
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 
2017 PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA 

A la  Vila  d’Abrera,  essent  les  18:15  hores  del  dia  21  de  novembre  de  2017,  es 
reuneixen, a la Sala de Juntes 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).
- Sr. F. Xavier Serret i Marsiñach, regidor delegat de Medi Ambient i Sanitat (ERC)
- Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció  Econòmica, 

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

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

Infància, Dones i Igualtat (PSC)

Secretari: Sra. Oscar Buxeres Soler

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

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

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

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

Excusa l’assistència la Sra. Maria Teresa Novell Joya, regidora delegada d’Hisenda i 
Serveis Socials (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.: G013/2017/21 – 3511/2017

Acta de la Junta de Govern Local de data 07/11/17
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: 3341/2017 (G330/2017/26)
Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del 
contracte de serveis de posada en marxa i manteniment d’una aplicació informàtica de 
gestió policial a l’Ajuntament d’Abrera. 

2.2 Expedient núm.: 648/2017
Assumpte: Donar compte de decrets en matèria de Contractació.

2.3 Expedient núm.: 2826/2017 (G367/2017/22)
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 Les 
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Carpes.
3 OBRES

3.1 Expedient núm.:  139/2017 (E013/2017/020)
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar un habitatge unifamiliar aïllat i piscina a 
l'immoble ubicat al c/ Lliri, 55 (LC.93), a instància de MAC, en representació d’OMRV,  
amb NIF XXXXX378C.

3.2 Expedient núm.:  942/2017 (E013/2017/026)
Modificació de llicència d'obres i instal·lacions a l'immoble ubicat al c/ Balaguer, 14-16, a 
instància d’ASC, amb NIF XXXXX607V.

3.3 Expedients núms.: E013/2017/012 i E013/2017/014
Resolució  del  recurs  de  reposició  interposat  per  la  raó  social  Pavasal  Empresa 
Constructora, SA, contra les liquidacions provisionals de tributs dictades pels Decrets 
núms. 2017-1074 i 2017-1081 de data 8 d’agost de 2017

3.4 Expedient núm.: 2752/2017 (E017/2017/021)
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble ubicat al c/ Hostal del Pi, 3, a instància de JPA, amb NIF XXXXX088D, en  
nom i representació d’Endesa Distribució Elèctrica SLU, amb CIF B82846817 

3.5 Expedients núms.: 2147/2017 i els referenciats
Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors presentades 
pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de setembre de  2017. 

3.6 Expedients núms.: 3035/2017 i els referenciats
Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors presentades 
pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes d’octubre de  2017. 

3.7 Expedient núm.: E007/2016/005
Donar  compte  del  decret  de  l’Alcaldia  2017-1260  de  data  25  de  setembre  de  2017 
d’aprovació inicial  del  projecte  ordinari d’obres municipal anomenat “Projecte executiu 
reforma Sala Municipal d’Abrera”

3.8 Expedient núm.:   3179/2017 (E014/2017/062)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Rubí, 9, 
a  instància  de  MDJA,  amb  NIF  XXXXX936E,  en  representació  de RCC,  amb 
NIF XXXXX726T. 

3.9 Expedient núm.: 3170/2017 (E017/2017/022)
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Rubí, 9, a  
instància  JMBM,  amb  NIF  XXXXX705J,  en  nom  i  representació  de  Gas  Natural 
Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2009/42
Declaració responsable de transmissió d’activitat de venda de telefonia mòbil al carrer 
de l’Hostal del Pi, 4-6, local 25 (MCA).

4.2 Expedient núm.: E053/2015/37
Declaració  responsable  de transmissió d’activitat  de gabinet  de psicologia  infantil  al 
passeig de l’Església, 21, local 2.

4.3 Expedient núm.: E045/2017/05
Llicència  d’ocupació  de la via pública mitjançant  la instal·lació  i  funcionament  d’una 
terrassa a la rambla del Torrentet, 14.

4.4 Expedient núm.: E053/2016/16
Declaració responsable d’activitat de venda i reparació de telefonia mòbil a l’avinguda 
de la Generalitat, 28, local.

4.5 Expedient núm.: E022/2007/01
Aprovació  de  la  minuta  del  Conveni  marc  de  col·laboració  entre  la  Diputació  de 
Barcelona  i  diversos  ajuntaments  pel  desenvolupament  de  les  diverses  actuacions 
conduents al desenvolupament del Parc Rural de Montserrat.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient:  G404/2016/32
Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona, per finançar les despeses de 
transport escolar de la campanya Coneguem Els Nostres Parcs 2017.
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5.2 Expedient:  G404/2017/61
Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per a finançar el funcionament 
de l’Escola Bressol Municipal Món Petit 2016-2017

5.3 Expedient: G401/2017/11
Assumpte:  Modificació  del  conveni  de  col·laboració  amb  el  Consell  Comarcal  del 
transport escolar 2016-2017

5.4 Expedient:  G404/2017/67
Assumpte: Acceptació  fase  segona  ajut  Diputació  del  Programa  complementari 
d’escolarització en primera infància per al curs 2016-2017

5.5 Expedient núm: G404/2017/59
Assumpte: Donar compte del decret Alcaldia 2017-1273 d’acceptació de la subvenció de 
la Generalitat de Catalunya, per al funcionament de l’Escola Municipal de Música curs 
2015-2016

6 CONVENIS

6.1 Expedient: 150/2017
Aprovació d’esborrany de CONVENI relatiu a la realització de les pràctiques  del curs 
Auxiliar de comerç per part de l’alumnat a diferents empreses, englobades dins el curs 
que organitza l’Ajuntament d’Abrera.

