redacció  dels  plecs  de  clàusules  així  com 
l’emissió dels informes pertinents, la Regidoria d’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 l’expedient de contractació i  els Plecs de clàusules administratives 
particulars i  de prescripcions tècniques de la concessió demanial del bar del Casal 
social de Can Vilalba.

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), en 
horari d’atenció al públic.

Tercer. Ampliar el termini d’adjudicació del contracte, establert a la clàusula 20a del 
plec de clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Departament de Cultura.

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

2.7 Expedient núm.: G333/2017/03
Aprovació de l’acta de recepció de les obres anomenades “Reforma de les oficines del Serveis 
Tècnics”

Per la resolució núm. 2017-0774 de data 14 de juny de 2017 adoptada per l’Alcaldia, es 
va adjudicar el contracte menor d’obres de reforma de les oficines del Serveis Tècnics, 
a  l’empresa Climasol Energías Alternativas SL,  amb CIF B-63.020.770, per un import 
de 31.175,42 €, sense IVA, 37.722,26 € amb el 21% d’IVA inclòs. El termini d’execució 
del contracte era de 3 mesos.

En data 25 d’octubre de 2017 s’ha formalitzat l’acta de recepció de l’obra per part dels 
agents que intervenen en el contracte.

De  conformitat  amb  la  documentació  que  obra  en  l'expedient,  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin confirmar la recepció de les obres.

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu al Territori,  i aquest regidor delegat d’Obres i 
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serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat en ús de les atribucions que m’atorga el 
Decret núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015 proposa a la Junta de govern local 
l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Rebre les obres anomenades  “Reforma de les oficines del Serveis Tècnics” 
d’acord amb el resultat recollit a l'acta de data de recepció de 25 d’octubre de 2017.

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària Climasol Energías Alternativas 
SL.

Tercer. Donar  compte  a  la  Intervenció  municipal  i  al  Departament  d’Urbanisme  i 
Territori.

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.:   1796/2017  (E014/2017/057)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ La Florida, 1,  a 
instància de  la Comunitat de Propietaris La Florida, 1, amb NIF H59515361. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 7 de setembre de 2017, a les 13:12 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-8312),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  la  Comunitat  de Propietaris  La Florida,  1,  amb NIF H59515361,  per  a 
executar rehabilitació  de  façanes  i  supressió  de  barreres  arquitectòniques  al   c/  La 
Florida, 1 (referència cadastral  8669801).

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

L'article sisè, apartats 3 i 4, 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. 
Aquesta bonificació serà compatible amb el gaudi de la prevista a l'apartat 1 d'aquest article i s'aplicarà sobre 
la quota resultant d'aplicació aquesta altra bonificació.
4. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats anteriors s'han de presentar 
en el moment de formular la sol·licitud de la llicència d'obres, la declaració responsable o la comunicació  
prèvia, referides en els apartats 2 i 3 de l'article 9è d'aquesta Ordenança i hauran d'anar acompanyades de la 
documentació acreditativa.
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  20  de  setembre  de  2017  (núm.  2017-0356)  subscrit  per 
l'arquitecta tècnica municipal.
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-  Informe jurídic  de data 4 d’octubre de 2017 (núm.  SS-2017-0166)  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 1796/2017 
 (E014/2017/057),  sol·licitada  per  Comunitat  de  Propietaris  La  Florida,  1,  amb  NIF 
H59515361,  per a executar les obres consistents en rehabilitació de façanes i supressió 
de barreres arquitectòniques al  c/ La Florida, 1 (Referència cadastral 8669801), d'aquest 
terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals 
d'obres menors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es 
detallen a continuació:
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’arquitectes de Catalunya amb 
el núm. 2016003143, (documentació presentada pel promotor en data 7 de setembre de 
2017 a les 13:12 hores). 
-  L’executivitat  de  la  llicència  resta  condicionada  a  l’aportació  del  nomenament  del 
contractista.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost (1) 1.801,11 €
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost (2) 97,77 €
BONIFICACIÓ 90% (eliminació de barreres arquitectòniques) (2)  -87,99 €
TOTAL €   1.810,89 €

(1) Pressupost per a executar la rehabilitació de façanes (49.210,68 €).
(2) Pressupost per a executar l’eliminació de barreres arquitectòniques (2.671,26 €). S’aplica una bonificació directa del 90% 
segons s’estableix a l’Ordenança Fiscal 6, article sisè, punt 3.

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. 

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

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

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

3.2 Expedient núm.:   E014/2017/040  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al Ps. Església, 21, local, 
a instància de MME, amb NIF XXXXX084T. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 19 de juny de 2017, a les 11:41 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-6151),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per MME, amb NIF XXXXX084T, per a executar adequació interior del local  al 
Ps. Església, 21, local (referència cadastral  8673002), així com diversa documentació 
tècnica complementària aportada en data 22 de setembre de 2017 (registre d'entrades 
2017-E-RC-8639), com a resposta al requeriment d'esmena de data 24 de juliol de 2017 
(registre de sortides 2017-S-RC-2538 de data 25 de juliol de 2017).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  25  de  setembre  de  2017  (núm.  2017-0365)  subscrit  per 
l'arquitecta tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 27 de setembre de 2017 (núm. SS-2017-0159) 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 
E014/2017/040, sol·licitada per MME,  amb NIF XXXXX084T,  per a executar les obres 
consistents en adequació interior de local al Ps. Església, 21, local (Referència cadastral 
8673002), 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:
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- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en dates 19 de juny de 
2017, a les 11:41 hores, i 25 de setembre 2017.
-  L'atorgament  d'aquesta  llicència  d'obres  no  exclou  l'obligació  del  responsable  de 
l'activitat de la seva legalització, d'acord amb la legislació ambiental vigent.

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 176,29 €
TOTAL €  176,29 €

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

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

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

3.3 Expedient núm.: 1985/2017 (E017/2017/017)
Llicència  d'obres per  a  la instal·lació de gas  natural  a l'immoble ubicat  al  c/  Tarragona,  9,  a 
instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 8 de setembre de 2017, a les 12:03 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-8336),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JMBM, amb NIF XXXXX705M, 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/ Tarragona, 9 (referència cadastral 9075312).

Ha  estat  complimentat  el  requeriment  d'esmena  de  data  27  de  setembre  de  2017 
(registre de sortides núm. 2017-S-RC-3145) segons es constata a l'informe tècnic núm. 
2017-0115 de data 6 d’octubre de 2017 subscrit per l'arquitecte tènic municipal.