7 PERSONAL

7.1 Expd. G227/2017/24
Assabentat  hores  extraordinàries  no  compensables  del  personal  de  l’Ajuntament 
d’Abrera corresponents a les nòmines dels mesos de setembre i octubre de 2017. 

7.2 Expd. G198/2017/09
Aprovació del  conveni  de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes 
curriculars de l’estudiant del Màster de Psicopalogia clínica infantojuvenil de la UAB de 
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, el/la Sr./Sra. MDA, que serà vigent des del 22.11.17 
fins el 20.06.18. 

7.3 Expd. G198/2017/10
Aprovació del  conveni  de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes 
curriculars de l’estudiant en Grau de Psicologia de la Facultat de Psicologia de la UAB 
de  Bellaterra,  Cerdanyola  del  Vallès,  el/la  Sr./Sra.  MGV,  que  serà  vigent  des  del 
28.11.17 fins el 29.05.18. 

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expd. 3671/2017
Aprovació calendari fiscal 2018

9 SOBREVINGUTS 

9.1 Expedient núm.: G330/2013/12
Incautació de la garantia definitiva del contracte de serveis de neteja del Centre Aquàtic  
Municipal d’Abrera. 

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/21 – 3511/2017
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 07/11/17

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

L’article  109  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  pel  qual  s'aprova  el 
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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 7 de novembre 
de 2017, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.

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

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

2.- CONTRACTES  

2.1 Expedient núm.: 3341/2017 (G330/2017/26)
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis  de posada en marxa i  manteniment  d’una aplicació informàtica de gestió policial  a  
l’Ajuntament d’Abrera.

Per disposar d'una plataforma informàtica per a la gestió integral dels expedients de la 
Policia  Local  d'Abrera,  així  com els  serveis  d'assistència  tècnica i  de manteniment 
d’Abrera es preveu la formalització d’un contracte administratiu de serveis de quatre 
anys de durada, prorrogable per dos anys més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 07/11/2017, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de data 08/11/2017, 
subscrit per l’inspector cap de la Policia Local d'Abrera.

El valor estimat del contracte és de 21.276,39 €, IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació és de 12.894,78 €.  Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta 
una suma total de 15.602,68 €.

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 
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vulguin fer, podent obtenir l’Administració l’execució del contracte a un preu més baix.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la 
necessitat  motivada  de  l’actuació,  la  redacció  dels  plecs  de  clàusules  així  com 
l’emissió dels informes pertinents, la Regidoria de 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. Aprovar l’expedient de contractació i  els Plecs de clàusules administratives 
particulars  i  de  prescripcions  tècniques  del  contracte  administratiu  de  serveis  de 
posada  en  marxa  i  manteniment  d’una  aplicació  informàtica  de  gestió  policial  a 
l’Ajuntament d’Abrera.

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

Tercer. Autoritzar la despesa de 3.900,67 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
920/21600 dels pressupostos municipals de 2018 a 2021, i condicionar l’existència de 
crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aprovació  d’aquests  pressupostos  i  retenir  el  crèdit 
necessari per a l’eventual pròrroga del contracte.

Quart. 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.

2.2 Expedient núm.: G328/2017/17
Assumpte: Donar compte de decrets en matèria de Contractació.

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

- núm. 2017-1322 de data 11.10.2017, exp. G328/2017/17
- núm. 2017-1327 de data 11.10.2017, exp. G334/2017/36
- núm. 2017-1337 de data 17.10.2017, exp. G334/2017/41
- núm. 2017-1359 de data 20.10.2017, exp. G333/2015/19
- núm. 2017-1363 de data 20.10.2017, exp. G330/2017/01
- núm. 2017-1374 de data 24.10.2017, exp. G337/2015/03
- núm. 2017-1388 de data 25.10.2017, exp. G333/2017/20
- núm. 2017-1400 de data 27.10.2017, exp. G334/2017/41
- núm. 2017-1417 de data 03.11.2017, exp. G334/2017/37
- núm. 2017-1425 de data 09.11.2017, exp. G329/2017/24 
- núm. 2017-1426 de data 09.11.2017, exp. G333/2017/38

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

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

ACORD

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

- Decret de la Regidoria Delegada d’Esports, Salut, Gent gran i Cultura núm. 2017-1327 
de data 11.10.2017 d’adjudicació dels contractes menors privats Espectacles tardor La 
Xarxa, G334/2017/36

- Decret de la Regidoria Delegada d’Esports, Salut, Gent gran i Cultura núm. 2017-1337 
de data 17.10.217 d’adjudicació dels contractes menors privats Concert Diada Mundial 
de la Salut Mental, G334/2017/37

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1388  de  data  25.10.2017,  d’adjudicació  de  contracte 
menor de servei  de bossa d’hores de paleteria com a reforç de la Brigada d’Obres 
Municipals, G333/2017/20

- Decret de la Regidoria Delegada d’Esports, Salut, Gent gran i Cultura núm. 2017-1400 
de data 27.10.217  d’adjudicació  dels  contractes  menors  privats  Espectacle  musical 
Landry el Rumbero, G334/2017/41

- Decret d’Alcaldia núm.  2017-1426 de data 09.11.2017 d’adjudicació del contracte menor 
de servei  de gestió i  coordinació, lloguer de material i  servei  de personal per a les 
festes de Cap d’any 2017, G333/2017/38

Segon. Donar compte del decret relatiu a adjudicació de contracte amb procediment 
contractual obert, que es relaciona seguidament:

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1322 de data 11.10.2017, d’adjudicació del contracte d’obres 
de millora de diversos parcs i reposició de l’arbrat d’Abrera, G328/2017/17.