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 6 d’octubre de 2017 (núm. 2017-0115) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
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-  Informe jurídic  de data 4 d’octubre de 2017 (núm.  SS-2017-0168)  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
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm.  d'expedient  1985/2017 
(E017/2017/017), sol·licitada per JMBM, amb NIF XXXXX705M, 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/  Tarragona,  9  (referència  cadastral  9075312), 
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 la documentació tècnica presentada en data 8 de setembre de 
2017, a les 12:03 hores  (número de registre d'entrades 2017-E-RC-8336)
 
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.
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.4 Expedient núm.:   1164/2017  (E014/2017/054)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Martorell, 10-16, 
local  7,  a  instància  de  FMMH,  amb  NIF  XXXXX958V  en  nom  i  representació  de 
NEUROBIOMECHANICAL APLICATIONS, S.L., amb CIF B66838061. 

S'ha presentat  al  registre  general  municipal  en data 2 d’agost  de 2017,  a  les 10:20 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-7663),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per FMMH, amb NIF XXXXX958V, en nom i representació de la raó social 
NEUROBIOMECHANICAL  APLICATIONS,  S.L.,  amb  CIF  B66838061,  per  a 
executar reforma interior de local  al   C/ Martorell, 10-16, local 7 (referència cadastral 
 8271201), així com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 22 
de  setembre  de  2017  (registre  d'entrades  2017-E-RC-8625),  com  a  resposta  al 
requeriment  d'esmena  de  data  4  de  setembre  de  2017  (registre  de  sortides 
2017-S-RC-2915 de data 4 de setembre de 2017).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  25  de  setembre  de  2017  (núm.  2017-0364)  subscrit  per 
l'arquitecta tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 27 de setembre de 2017 (núm. SS-2017-0162) 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 1164/2017 
(E014/2017/054) sol·licitada per FMMH, amb NIF XXXXX958V, en nom i representació de 
la raó social NEUROBIOMECHANICAL APLICATIONS, S.L., amb CIF B66838061,  per a 
executar les obres consistents en reforma interior de local al  C/ Martorell, 10-16, local 7 
(Referència cadastral 8271201), 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 2 d’agost de 
2017,  a  les  10:20  hores.  Excepte  el  pressupost  que  ha  estat  substituït  per  la 
documentació aportada en data 25 de setembre de 2017
-  L'atorgament  d'aquesta  llicència  d'obres  no  exclou  l'obligació  del  responsable  de 
l'activitat de la seva legalització, d'acord amb la legislació ambiental vigent.

Segon.   Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 

17



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 105,77 €
TOTAL €  105,77 €

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

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

Sotmesa la proposta  a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 
3.5  Expedient núm.:  2056/2017 (E013/2017/030)
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a l'immoble ubicat al c/ Igualada, 8, a 
instància JDRS, en nom i representació de DPM, amb NIF XXXXX414V.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 19 de setembre de 2017, a les 11:21 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-8491),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JDRS, amb NIF XXXXX981K, en nom i representació de DPM, amb NIF 
XXXXX414V, per a executar piscina al  c/ Igualada, 8 (referència cadastral 8972404).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 25 de setembre de 2017 (núm. 2017-0363) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 18 d’octubre de 2017 (núm. SS-2017-0177) 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
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ACORD
 
Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres majors amb núm. d'expedient 2056/2017 
(E013/2017/030), sol·licitada per  JDRS, amb NIF XXXXX981K, en nom i representació 
de DPM, amb NIF XXXXX414V, per a executar una piscina al c/ Igualada, 8 (referència 
cadastral  8972404)  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les 
consideracions i condicions generals d'obres majors,  a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació: 
-  Les ressenyades en el  projecte tècnic  visat  pel  Col·legi  d’Aparelladors,  Arquitectes 
tècnics  i  Enginyers  d’Edificació  de  Barcelona  amb  el  núm.  AXJ378,  presentat  pel 
promotor en data 19 de setembre de 2017.
- El desguàs de l’equip de depuració de la piscina s’ha de connectar a la xarxa interna de 
residuals de la vivenda; en cap cas, es connectarà a la xarxa de pluvials.
-  L'executivitat  de  la  llicència  resta  condicionada  a  l’aportació  del  nomenament  del 
contractista.
- 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 DPM 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 712,46 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 130,42 € 
TOTAL €  842,88 € 
 
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  DPM, i  comunicar-lo  al   Departament  d'Intervenció 
general,  Tresoreria  i  Finances,  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (Cap  de 
Departament, arquitecte, arquitecta tècnica municipal, 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.

3.6 Expedient núm.: E016/2016/001
Donar compte del decret de l’Alcaldia 2017-1356 de data 20 d’octubre de 2017 d’atorgament de 
llicència de parcel·lació

L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2017-1356 de data  20 
d’octubre  de  2017 pel  qual  s’atorga  i  aprova  la  llicència  de  parcel·lació,  sol·licitada 
per Civislar, SA, amb CIF A08321317, d'acord amb els projectes adjuntats en dates 27 de 
juliol de 2016 i 22 de setembre de 2017, signats per l'arquitecte GMB, núm. de col·legiat 
37.266/8; i les documentacions complementàries presentades en dates 22 de setembre 
(registre d’entrades 8643), 27 de setembre (registre d’entrades 8821) i 10 d’octubre de 
2017 (registre d’entrades 9268, ), les dades de la qual són les següents:  
- FINCA MATRIU: de superfície 7.078,42 m2, ubicada a l’Av. Ca n’Amat, núm. 6, amb 
referència  cadastral  8259105.  Dades  registrals:  Finca  1891,  volum  2377,  llibre  89 
d’Abrera, foli 190.
Les parcel·les resultants de la parcel·lació són les següents (situades a l’Av. Ca n’Amat):
- Part segregada 1: Av. Ca n’Amat, 6, amb una superfície de 2.853,00 m2 (finca resultant 
segregada).
- Part segregada 2: Av. Ca n’Amat, 6A, amb una superfície de 2.036,00 m2 (finca resultant 
segregada). 
- Resta de finca matriu: Av. Ca n’Amat, 6B, amb una superfície de 2.189,42 m2 (finca 
matriu resultant després de la segregació).

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  núm.  2017-1356  de  data  20 
d’octubre de 2017,  pel  qual  s’atorga i  aprova la llicència de parcel·lació sol·licitada 
per Civislar, SA, amb CIF A08321317, segons les dades que es concreten en la part 
expositiva d’aquest acord.

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.

3.7  Expedient núm.:   2120/2017 (E014/2017/059)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Era, 3, a instància 
de DASG, amb NIF XXXXX288Y, en nom i representació de JPV, amb NIF XXXXX938F. 
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S'ha presentat al registre general municipal en data 22 de setembre de 2017, a les 11:52 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-8638),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  DASG,  amb  NIF  XXXXX288Y,  en  nom  i  representació  de  JPV,  amb 
NIF XXXXX938F, per a l’adequació de la rampa del garatge  al   c/ Era, 3 (referència 
cadastral  8668005).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  26  de  setembre  de  2017  (núm.  2017-0367)  subscrit  per 
l'arquitecta tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 18 d’octubre de 2017 (núm. SS-2017-0178) 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 2120/2017 
(E014/2017/059), sol·licitada per DASG, amb NIF XXXXX288Y, en nom i representació 
de JPV, amb NIF XXXXX938F,  per a executar les obres consistents en l’adequació de la 
rampa d’accés al  garatge i  restitució de les peces de gual  al   c/  Era,  3 (Referència 
cadastral  8668005),  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les 
consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 22 de setembre 
de 2017, a les 11:52 hores.
- Les peces de gual a col·locar seran del tipus “Americà” i s’ajustaran a l’amplada de 
l’àmbit de gual (amplada de la porta més un marge de 0.50 m per cada costat) mantenint 
l’alineació de la vorera. 
- En cap cas l’actuació es modificarà la rasant i característiques de la vorera.

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 45,75 €
TOTAL €  45,75 €

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

Cinquè. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient 
(Cap de Departament, arquitecta 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.: E390/2017/17
Donar  conformitat  a  la  documentació  presentada  per  SLM.,  amb  NIF  xxxxx065B,  en  nom  i 
representació de la raó social Logitec Mecànica y del Metal, SL, amb CIF B60557683, per executar 
obres de finalització treballs d'enderroc i desmantellament de diversos volums creats, a la parcel·la 
ubicada al carrer Can Noguera, núm. 6.

En dates 28 de març i 17 de maig de 2017, SLM, amb NIF xxxxx065B, presenta sendes 
instàncies en qualitat d’Administrador de la raó social Logitec Mecànica y del Metal, SL, 
amb  NIF  B60557683  (registres  d’entrades  2017-E-RC-3040  i  2017-E-RC-4745, 
respectivament), mitjançant les quals, entre d’altres, manifesta que han donat compliment 
als  treballs  requerits  en  diversos  decrets  municipals  i  demana  que  es  produeixi 
l’aixecament i  cancel·lació de la nota registral  del  5 de febrer de 2013 existent a la 
informació registral de l’immoble.

Per decret núm. 2017-1148 adoptat el 22 d’agost de 2017 per la Regidoria Delegada 
d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins,  Urbanisme  i  Mobilitat,  i  Millora  de  l’Ajuntament 
d’Abrera,  entre  d’altres,  s’inicia  procediment  (mesures  prèvies)  relatiu  a  ordre 
d’execució de finalització dels treballs d’enderroc i desmatellament dels volums creats 
al  voltant  de  la  nau  ubicada  al  carrer  Can  Noguera,  núm.  6  (Polígon  Industrial 
Barcelonès;  referència  cadastral  8259108),  a  la  raó  social  Banco  Bilbao  Vizcaya 
Argentaria,  SA,  amb  CIF  A48265169  en  qualitat  de  propietària.  Aquest  decret  es 
notifica també a la raó social Logitec Mecánica y del Metal, SL, amb CIF B60557683, 
anterior propietària de l’immoble. Es trasllada a continuació el contingut del seu apartat 
segon:
“Segon. Ordenar a la raó social Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, que en el termini màxim d’UN MES a 
comptar des de l'endemà de la notificació d'aquest acord, executi les següents MESURES a l'immoble de la 
seva propietat ubicat al carrer Can Noguera, núm. 6:
- Finalitzar els treballs d’enderroc i desmantellament dels volums creats al voltant de la nau, retirant les 

estructures metàl·liques deixades dels coberts i cossos auxiliars adjacents a la nau i executats 
als patis anterior i lateral dret de la nau.”

En data 27 de setembre de 2017, SLM, amb NIF xxxxx065B, presenta escrit en nom i 
representació de la raó social  Logitec Mecánica y del Metal, SL, amb CIF B60557683 
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(registre  d'entrada  2017-E-RC-8822)  mitjançant  el  qual,  entre  d’altres,  sol·licita  una 
ampliació del termini per tal de complimentar els treballs ordenats.

En data 10 d’octubre de 2017,  SLM, amb NIF xxxxx065B, presenta escrit  en nom i 
representació de la raó social  Logitec Mecànica y del Metal, SL, amb CIF B60557683 
(registre d’entrada 2017-E-RC-9262) mitjançant el qual, entre d’altres, aporta proposta 
d’actuació per procedir a la recuperació de la ferralla i  perfils de ferro resultants del 
desmantellament de l’estructura metàl·lica existent als patis del solar.

En relació amb els escrits ressenyats, l’arquitecta tècnica municipal ha emès l’informe 
núm. 2015-0393 de data 17 d’octubre de 2017, que diu, en la seva part essencial:
“Informe  relatiu  a  qualificació  i  valoració  tècnica  definitiva  en  un  procediment  d’actuacions  de  
requeriment-ordre d’execució
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES: Finalitzacions dels treballs d’enderroc i desmantellament de les estructures i  
cossos auxiliars adjacents a la nau.
AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DELS DOCUMENTS PRESENTATS: Examinada la documentació aportada  
en data 10.10.2017 es considera que és suficient i adequada.”

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. Autoritzar l’actuació en compliment de l’ordre d’execució urbanística dictada pel 
decret de la Regidoria Delegada núm. 2017-1148 de data 22 d’agost de 2017, referent a 
la  finalització  dels  treballs  d’enderroc  i  desmantellament  de  les  estructures  i  cossos 
auxiliars adjacents a la nau ubicada  al carrer Can Noguera, núm. 6, 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  restes  d’obra  i  dels  treballs  d’enderroc  i  de  desmantellament  seran 
transportades a un abocador autoritzat, gestor que haurà de certificar la tipologia i 
quantitat  de  residus  lliurat.  Aquest  certificat  haurà  de  presentar-se  un  cop 
finalitzats els treballs.

- Un cop finalitzats els treballs la nau i els seus patis i  tancaments perimetrals 
hauran de  complir  amb les  condicions  mínimes  de  manteniment  en  quant  a 
salubritat, seguretat i decòrum públic exigides pel Reglament i Llei d’urbanisme.

- El termini per executar els treballs serà de TRES MESOS. 