Tercer. Donar compte del decret relatiu a  convalidació de factura,  que es relaciona 
seguidament:

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1359 de data 20.10.2017, de convalidació de factura del mes 
de setembre del contracte menor de servei de consergeria i vigilància a les instal·lacions  
esportives municipals, G333/2015/19.

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

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1363 de data 20.10.2017, de rectificació d’error material al 
Decret d’Alcaldia núm. 2017-1316 de data 06.10.2017, G330/2017/01.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1374  de  data  24.10.2017,  d’aprovació  d’autorització  i 
disposició de la despesa relativa a l’adhesió a l’acord marc del CCDL de subministrament 
de paper, G337/2015/03.

- Decret de la Regidoria Delegada d’Esports, Salut, Gent gran i Cultura núm. 2017-1417 de 
data 03.11.2017 de rectificació d’error  de fet  al  Decret  de la  Regidoria  Delegada núm. 
2017-1337 de data 18.10.2017, G334/2017/37.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1425 de data 09.11.2017 d’inici d’expedient, aprovació dels 
plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de subministrament de vehicles 
de Serveis urbans i Protecció Civil, G329/2017/24

6



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

2.3 Expedient núm.: 2826/2017 (G367/2017/22)
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 Les Carpes.

Per a la gestió i explotació del servei de bar al Casal social de Les Carpes de 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 17/10/2017, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de data 02/11/2017, 
subscrit per la tècnica de Cultura.

El valor estimat del contracte és de 7.200 €. El pressupost  base de licitació és de 
3.600 (cànon d’explotació de 150 €/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  interessats  del  sector  de 
l’hostaleria i la restauració  que ho vulguin fer.

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 Les Carpes.

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. 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.
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3.- OBRES  
 
3.1  Expedient núm.:  139/2017 (E013/2017/020)
Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per a executar un habitatge unifamiliar aïllat i 
piscina a l'immoble ubicat al c/ Lliri, 55 (LC.93), a instància de MAC, en representació 
d’OMRV, amb NIF XXXXX378C.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 21 de juny de 2017, a les 13:32 hores 
(registre d'entrades núm. 2017-E-RC-6271), petició de llicència urbanística subscrita per 
MAC,  en  representació  d’OMRV,  amb  NIF  XXXXX378C,  per  a  executar  habitatge 
unifamiliar aïllat, moviments de terres, murs de contenció i piscina al  c/ Lliri, 55 (LC.93) 
(referència  cadastral  0748611DF1904N0001FE),  així  com  a  documentació 
complementària  presentada  en  data  23  de  juny  de  2017  (registre  d’entrades  núm. 
2017-E-RC-176).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 27 d’octubre de 2017 (núm. 2017-0129) emès per l'arquitecte 
municipal.
- Informe jurídic de data 31 d’octubre de 2017 (núm. SS-2017-0189) emès pel lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta 
de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar i  aprovar la llicència d'obres majors amb núm. d'expedient  139/2017 
(E013/2017/020),  sol·licitada  per  MAC,  en  representació  d’OMRV,  amb  NIF 
XXXXX378C, per a executar un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina al c/  Lliri,  55 
(LC.93)  (referència  cadastral  0748611DF1904N0001FE)  d'aquest  terme  municipal, 
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres majors, a 
les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a  l'informe  tècnic  i  les  que  es  detallen  a 
continuació: 
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb 
el núm. 2017004458, que es considera adequat en opinió de l'arquitecte/a municipal, 
aportat pel promotor en data 21 de juny de 2017.
- En el  projecte presentat  s’indica que l’acabat de les façanes es realitzarà amb un 
revestiment discontinu tipus TRESPA tot i que no se n’especifica el color. En aquest sentit 
caldrà tenir en compte l’art. 145.7 de les NN.UU. sobre condicions estètiques en quant a 
que queden prohibits els acabats amb colors vius.
- Abans de l’inici dels treballs caldrà aportar la següent documentació:
1. Nomenament del contractista.
2. Assumeix de la direcció d'execució de l'obra.
3. Plànol d'emplaçament en format digital.
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4. Assumeix del programa de control de qualitat.
5. Certificat del compliment de les distàncies elèctriques.
6. Assumeix de la Coordinació de Seguretat i Salut.
- 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 OMRV, 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 5.711,98 € 
Taxa llicència (> 120.200'00 €) 2,03 % Del pressupost 3.168,12 € 
Placa nº carrer OF 2.08 Codi 4.01 100 % (9,33 €) 9,33 € 

TOTAL € 
 

8.889,43 € 
 
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  
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 OMRV, i comunicar-lo al   Departament d'Intervenció 
general,  Tresoreria  i  Finances,  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (Cap  de 
Departament, arquitecte, arquitecte municipal, i a la Unitat de suport administratiu al Medi 
Ambient). 

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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3.2  Expedient núm.:  942/2017 (E013/2017/026)
Assumpte:  Modificació  de  llicència  d'obres  i  instal·lacions  a  l'immoble  ubicat  al  c/ 
Balaguer, 14-16, a instància d’ASC, amb NIF XXXXX607V.
 