Segon. Informar a l’interessat que, tal i com s’estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8 
se li practicarà una liquidació provisional, la qual 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 68,44 €
TOTAL 68,44 €
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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 
450,00  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. 

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. Informar als interessats que es procedirà a la cancel·lació de la nota registral 
del 5 de febrer de 2013 existent a la informació registral de l’immoble, quan s’emeti la 
resolució d’arxiu d’expedient i de la devolució de la fiança que s’imposa al dispositiu 
tercer d’aquesta mateixa resolució.

Sisè. Notificar aquest acord als interessats, i comunicar-lo al Departament d’Intervenció 
general, Tresoreria i Finances, al d’Urbanisme i Territori (arquitecta tècnica) 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.
   
3.9 Expedient núm.:   2429/2017 (E014/2017/060)  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Can Noguera, 8-14, 
a instància de MCC, amb NIF XXXXX348J, en nom i representació d’Inmobiliaria Monistrol, S.L. , 
amb CIF B08112666. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 2 d’octubre de 2017, a les 13:14 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-8955),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  MCC,  amb  NIF  XXXXX348J,  en  nom  i  representació  d’Inmobiliaria 
Monistrol,  S.L.,  amb  CIF B08112666,  per  a  executar una  reforma  i  adequació  de  la 
façana principal i pati davanter  al  c/ Can Noguera, 8-14 (referència cadastral  8259109).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 17 d’octubre de 2017 (núm. 2017-0394) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 25 d’octubre de 2017 (núm. SS-2017-0182) 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 
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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 2429/2017 
(E014/2017/060), sol·licitada per MCC, amb NIF XXXXX348J, en nom i representació 
d’Inmobiliaria Monistrol, S.L., amb CIF B08112666,  per a executar les obres consistents 
en reforma i adequació de la façana principal i pati davanter al   c/ Can Noguera, 8-14 
(referència cadastral 8259109), 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 2 d’octubre de 
2017, a les 13:14 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.
-  Tot  l’àmbit  de  les  obres  ha  de  quedar  correctament  delimitat  amb  tanques  i 
senyalització. 
- En cas necessari, s’adequarà el paviment en els àmbits de gual (entrades i sortides de 
vehicles) d’acord a les necessitats de la nau i d’acord als canvis que es proposen.
- En tot cas l'executivitat de la llicència resta condicionada a l’aportació de la següent 
documentació:  

1. Còpia del Pla de Treball, aprovat per l’Autoritat Laboral.
2. Full d’assumeix de l’empresa que realitzarà els treballs.
3. Document que acrediti que l’Empresa (especialitzada) que durà els treballs 

de desmunt i manipulació de material amb amiant, està inscrita en el RERA 
Registre d’Empreses amb Risc d’Aminat  del Departament de Treball  (RD 
396/2006)

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 1.348,05 €
TOTAL €  1.348,05 €

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   736,64 
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  
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del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Cinquè. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient 
(Cap de Departament, arquitecta tècnica municipal).
 
Sotmesa la proposta  a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 
3.10  Expedient núm.:  2749/2017 (E013/2017/033)
Legalització d'obres i instal·lacions (piscina) a l'immoble ubicat al c/ Àger, 23, a instància d’HGT, 
amb NIF XXXX981H, en nom i representació de PSG, amb NIF XXXXX882W.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 10 d’octubre de 2017, a les 09:05 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-9237),  petició  de  legalització  urbanística 
d’una piscina executada al  c/ Àger, 23, subscrita per HGT, amb NIF XXXX981H, en nom 
i representació de PSG, amb NIF XXXXX882W.
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 17 d’octubre de 2017 (núm. 2017-0392) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 25 d’octubre de 2017 (núm. SS-2017-0184) 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 legalització d'obres majors amb núm. d'expedient 2749/2017 
(E013/2017/033), sol·licitada per  HGT, amb NIF XXXX981H, en nom i representació de 
PSG, amb NIF XXXXX882W, per l’execució d’una piscina al c/ Àger, 23, 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 10 d’octubre de 
2017.
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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).
- 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 PSG que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li 
practicarà una liquidació 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 428,41 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 78,42 € 
TOTAL €  506,83 € 
 
Quart. Notificar  aquest  acord  a  PSG,  i  comunicar-lo  al   Departament  d'Intervenció 
general,  Tresoreria  i  Finances,  i  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (Cap  de 
Departament, arquitecte, 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.
 
3.11  Expedient núm.:  2713/2017 (E013/2017/032)
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a l'immoble ubicat a l’Av. Sant Hilari, 
1bis, a instància de JLAM, amb NIF XXXXX053Z, en nom i representació de JCFS, amb NIF 
XXXXX641Z.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 9 d’octubre de 2017, a les 10:58 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-9181),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JLAM, amb NIF XXXXX053Z, en nom i representació de JCFS, amb NIF 
XXXXX641Z, per a executar una piscina a l’Av. Sant Hilari,  1bis (referència cadastral 
9076001).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 18 d’octubre de 2017 (núm. 2017-0395) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 25 d’octubre de 2017 (núm. SS-2017-0183) 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
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Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres majors amb núm. d'expedient 2713/2017 
(E013/2017/032), sol·licitada per  JLAM, amb NIF XXXXX053Z, en nom i representació 
de JCFS, amb NIF XXXXX641Z, per a executar una piscina a l'Av.  Sant Hilari,  1bis 
(referència cadastral 9076001) 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 9 d’octubre 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).
- 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 JCFS 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 395,44 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 72,39 € 
TOTAL €  467,83 € 
 
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 JCFS, 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.
 

3.12 Expedient núm.: 2077/2017 (E017/2017/020)
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Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Mataró, 13, a instància 
de JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social Gas Natural Catalunya 
SDG, SA, amb CIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 21 de setembre de 2017, a les 11:54 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-8590),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JMBM, amb NIF XXXXX705M, 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/ Mataró, 13 (referència cadastral 9076025).

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  22  de  setembre  de  2017  (núm.  2017-0111)  subscrit  per 
l'arquitecte tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 25 d’octubre de 2017 (núm. SS-2017-0181) 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
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm.  d'expedient  2077/2017 
(E017/2017/020), sol·licitada per JMBM, amb NIF XXXXX705M, 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/ Mataró, 13 (referència cadastral 9076025), 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 21 de setembre 
de 2017, a les 11:54 hores  (número de registre d'entrades 2017-E-RC-8590)
 
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  
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del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

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

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2017/01
Declaració responsable d’activitat d’empresa de treball temporal al Ps. Estació, 7-9, local 1.