Es va presentat al registre general municipal en data 21 de juliol de 2017, a les 10:56 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-7296),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per ASC, amb NIF XXXXX607V, per a la legalització de dues construccions 
auxiliars ubicades al  c/ Balaguer, 14-16 (referència cadastral 9074514 - 9074502).

En data 28 de juliol de 2017 (registre d'entrades 2017-E-RC-7586) es va presentat nova 
documentació tècnica  complementària   per  part   d’ASC, amb NIF  XXXXX607V,  que 
corresponia només a la legalització d’una construcció auxiliar.
 
Per acord núm. 3.8 de la Junta de Govern Local del dia 4 d’octubre de 2017 es va atorgar 
i aprovar la llicència d'obres majors amb núm. d'expedient 942/2017 (E013/2017/026), 
sol·licitada per  ASC, amb NIF XXXXX607V, per a la legalització de dues construccions 
auxiliars ubicades al c/ Balaguer, 14-16 (referència cadastral 9074514 - 9074502).

D’ofici,  s'ha  emès  l’informe  tècnic  de  data  26  d’octubre  de  2017  (núm.  2017-0125) 
subscrit per l'arquitecte municipal que, diu, en la seva part essencial:
“MODIFICACIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS. INFORME DE L'ARQUITECTE MUNICIPAL
Objecte: Legalització de construcció auxiliar
Descripció E013/2017/026
Interessat: ASC
NIF/CIF: 35.013.607-V
Ubicació: C. de Balaguer, 16
Referència cadastral: 9074502DF0997S0001UJ
Data de sol·licitud: 21.07.2017 (registre d'entrades 7.296)
Antecedents
El 21.07.2017 amb RE 7.296 es presenta sol·licitud de llicència d’obres.
El 28.07.2017 amb RE 7.586 es presenta documentació complementària. 
El 23.08.2017 l’arquitecte municipal emet informe favorable a l’atorgament de la llicència.
El 04.10.2017 la Junta de Govern Local atorga la llicència sol·licitada.
Informe
La documentació aportada el 28.07.2017 substituïa a l’aportada anteriorment en què es proposava la  
legalització de dues construccions auxiliars. Amb la nova documentació és proposa només la legalització  
d’una d’elles, concretament la situada a la finca del c. Balaguer, 16. 
D’acord amb l’anterior  i  examinada la  proposat  d’acord de la  Junta de Govern Local  de 04.10.2017  
s’observen dos aspectes que caldria corregir:
- A l’assumpte on hi diu:

“Llicència  d’obres  i  instal·lacions  per  a  executar  la  legalització  de  dues  construccions  auxiliars  a  
l’immoble ubicat al c/ Balaguer, 14-16, a instància d’ASC, amb NIF XXXXX607V.”

Hauria de dir:
“Llicència d’obres i instal·lacions per a executar la legalització d’una construcció auxiliar a l’immoble  
ubicat al c/ Balaguer, 16, a instància d’ASC, amb NIF XXXXX607V.”

- Al punt primer de l’acord, a l’últim paràgraf on hi diu:
“Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en dates 21 de juliol i 28 de juliol de 2017.”

Hauria de dir:
“Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 28 de juliol de 2017.”

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, 
el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística,  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 
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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. Modificar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient  942/2017 
(E013/2017/026), sol·licitada per  ASC, amb NIF XXXXX607V, atorgada per l’acord núm. 
3.8 de la Junta de Govern Local del dia 4 d’octubre de 2017, i establir que només es 
procedeix  a  legalitzar  una construcció  auxiliar  existent  al  c/  Balaguer,  16,  segons la 
documentació tècnica presentada en data 28 de juliol de 2017, que anul·la i substitueix la 
del dia 21 de juliol de 2017, que es diligenciarà en aquest sentit.

Segon.  Notificar  aquest  acord  a  ASC,  amb  NIF  XXXXX607V,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient (Cap de Departament, arquitecte, i a 
la Unitat de suport administratiu al Medi Ambient). 

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

3.3 Expedients núms.: E013/2017/012 i E013/2017/014
Assumpte: Resolució  del  recurs  de reposició  interposat  per  la  raó social  Pavasal  
Empresa Constructora, SA, contra les liquidacions provisionals de tributs dictades pels 
Decrets núms. 2017-1074 i 2017-1081 de data 8 d’agost de 2017

En aquesta  Administració  se  segueixen  dos  procediments  de  concessió  de  llicència 
d’obres  majors  a  instància  de  la  societat  Pavasal  Empresa  Constructora,  SA (en 
endavant,  Pavasal),  amb CIF  A46015129,  per  executar  obres  al  c/  Hostal  del  Pi,  3 
(referència cadastral 8259104DF0985N0001RJ), segons el següent detall:
Expedient E013/2017/012:

- Es presenta al registre general municipal en data 4 d’abril de 2017, a les 13:05 hores 
(registre d'entrades núm. 2017-E-RC-3318), petició de llicència urbanística subscrita  per 
Pavasal   per  a  executar  una  nau  logística,  així  com  diversa  documentació  tècnica 
complementària aportada en dates 12 d’abril de 2017 i 13 de juliol de 2017 (registres 
d'entrades núms. 3646 i 7025, respectivament). 
-  Per  Decret  d’Alcaldia núm. 2017-1074 de data 8 d’agost  de 2017 s’atorga llicència 
d’obres a Pavasal  per a l’execució per a la construcció d’una nau industrial destinada a 
logística. 
- Al decret esmentat, núm. 2017-1074, s’aprova una liquidació provisional per l’execució de 
les obres, segons el següent detall (apartats resolutius segon i tercer):
“Segon. Informar a Pavasal Empresa Constructora S.A. 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  586.404,44 €

Taxa llicència (> 120.200'00 €) 2,03 % Del pressupost  325.246,18 €

TOTAL €   911.650,62 €

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 12.000 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.”

Expedient E013/2017/014:
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- Es presenta al registre general municipal en data 12 de d’abril de 2017, a les 11:34 hores 
(registre d'entrades núm. 2017-E-RC-3641), petició de llicència urbanística subscrita per 
Pavasal, per a executar moviments de terres i un mur de formigó. 
-  Per  Decret  d’Alcaldia núm. 2017-1081 de data 8 d’agost  de 2017 s’atorga llicència 
d’obres a Pavasal per a l’execució de moviments de terres i d’un mur de formigó. 
- Al decret esmentat, núm. 2017-1081, s’aprova una liquidació provisional per l’execució de 
les obres, segons el següent detall (apartats resolutius segon i tercer):
“Segon. Informar a Pavasal Empresa Constructora, S.A. que tal i com s'estableix en les Ordenances 
Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que  
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la  
Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

 Concepte Tipus Import

Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  35.870,61 €

Taxa llicència (> 120.200'00 €) 2,03 % Del pressupost  19.895,45 €

TOTAL €   55.766,06 €

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 30.000 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.”

El  30  d’agost  de  2017,  SGM  amb  NIF  xxxxx355T,  subscriu  instància  en  nom  i 
representació de la raó social  Pavasal Empresa Constructora, SA, que es qualifica de 
recurs  de  reposició,  per  la  qual  manifesta  que  s’han  duplicat  les  liquidacions  dels 
expedients d’obres núm.  E013/2017/012 i  E013/2017/014,  i  sol·licita  “Que proceda a 
realizar  una  nueva  liquidación  de  licencias  de  obras  que  solvente  la  duplicidad  de  
liquidaciones que se ha producido.”

En data 6 d’octubre de 2017, JCC amb NIF xxxxx092M, en nom i  representació de 
Pavasal  Empresa Constructora,  SA,  subscriu  escrit  d’al·legacions (tramés per  correu 
administratiu, registrat en aquesta administració l’11 d’octubre de 2017; registre d’entrada 
núm.  2017-E-RC-9371)  mitjançant  el  qual  sol·licita  l’adopció  de  la  mesura  cautelar 
consistent  en la suspensió de la taxa i  de l’Impost  de Construccions,  Instal·lacions i 
Obres; i la no imposició de la fiança, si s’escau.

En relació amb el recurs presentat, el 6 d’octubre de 2017, l’arquitecte municipal ha emès 
l’informe núm. 2017-0113, que es trasllada a continuació, en la seva part essencial:
“.../...Al recurs presentat es fa referència als següents extrems:
- Que el 04.04.2017 es presenta sol·licitud de llicència d’obres per a construcció de nau industrial (exp. 
E013/2017/012)  a  la  parcel·la  situada al  c.  de  l’Hostal  del  Pi,  3  i  que  al  seu  pressupost  s’inclou  la 
realització d’un moviment de terres a tota la parcel·la i d’un mur de contenció en tot el seu límit amb la via  
pública.
- Que el 12.04.2017 es presenta sol·licitud de llicència d’obres per a l’execució de les mateixes actuacions 
de moviment de terres i de mur de contenció.
En referència amb l’anterior, el peticionari fa notar que els esmentats treballs d’execució de moviment de 
terres i d’un mur de contenció estan presents a dos expedients i per tant a dues bases imposables i que 
en aquest sentit es dóna una duplicitat en el càlcul dels tributs i de la fiança per a les mateixes obres.
D’acord amb el que exposa el particular, en primer lloc cal fer constar que en el càlcul que es realitza per 
a l’obtenció de la base imposable tant dels tributs com de la fiança es fan servir uns mòduls determinats a 
l’ordenança fiscal núm. 6 que regula l’impost de construccions instal·lacions i obres (ICIO), en concret a 
l’article  9.3.  Aquests  mòduls  són  específics  per  a  cada modalitat  d’obra  que en  aquest  cas  són  els 
següents:

Concepte Unitat Mòdul
Naus industrials (llum > 12 m) m2 323,86 €
Mur de contenció m2 119,78 €
Moviment de terres necessaris per a la realització d’obres m3 12,65 €

Un cop obtingut el pressupost estimat es compara amb el declarat pel sol·licitant per tal de prendre el de 
major quantia com a base imposable, l’estimat o el declarat.
Tenint en compte que en el càlcul dels dos expedients el pressupost estimat és molt superior al declarat, 
el fet que a l’expedient de construcció de nau ja constessin al pressupost el moviment de terres i el murs 
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de contenció, no ha originat cap duplicitat. Això és degut que per al càlcul de l’expedient de construcció de 
nau s’ha fet servir únicament el mòdul d’aquesta modalitat d’obra i a l’expedient de moviment de terres i 
mur de contenció s’han fet servir els altres dos. Si la llicència per a la totalitat de les actuacions s’hagués 
sol·licitat en un únic expedient, el càlcul de tributs i fiança s’hagués realitzat tenint en compte els tres 
mòduls  atenent  que  les  tres  actuacions  estan  prou  diferenciades  i  identificades  a  la  documentació 
presentada i que alhora es corresponen amb tres modalitats d’obra concretes dels mòduls de l’ordenança 
fiscal. Per tant, tot i haver-se tramitat les autoritzacions en expedients separats, les quantitats obtingudes 
en els càlculs són les mateixes que resultarien si aquestes s’haguessin tramitat en un únic expedient i no 
existeix cap duplicitat en els càlculs de liquidació tant dels tributs com de la fiança
Conclusió
Vist tot l'anterior, informo DESFAVORABLEMENT l'estimació del recurs presentat.”