Marlex  Gestió  ETT  SL,  NIF  B17447368,  ha  comunicat  l’activitat  dita  mitjançant 
instància  entrada  en  data  17.03.2017  (núm.  de  registre  2678)  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.

En  dates  12.07.2017  (núm.  de  registre  2331) i  08.09.2017  (2917)  s’ha requerit  al 
sol·licitant  la  documentació  que  mancava  per  poder  resoldre  el  procediment, 
documentació que ha estat aportada en data 29.09.2017 (núm. de registre 8877).

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0012 
de data 05.04.2017, 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. 16 de data 02.10.2017, amb dictamen positiu.

S’ha emès  l’informe tècnic de data 03.07.2017,  corresponent a aquesta activitat,  amb 
dictamen positiu.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
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Titular: Marlex Gestió ETT SL, NIF B17447368
Rètol de l’establiment: MARLEX CAPITAL HUMÀ

Activitat: empresa de treball temporal
Emplaçament: Ps. Estació, 7-9, local 1
Classificació:  activitat  innòcua  inclosa  a  l’annex  I  (codi  782)  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 17.03.2017 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 
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. 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.
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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 
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

5.1 Expedient núm.: G404/2017/71
Petició i acceptació del programa FlipArt, activitat ofertada per l’Oficina de Difusió Artística de la 
Diputació de Barcelona.
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En data 21.07.2016 el Plenari municipal per acord núm. 3 va aprovar el Pla local de 
Joventut 2016-2019 d’Abrera que ha de desplegar les polítiques municipals de Joventut 
en el marc del Pla nacional de Joventut 2010-2020.

El Pla local de Joventut 2016-2019 d’Abrera inclou l’eix “Vola amb tu!”, dins del qual hi ha 
el programa “Casal de Joves”, que té com a prioritat gestionar i organitzar tallers per als i 
les joves del municipi. 

Acollint-nos a l’eix “Vola amb tu!” del PLJ 2016-2019, en data 26.07.2017 el departament 
de  Joventut  ha  emès  la  fitxa  de  pre-inscripció  2017-2018  al  Monogràfic  de  Circ, 
enviant-se a l’adreça electrònica  oda.flipartiba.cat, tal i com es demanava a les bases 
reguladores de l’activitat. 

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la regidoria de Joventut en el marc de la 
normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment  aquesta  regidoria 
delegada de Joventut en ús de les atribucions atorgades pel Decret núm.  2016-1302 
Data: 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer.  Ratificar  la  petició  de  pre-inscripció  2017-2018,  del  Programa  Flip  Art, 
presentada via  correu  electrònic,  en  data  26.07.2017,   davant  l’Oficina  de  Difusió 
Artística de la Diputació de Barcelona, per al Monogràfic de Circ.

Segon. Acceptar la concessió del Monogràfic de Circ (quatre sessions de 1,5h) per a 
l’eix “Vola amb tu!” del Pla Local de Joventut 2016-2019 d’Abrera, que s'executarà els 
dies  27.11.2017,  04.12.2017,  11.12.2017  i  18.12.2017,  en el  marc  de l’activitat  del 
Casal de Joves d’Abrera.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Joventut.

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

6.- CONVENIS

6.1 Expedient: G401/2017/04
Aprovació de conveni  entre l'Ajuntament d'Abrera i el Consell Comarcal del Baix Llobregat de 
col·laboració per a l'organització del Congrés el Baix Llobregat a debat i el Fòrum Municipalista. 

El Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat ha impulsat un procés de reflexió i 
anàlisi  a  la  comarca,  en  relació  a  la  realitat  dels  nostres  municipis  i  de  l'entorn 
comarcal.  Aquesta reflexió sobre el  Baix Llobregat i  els seus municipis s'articula al 
voltant del Congrés "El Baix Llobregat a debat", i pivotarà sobre tres àmbits d'actuació 
relacionats  amb aspectes  al  voltant  de:  la  identitat,  la  cultura  i  el  coneixement;  el 
compromís públic, la cohesió social i la dinamització econòmica; l'entorn i la gestió del 
territori.       

És objecte del present  conveni la regulació de la participació en el  finançament de 
l'organització del Congrés  "El Baix Llobregat a debat"  i  del  "Fòrum Municipalista",  a 
celebrar al Baix Llobregat durant l'any 2016.
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Els ajuntaments de la comarca, per tal de garantir la viabilitat del projecte al que fa 
referència el Conveni, es comprometen a participar del finançament d’una part de les 
despeses  generades  per  l'organització  i  desenvolupament  del  Congrés  "El  Baix 
Llobregat a debat" i del "Fòrum Municipalista".

ACORD:

Primer. Aprovar el conveni que s’annexa i facultar a l’Alcalde per a la seva signatura.

Segon. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament corresponent 
a  la  despesa  de  506,05 €,  relativa  a  la  participació  del  municipi  d’Abrera  en  les 
obligacions subscrites en el conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920 465 
00, de l’exercici 2017.  

Tercer.  Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar al 
Departament d’intervenció, tresoreria i Finances.  

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

7.- PERSONAL 

7.1 Expedient núm.: G198/2017/06
Aprovació del conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l’estudiant de Formació 
Professional d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives a l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada, 
el/la Sr./Sra. PPC, que serà vigent des del 8 de novembre de 2017 fins el 1 de juny de 2018. 

El/la Sr./Sra. PPC sol·licità realitzar al Departament d’Esports les pràctiques dels estudis 
de Formació Professional d’Activitats Físiques i Esportives que cursa a l’Institut Milà i 
Fontanals d’Igualada,  motiu pel qual es dur a terme el conveni de col·laboració per a la 
formació pràctica de l’estudiant vigent des del 8 de novembre de 2017 fins l’1 de juny 
de 2018,  desenvolupant-se  en l’horari  i  dates  següents:  de dilluns  a  divendres  de 
17:00 a 21:00 hores. Dates: del 8 de novembre de 2017 al 1 de juny de 2018, i que es  
portarà a terme al Departament d’Esports.

La tramitació administrativa interna correspon a la Unitat de Recursos Humans, així 
com la gestió i coordinació de la signatura.

Atès  que  es  considera  positiva  i  d’interès  públic  per  municipi  d’Abrera  l’actuació 
prevista al text del document indicat.

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica de el/la Sr./Sra. PPC, 
estudiant de Formació Professional d’Activitats Físiques i Esportives que cursa a l’Institut 
Milà i Fontanals d’Igualada, que serà vigent des del 8 de novembre de 2017 fins el 1 de 
juny de 2018, desenvolupant-se en l’horari i dates següents: de dilluns a divendres de 
17:00 a 21:00 hores. Dates: del 8 de novembre de 2017 al 1 de juny de 2018, i que es 
portarà a terme al Departament d’Esports.

Segon.  Nomenar  tutor  al  Sr./Sra.  ANR,  monitor/a  esportiu/va,  amb  les  funcions 
següents:
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- Supervisar l’assistència, la participació i l’acompliment de l’estudiant.

- Atendre les consultes de l’estudiant.

- Realitzar l’avaluació de l’estudiant seguint el protocol establert pel centre d’estudis en 
la data pactada.

-  Coordinació  amb  el/la  tutor/a  acadèmic/a  per  a  l’elaboració  del  programa  de 
pràctiques.

- Informar el/la tutor/a acadèmic/a de les incidències del programa de pràctiques de les 
dificultats i imprevistos que sorgeixin.

- Coordinació, entre les dues institucions, en tota allò que sigui necessari.

Tercer.  Disposar que la realització de les pràctiques per part de l’estudiant, Sr./Sra. 
PPC, no genera cap compensació econòmica.

Quart.  Informar que la relació que s’estableix entre l’estudiant i l’Ajuntament d’Abrera 
és  de  caire  estrictament  acadèmic  i  en  cap  cas  no  implica  l’existència  de  relació 
laboral.  Durant  la  seva  estada  en  pràctiques,  l’estudiant  no  ha  d’assumir  les 
responsabilitats pròpies dels professionals de l'entitat col·laboradora.

En aquest  sentit,  l’estudiant  no pot  reclamar que es computi  el  temps d’estada en 
pràctiques per calcular la seva antiguitat a l’empresa, ni que es tingui en compte com a 
període  de  proves  en  el  supòsit  que  s’incorpori  a  l'entitat  col·laboradora  un  cop 
acabades  les  pràctiques,  llevat  que  en  el  conveni  col·lectiu  aplicable  s’hi  estipuli 
expressament una cosa diferent.

Cinquè.  Determinar  que  a  la  data  de  signatura  d’aquest  conveni  s’acredita  que 
l’estudiant està cobert per les assegurances previstes en les instruccions anuals per al 
desplegament  de  la  formació  en  centres  de  treballs,  per  la  realització  d’aquesta 
activitat.

Sisè. Notificar a l’estudiant/a que realitzarà les pràctiques, a d’Institut Milà i Fontanals 
d’Igualada, al tutor responsable, al/s regidors/es delegats/des i a la Unitat de Recursos 
Humans.

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

7.2 Expedient núm.: G198/2017/07
Aprovació del conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l’estudiant de Formació 
Professional d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives a l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada, 
el/la Sr./Sra. JMJ, que serà vigent des del 8 de novembre de 2017 fins el 1 de juny de 2018. 

El/la Sr./Sra. JMJ sol·licità realitzar al Departament d’Esports les pràctiques dels estudis 
de Formació Professional d’Activitats Físiques i Esportives que cursa a l’Institut Milà i 
Fontanals d’Igualada,  motiu pel qual es dur a terme el conveni de col·laboració per a la 
formació pràctica de l’estudiant vigent des del 8 de novembre de 2017 fins l’1 de juny 
de 2018,  desenvolupant-se  en l’horari  i  dates  següents:  de dilluns  a  divendres  de 
16:00 a 20:00 hores. Dates: del 8 de novembre de 2017 al 1 de juny de 2018, i que es 
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portarà a terme al Departament d’Esports.

La tramitació administrativa interna correspon a la Unitat de Recursos Humans, així 
com la gestió i coordinació de la signatura.

Atès  que  es  considera  positiva  i  d’interès  públic  per  municipi  d’Abrera  l’actuació 
prevista al text del document indicat.

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica del/la Sr./Sra. JMJ, 
estudiant de Formació Professional d’Activitats Físiques i Esportives que cursa a l’Institut 
Milà i Fontanals d’Igualada, que serà vigent des del 8 de novembre de 2017 fins el 1 de 
juny de 2018, desenvolupant-se en l’horari i dates següents: de dilluns a divendres de 
16:00 a 20:00 hores. Dates: del 8 de novembre de 2017 al 1 de juny de 2018, i que es 
portarà a terme al Departament d’Esports.

Segon.  Nomenar  tutor  al/la  Sr./Sra.  ANR,  monitor/a  esportiu/va,  amb  les  funcions 
següents:

- Supervisar l’assistència, la participació i l’acompliment de l’estudiant.

- Atendre les consultes de l’estudiant.

- Realitzar l’avaluació de l’estudiant seguint el protocol establert pel centre d’estudis en 
la data pactada.

-  Coordinació  amb  el/la  tutor/a  acadèmic/a  per  a  l’elaboració  del  programa  de 
pràctiques.

- Informar el/la tutor/a acadèmic/a de les incidències del programa de pràctiques de les 
dificultats i imprevistos que sorgeixin.

- Coordinació, entre les dues institucions, en tota allò que sigui necessari.

Tercer.  Disposar que la realització de les pràctiques per part de l’estudiant, Sr./Sra. 
JMJ, no genera cap compensació econòmica.

Quart.  Informar que la relació que s’estableix entre l’estudiant i l’Ajuntament d’Abrera 
és  de  caire  estrictament  acadèmic  i  en  cap  cas  no  implica  l’existència  de  relació 
laboral.  Durant  la  seva  estada  en  pràctiques,  l’estudiant  no  ha  d’assumir  les 
responsabilitats pròpies dels professionals de l'entitat col·laboradora.

En aquest  sentit,  l’estudiant  no pot  reclamar que es computi  el  temps d’estada en 
pràctiques per calcular la seva antiguitat a l’empresa, ni que es tingui en compte com a 
període  de  proves  en  el  supòsit  que  s’incorpori  a  l'entitat  col·laboradora  un  cop 
acabades  les  pràctiques,  llevat  que  en  el  conveni  col·lectiu  aplicable  s’hi  estipuli 
expressament una cosa diferent.

Cinquè.  Determinar  que  a  la  data  de  signatura  d’aquest  conveni  s’acredita  que 
l’estudiant està cobert per les assegurances previstes en les instruccions anuals per al 
desplegament  de  la  formació  en  centres  de  treballs,  per  la  realització  d’aquesta 
activitat.
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Sisè. Notificar a l’estudiant/a que realitzarà les pràctiques, a l’Institut Milà i Fontanals 
d’Igualada, al tutor responsable, al/s regidors/es delegats/des i a la Unitat de Recursos 
Humans.