També s'ha emès l'informe jurídic núm. SS-2017-0179 de data 18 d’octubre  emès pel 
lletrat assessor extern Santiago Salvador, que, entre d’altres, diu:
.../...  es plantegen en el present recurs, segons el que es considera, tres qüestions fonamentals:
a.-  Si  els dos projectes presentats  i  llicències atorgades haurien de generar  únicament una taxa per  
llicències d’obres.
b.- Si existeix una duplicitat en determinades partides d’obra dels dos projectes als efectes de determinar  
si s’ha produït una errònia liquidació provisional de l’ICIO.

c.- La procedència o no de suspendre el període de pagament i, per tant, l’executivitat de l’acte.

Pel  que es refereix  a  la  PRIMERA de les qüestions plantejades  --  Si  els  dos projectes  presentats  i  
llicències atorgades haurien de generar únicament una taxa per llicències d’obres—segons el que es  
considera, caldrà denegar la pretensió del recurrent de que es meriti una única taxa per als dos projectes i  
dues llicències sol.licitades.
A la vista dels dos expedients administratius, si bé es tracta d’unes obres que s’executen en una mateixa  
finca, resulta del tot evident que l’expedient E013/2017/14 es refereix a la sol.licitud de llicència d’unes  
obres consistents en la  realització de moviments de terres,  execució de plataformes d’anivellament  i  
execució de murs perimetrals de la finca i l’expedient E013/2017/12 es refereix a la sol.licitud de llicència  
municipal d’obres de construcció d’un edifici  Logístic (NAU) en aquesta finca; projectes que es varen  
presentar  de  forma  independent,  amb  pressupostos  autònoms,  sense  que  s’observi  coincidència  o  
identitat en les partides de moviments de terres i murs.
L’ordenança fiscal Numero 8 d’Abrera, que regula la Taxa per expedició de documents administratius,  
dictada a l’empara d’allò establert al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (DL 2/2004)  
estableix –article 2—que el fet imposable ho és l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la  
tramitació, a instància de part –en aquest cas PAVASAL que va sol.licitar dues llicències d’obres--, de tota  
classe de  documents,  i,  en el  supòsit  que  ens  ocupa,  fa  referència  a  l’epígraf  2.2.  de  l’article  6  de  
l’ordenança número 8, “Concessió de llicències i autoritzacions”.
És per això que, segons el que es considera caldrà desestimar la pretensió de revisió de les dues taxes  
meritades  com  a  conseqüència  de  l’atorgament  de  les  llicències  municipals  d’obres  relatives  als  
expedients E013/2017/12 i E013/2017/14, per no existir duplicitat.

Pel que es refereix a la SEGONA de les qüestions plantejades – la presumpta duplicitat en determinades  
partides  d’obra  dels  dos  projectes  als  efectes  de  determinar  si  s’ha  produït  una  errònia  liquidació  
provisional de l’ICIO—caldrà resoldre en el mateix sentit de l’anterioment dictaminat en l’anterior qüestió.
En aquest sentit, segons l’informe tècnic abans transcrit, sembla clar que, es tracta de partides d’obra  
independents i que en cap cas el mòdul adoptat a l’ordenança Fiscal Número 6 per a la construcció de  
Naus  Industrials  amb  llum  >12  metres  (expedient  E013/2017/12),  no  inclou  les  partides  d’obra 
corresponents als moviments de terres i murs de la parcel.la (expedient E013/2017/14), les quals en cap  
cas no es troben incloses en les obres de construcció de la Nau Logística.
És  per  això  que,  segons  el  que  es  considera,  caldrà  desestimar  la  pretensió  de  que es  revisi,  per  
presumpta duplicitat les liquidacions de l’ICIO referents als expedients E013/2017/12 i E013/2017/14.

Finalment, pel que es refereix a la  TERCERA de les qüestions plantejades, la petició de suspensió del  
període de pagament de les TAXES  i LIQUIDACIONS PROVISIONALS de l’ICIO, en el mateix sentit de  
l’anteriorment exposat, --a reserva de que, pel que es refereix a la matèria estrictament tributària, per qui  
correspongui, es pugui justificar i adoptar la procedència d’aplicació d’allò establert a l’article 224 de la  
Llei General Tributària, caldrà efectuar la següent consideració:
Atès el fet que no sembla que existeixi un error aritmètic, material ni de fet en la liquidació, de resultar  
aplicable  la  suspensió  establerta  a  l’article  224  de  la  Llei  General  Tributària,  el  fet  habilitant  de  la  
suspensió, segons la literalitat de l’esmentat article, seria, no l’oferiment de garantia, sinó precisament el  
fet de prestar la garantia, en alguna de les fórmules establertes en el mateix article (224.2); és per això  
que, a reserva de que, per qui correspongui en matèria tributària es pugui resoldre amb caràcter especial  
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sobre la petició de suspensió, el lletrat que ho subscriu, considera que no procedeix atendre la petició de  
suspensió, en especial pel següent.
És per tot l’anteriorment exposat que el sotasignant, sotmet a la consideració de l’òrgan que resulti ser  
competent l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Desestimar el Recurs de Reposició interposat per PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.  
contra  les  liquidacions  de  les  taxes  i  ICIO  derivades  dels  expedients  d’obres  E013/2017/12  i  
E013/2017/14.”

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

ACORD

Primer. Desestimar el recurs de reposició contra les liquidacions provisionals de tributs 
(ICIO  i  taxa  de  la  llicència)  aprovades  pels  Decrets  d’Alcaldia  núms.  2017-1074  i 
2017-1081 de data 8 d’agost de 2017, pels motius expressats als informes tècnic i 
jurídic transcrits en la seva part essencial a la part expositiva d’aquest acord.

Segon. Notificar aquest acord a Pavasal Empresa Constructora, SA, i a l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), i comunicar-lo al Departament 
d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient (Cap de Departament, arquitecte, arquitecta tècnica 
i al cap de la Unitat de suport administratiu al Medi Ambient).

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

3.4  Expedient núm.: 2752/2017 (E017/2017/021)
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat 
elèctric  a  l'immoble  ubicat  al  c/  Hostal  del  Pi,  3,  a  instància  de  JPA,  amb  NIF 
XXXXX088D,  en  nom  i  representació  d’Endesa  Distribució  Elèctrica  SLU,  amb  CIF 
B82846817 

S'ha presentat al registre general municipal en data 10 de d’octubre de 2017, a les 12:34 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-9283),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JPA, amb NIF XXXXX088D, en nom i representació de la raó social Endesa 
Distribució Elèctrica SLU, amb CIF B82846817, per a executar obres per a l'ampliació de 
la xarxa de subministrament, al c/ Hostal del Pi, 3 (referència cadastral 8259104).

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 26 d’octubre de 2017 (núm. 2017-0118) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 25 d’octubre de 2017 (núm. SS-2017-0185) emès pel lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.

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

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm.  d'expedient  2752/2017 
(E017/2017/021), sol·licitada per JPA, amb NIF XXXXX088D, en nom i representació de 
la raó social Endesa Distribució Elèctrica SLU, amb CIF B82846817,  per a l'ampliació de 
la xarxa de subministrament al c/ Hostal del Pi, 3 (referència cadastral 8259104) 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 10 d’octubre de 2017, 
a les 12:34 hores (2017-E-RC-9283) amb la REF: NT 0557423-BT
- Una vegada finalitzades les obres, i com a màxim una setmana després de la data de 
finalització, els Serveis Tècnics Municipal hauran de verificar la correcta execució de 
les obres. En el cas de obres realitzades en diferents fases, s'haurà de fer aquesta 
verificació en la finalització de cada una de les fases.
Per a concretar aquesta inspecció dels treballs realitzats s'haurà de contactar amb els 
Serveis Tècnics Municipals al correu castrohj@ajuntamentabrera.cat (Telf. 93 7700325) i 
haurà d'assistir la Direcció facultativa de les obres.

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 26,71 €
TOTAL €  26,71 €

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

Quart. Notificar aquest acord a la raó social peticionària, i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances, i  al  d'Urbanisme  i  Territori  (Cap  de 
Departament, arquitecte tècnic municipal).
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.5 Expedients núms.: 2147/2017 i els referenciats
Assumpte:  Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors 
presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de setembre de 
 2017. 
 
S'han presentat durant el mes de setembre de 2017 al registre general municipal diverses 
comunicacions prèvies d'obres per part dels peticionaris-beneficiaris que en cada cas 
s'indiquen.

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

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

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

ACORD

Primer.  Restar assabentada aquesta Junta de Govern de les comunicacions prèvies 
d'obres menors i de tala d'arbres subjectes a aquest règim, que es detallen a continuació:

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1663/2017 (E015/2017/124)
- INTERESSAT: MBE
- NIF: XXXXX056H
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Terrassa, 4, 4t 4a (referència cadastral 8272002 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques).