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

7.3 Expedient núm.: G198/2017/08
Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  per  a  la  formació  pràctica  de  l’estudiant  de  Cicle 
Formatiu de Grau Mig de sistemes microinformàtics i xarxes a l'institut Daniel Blanxart  i Pedrals 
d'Olesa de Montserrat, el/la Sr./Sra. YOG, que serà vigent des del 8 de novembre de 2017 fins  
el 26 de març de 2018. 

El/la Sr./Sra. YOG sol·licità realitzar pràctiques dels estudis de Cicle Formatiu de Grau 
Mig de sistemes microinformàtics i xarxes a l'institut Daniel Blanxart  i Pedrals d'Olesa de 
Montserrat, motiu pel qual es dur a terme el conveni de col·laboració per a la formació 
pràctica de l’estudiant vigent des del 8 de novembre de 2017 fins el 26 de març de 2018, 
desenvolupant-se en l’horari següent: de 08.11.17 a 22.11.17 els dimarts i dimecres de 
09:00 h a 13:00 h i de 23.11.17 a 26.03.18 de dilluns a divendres de 09:00 h a 13:00 h, 
i que es portarà a terme als diferents edificis municipals d’Abrera, principalment a la 
Casa Consistorial.

La tramitació administrativa interna correspon a la Unitat de Recursos Humans, així 
com la gestió i coordinació de la signatura.

Atès  que  es  considera  positiva  i  d’interès  públic  per  municipi  d’Abrera  l’actuació 
prevista al text del document indicat.

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica del/la Sr./Sra. YOG, 
estudiant del Cicle Formatiu de Grau Mig de sistemes microinformàtics i xarxes a l'institut 
Daniel Blanxart  i Pedrals d'Olesa de Montserrat, que serà vigent des del 8 de novembre de 
2017 fins el 26 de març de 2018, desenvolupant-se en l’horari  següent:  de 08.11.17 a 
22.11.17 els dimarts i dimecres de 09:00 h a 13:00 h i de 23.11.17 a 26.03.18 de dilluns a 
divendres de 09:00 h a 13:00 h, i que es portarà a terme als diferents edificis municipals 
d’Abrera, principalment a la Casa Consistorial.

Segon. Nomenar tutor al/la Sr./Sra. JBR professional de l’empresa externa d’informàtica 
que presta serveis a Ajuntament d'Abrera amb les funcions següents:

- Supervisar l’assistència, la participació i l’acompliment de l’estudiant.

- Atendre les consultes de l’estudiant.

- Realitzar l’avaluació de l’estudiant seguint el protocol establert per la Universitat en la 
data pactada.

-  Coordinació  amb  el/la  tutor/a  acadèmic/a  per  a  l’elaboració  del  programa  de 
pràctiques.

- Informar el/la tutor/a acadèmic/a de les incidències del programa de pràctiques de les 
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dificultats i imprevistos que sorgeixin.

- Coordinació, entre les dues institucions, en tota allò que sigui necessari.

Tercer.  Disposar que la realització de les pràctiques per part de l’estudiant, Sr./Sra. 
YOG, no genera cap compensació econòmica.

Quart.  Informar que la relació que s’estableix entre l’estudiant i l’Ajuntament d’Abrera 
és  de  caire  estrictament  acadèmic  i  en  cap  cas  no  implica  l’existència  de  relació 
laboral.  Durant  la  seva  estada  en  pràctiques,  l’estudiant  no  ha  d’assumir  les 
responsabilitats pròpies dels professionals de l'entitat col·laboradora.

En aquest  sentit,  l’estudiant  no pot  reclamar que es computi  el  temps d’estada en 
pràctiques per a calcular la seva antiguitat a l’empresa, ni que es tingui en compte com 
a període de proves en el  supòsit  que s’incorpori  a  l'entitat  col·laboradora  un cop 
acabades  les  pràctiques,  llevat  que  en  el  conveni  col·lectiu  aplicable  s’hi  estipuli 
expressament una cosa diferent.

Cinquè.  Determinar  que  a  la  data  de  signatura  d’aquest  conveni  s’acredita  que 
l’estudiant està cobert per les assegurances previstes en les instruccions anuals per al 
desplegament de la formació en centres de treball, per la realització d’aquesta activitat.

Sisè. Notificar a la persona que realitzarà les pràctiques, a l'institut Daniel Blanxart  i 
Pedrals d'Olesa de Montserrat, al tutor responsable, al/s regidors/es delegats/des i a la 
Unitat de Recursos Humans.

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

8.-  ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: 1995/2017
Aprovació de les bases que regiran el Setè Concurs d’Aparadors Nadalencs - 2017

El Departament de Promoció Econòmica, amb l’objectiu de promoure i dinamitzar el 
comerç local, realitza des de fa 6 anys un concurs d’aparadors nadalencs, fent que el 
Nadal sigui una festa als carrers i establiments del municipi. 

El concurs dona impuls i una repercussió favorable al comerç. A més, sempre s’ha 
aconseguit un resultat molt satisfactori de participació per part dels comerciants del 
poble i del jurat popular.

Valorem molt positivament l’aprovació de les bases de la setena edició del Concurs 
d’Aparadors Nadalencs - 2017. 

Donat els esborranys dels documents “Bases del Setè Concurs d’Aparadors Nadalencs” i 
“Fitxa d’Inscripció al VII Concurs d’Aparadors - Nadal 2017”.

Vist  l’informe  tècnic  positiu  PE82/2017  de  data  25.09.17,  i  tenint  en  compte  tot  el 
relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció Econòmica, en ús de 
les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
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ACORD:

Primer. Aprovar les bases del Setè Concurs d’Aparadors Nadalencs – 2017 i el model 
de fitxa d’inscripció al concurs que s’annexen a aquest acord.

Segon. Autoritzar la despesa de  400 €  a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
929/48000 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Aprovar la bonificació del 100% de la quota líquida referent a la publicitat de 
l’emissora municipal ràdio Abrera, en tractar-se d’una activitat temporal, amb motiu de 
la  festivitat  nadalenca,  que  té  per  objecte  promoure  i  dinamitzar  el  comerç  local, 
segons l’article 6.2 de l’ordenança fiscal núm. 13 - Taxa per a la utilització especial i 
privativa, temporal o permanent de béns de domini  públic i  la prestació de serveis 
municipals.

Quart. Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció, a Ràdio Abrera i al Web 
Municipal.

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

8.2 Expedient núm.: G367/2017/01
Aprovació de les bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal per  
prestar el servei de bar a la Festa de Cap d’Any de Cultura i de la Festa Major Jove.

La Regidoria de Cultura i la Regidoria de Joventut preveuen un concurs públic per a 
l’atorgament  d’una/unes  llicència/es  d’ocupació  temporal,  per  donar  compliment  a 
l’objectiu de dotar de barra de Bar la Festa de Cap d’Any i el servei de barra de bar de 
la Festa Major Jove.

La finalitat del concurs és seleccionar una entitat o persona jurídica per gestionar el 
bar de la Festa de Cap d’Any de Joventut, que s’ubicarà a la pista del Pavelló Esportiu  
Municipal d’Abrera, i pel bar de la Festa de Cap d’Any de Cultura, que s’ubicarà al 
gimnàs Municipal Platon.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament de Joventut i de Cultura, 
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, la 
Regidoria  de Joventut,  Comunicació,  Infància,  Dones i  Igualtat  i  Comunicació,  i  la 
Regidoria d’Esports, Salut, Gent Gran i Cultura, en ús de les atribucions que atorga el  
Decret d’Alcaldia número 2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer.  Aprovar les bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació 
temporal per prestar el servei de bar de la Festa de Cap d’Any de Joventut i de Cultura 
2017.

Segon. Iniciar el concurs i publicar l’anunci de licitació al Tauler municipal d’anuncis i al 
Perfil de contractant de la seu electrònica municipal, per a la presentació d’ofertes en 
un termini de quinze dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació. 

39



Les  proposicions  es  presentaran  al  Registre  general  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  en 
horari d’atenció públic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

Tercer. Donar compte a la Intervenció Municipal i  al Departament de Joventut i  de 
Cultura.

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 Expedients núms.: E004/2013/002 i G401/2017/13
Donar conformitat a la documentació tècnica anomenada “Rotonda d’accés a Santa 
Maria de Vilalba, Ctra. BV-1202 PK 9+100 TM Abrera”,  redactada i presentada per 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, i aprovació d’esborrany 
de conveni per executar-la. 

Vista la documentació tècnica presentada en aquesta Administració per part de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en data 28 de juny de 2017 
(registre d’entrades 6509), anomenat “Rotonda d’accés a Santa Maria de Vilalba, Ctra. 
BV-1202 PK 9+100 TM Abrera”, de data Abril de 2017, amb un pressupost d’execució 
per contracte de 347.914,71 €, aprovada inicialment pel decret núm. D 6433/17 del dia 
21 de juny de 2017 de la Presidència de la Diputació de Barcelona.

Vista la proposta de conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Abrera  per a portar a terme l’execució de les obres contingudes al projecte abans 
ressenyat (rotonda d’accés a Santa Maria de Vilalba) pel qual s’estableix, entre altres, el 
cofinançament de l’actuació, lliurat a aquesta Administració en data 7 de juny de 2017 
(registre d’entrades 5731). 

Atès que en relació amb la documentació tècnica abans ressenyada i a la proposta de 
conveni, s’ha emès l’informe núm. 2017-0138 de data 4 de setembre de 2017 subscrit 
per l’arquitecte Cap del Departament d’Urbanisme i Territori que, literalment, diu:
“Expedient núm.: E004/2013/002
Assumpte: Rotonda d’accés a Santa Maria de Vilalba. Ctra. BV-1202 al p.k. 9+100. TM Abrera
La presidència de la Diputació de Barcelona en data 21 de juny de 2017 va dictar el Decret D. 6433/17 pel  
qual s’aprova la proposta de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’Aprovació inicial  
del projecte constructiu de la rotonda d’accés a Santa Maria de Vilalba. Ctra. BV-1202 al p.k. 9+100. TM  
Abrera.
La petició de la redacció del projecte va ser de l’Ajuntament d’Abrera per tal de solucionar aquest punt  
problemàtic de la xarxa viària de la Diputació de Barcelona en l’encreuament amb l’accés a Santa Maria  
de Vilalba i el Suro.
Cal indicar que el projecte ha estat redactat per la Diputació de Barcelona amb participació i revisió dels  
Serveis Tècnics Municipals.
En data 07.08.2017 la Diputació de Barcelona ha presentat una proposta de conveni a formalitzar entre la  
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Abrera sobre les obres de la rotonda d’accés a Santa Maria de  
Vilalba Ctra. BV-1202 PK 9+100 TM Abrera.
El cost total de les obres és de 347.914, 71 €, dels quals 211.247,43 € assumirà la Diputació de Barcelona 
i 136.667,28 € l’Ajuntament d’Abrera.
CONCLUSIONS
Per tot això, es dóna conformitat al projecte executiu de rotonda d’accés a Santa Maria de Vilalba. Ctra.  
BV-1202 al p.k. 9+100. TM Abrera, i al conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament  
d’Abrera per l’execució de les obres.”

40



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

ACORD

Primer. Donar conformitat a la documentació tècnica presentada per l’Àrea de Territori 
i  Sostenibilitat  de la Diputació de Barcelona,  en data 28 de juny de 2017 (registre 
d’entrades  6509),  anomenada  “Rotonda  d’accés  a  Santa  Maria  de  Vilalba,  Ctra. 
BV-1202 PK 9+100 TM Abrera”, de data Abril de 2017, i diligenciar-la en aquest sentit.

Segon. Aprovar i diligenciar d’aprovació l’esborrany de conveni, que s’adjunta com Annex 
I a aquest acord, i facultar l’Alcalde per la seva signatura. 

Tercer. Adoptar, d'acord amb les obligacions i deures derivades del conveni, les següents 
decisions de naturalesa econòmica:
- S'aprova  (autoritza)  la  despesa  de  136.667,28  €  amb  càrrec  a  l'aplicació 

pressupostària 1531/76100 (Exercici: 2017) i s'assumeix el compromís (disposició) de 
despesa per la quantitat indicada a favor de la Diputació de Barcelona.

- Es  declara  que  l'executivitat  d'aquest  apartat  resta  condicionada  a  la  signatura 
efectiva del conveni sense perjudici de la comptabilització provisional o retenció de 
crèdit.

- Es declara que l’Ajuntament d’Abrera té disponibilitat pressupostària de l’import de 
136.667,28 €, segons el certificat expedit per la Intervenció Municipal en data 6 de 
setembre de 2017, que s’adjunta com Annex 2 a aquest acord.

Quart. Designar  al  Sr.  Antoni  Muñoz  Franch,  arquitecte,  Cap  del  Departament 
d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient, tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.

Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  la  Diputació  de  Barcelona,  i  comunicar-lo  al 
Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 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.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de 
la qual dono fe amb el seu vistiplau, essent les 18:35 hores. 

  Vist i plau
El secretari                 L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                             Jesús Naharro Rodríguez 
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