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1708/2017 (E015/2017/125)
- INTERESSAT: JGL
- NIF: XXXXX726R
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Ter, 18-20 (CA.370-371) (referència cadastral 6764002 
6964003)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1761/2017 (E015/2017/126)
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- INTERESSAT: MAC
- NIF: XXXX862H
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Can Torres, 6 (referència cadastral 0457806 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1762/2017 (E015/2017/127)
- INTERESSAT: BMQ
- NIF: XXXXX871W
- OBRES COMUNICADES: instal·lació de fals sostre, i instal·lacions d'aigua i electricitat
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Rb. Torrentet, 16, parada 24 (referència cadastral 8270202 
)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1763/2017 (E015/2017/128)
- INTERESSAT: REN
- NIF: XXXXX498A
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Font, 30 (referència cadastral 8566410 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1795/2017 (E015/2017/129)
- INTERESSAT: JMYL
- NIF: XXXXX237S
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Magarola, 68 (referència cadastral 8376604 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1860/2017 (E015/2017/130)
- INTERESSAT: JLCS
- NIF: XXXXX099N
- OBRES  COMUNICADES:  canvi  de  paviment  interior,  instal·lació  de  fals  sostre, 
substitució de portes i reforma de bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Casamada, 8, àtic 3a (referència cadastral 8567219 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1861/2017 (E015/2017/131)
- INTERESSAT: MCC
- NIF: XXXXX808J
- OBRES COMUNICADES: intervenció tanques i pintura façana
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Miraflors, 10 (referència cadastral 8769702 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1909/2017 (E015/2017/132)
- INTERESSAT: MJV
- NIF: XXXXX975Q
- OBRES COMUNICADES: reforma de bany (substitució de banyera per plat de dutxa)
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Jacint  Verdaguer,  1,  baixos  1a  (referència 
cadastral 8473505 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2122/2017 (E015/2017/133)
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- INTERESSAT: NEB
- NIF: XXXXX485X
- OBRES COMUNICADES: instal·lació d'aigua
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Lluís Companys, 2, local (referència cadastral 8469501 
)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2165/2017 (E015/2017/134)
- INTERESSAT: SPG ENGINEERING & DESIGN, S.L.
- CIF: B67101436
- OBRES COMUNICADES: reubicació de mampara desmuntable
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Antoni  Gaudí,  59  Local  5  (referència 
cadastral 8376602 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2210/2017 (E015/2017/135)
- INTERESSAT: JMCA
- NIF: XXXXX671C
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Manresa, 5, 3r 1a (referència cadastral 8272002 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques).
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2212/2017 (E015/2017/136)
- INTERESSAT: FRM
- NIF: XXXXX464C
- OBRES  COMUNICADES:  reforma  de  cuina  i/o  bany,  instal·lació  de  fals  sostre, 
substitució de portes i finestres, canvi de paviment interior, millora instal·lacions d'aigua i 
electricitat (substitució del cablejat)
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Anselm Clavé, 3, 4t 4a (referència cadastral 8373804 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2295/2017 (E015/2017/137)
- INTERESSAT: MTDF
- NIF: XXXXX073B
- OBRES COMUNICADES: instal·lació tanca mitgera d'alumini
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Can Torres, 12 (referència cadastral 0457806 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2322/2017 (E015/2017/138)
- INTERESSAT: VJP
- NIF: XXXXX233H
- OBRES COMUNICADES: reforma de bany (substituir banyera per plat de dutxa)
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Pompeu Fabra, 67 (referència cadastral 8576731 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

Segon.  Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i 
Finances (Cap de Departament, Tresorera i a l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat i 
Suport),  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (arquitecta  tècnica  municipal)  i  a  la 
Policia Local. 

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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3.6  Expedients núms.: 3035/2017 i els referenciats
Assumpte:  Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors 
presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el  mes d’octubre de 
 2017. 
 
S'han presentat durant el mes d’octubre de 2017 al registre general municipal diverses 
comunicacions prèvies d'obres per part dels peticionaris-beneficiaris que en cada cas 
s'indiquen.

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

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

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

ACORD

Primer.  Restar assabentada aquesta Junta de Govern de les comunicacions prèvies 
d'obres menors i de tala d'arbres subjectes a aquest règim, que es detallen a continuació:

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2428/2017 (E015/2017/139)
- INTERESSAT: MAC
- NIF: XXXXX862H
- OBRES COMUNICADES: arranjament de jardins i/o patis
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Can Torres, 6 (referència cadastral 0457806 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2592/2017 (E015/2017/140)
- INTERESSAT: MFMC
- NIF: XXXXX760D
- OBRES  COMUNICADES:  reforma  de  cuina  i/o  bany,  canvi  de  paviment  interior, 
substitució de portes i finestres, i paviment de patis i/o jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Esparreguera, 12 (referència cadastral 8775819 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2945/2017 (E015/2017/141)
- INTERESSAT: FUG
- NIF: XXXXX504Q
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- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina, i canvi de paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Generalitat, 37, 4t 4a (referència cadastral 8272402)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3086/2017 (E015/2017/142)
- INTERESSAT: JJMF
- NIF: XXXXX406R
- OBRES COMUNICADES: construcció de petites jardineres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Múrcia, 5 (CV2.414) (referència cadastral 0680304 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3243/2017 (E015/2017/143)
- INTERESSAT: MJB
- NIF: XXXXX225B
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Núria, 14 (CA.201) (referència cadastral 6867104 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3248/2017 (E015/2017/144)
- INTERESSAT: LGS
- NIF: XXXXX466Y
- OBRES COMUNICADES: reforma del bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Rebato, 25 (referència cadastral 7974816 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3249/2017 (E015/2017/145)
- INTERESSAT: MPGM
- NIF: XXXXX617W
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Bosc, 16 (CV1.B73) (referència cadastral 0672005 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3265/2017 (E015/2017/146)
- INTERESSAT: FDM
- NIF: XXXXX674K
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pg. Manresa, 1, 2n 2a (referència cadastral 8272001 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3367/2017 (E015/2017/147)
- INTERESSAT: Comunitat de Propietaris Av. Lluís Companys, 2
- NIF: H59500397
- OBRES COMUNICADES: reparació xarxa de sanejament per filtracions d'aigua
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Lluís Companys, 2 (referència cadastral 8469501 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 €(Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.20: intervenció puntual per 
a garantir mínims d'habitabilitat).

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3392/2017 (E015/2017/149)
- INTERESSAT: MMT
- NIF: XXXXX456H
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Rb. Torrentet, 2, 1r 3a (referència cadastral 8470001 )
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- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques).

Segon.  Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i 
Finances (Cap de Departament, Tresorera i a l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat i 
Suport),  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (arquitecta  tècnica  municipal)  i  a  la 
Policia Local.

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

3.7 Expedient núm.: E007/2016/005
Assumpte: Donar compte del decret de l’Alcaldia 2017-1260 de data 25 de setembre de 
2017  d’aprovació  inicial  del  projecte  ordinari  d’obres  municipal  anomenat “Projecte 
executiu reforma Sala Municipal d’Abrera”

L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat el decret núm. 2017-1260 de data 25 de 
setembre de 2017 pel qual s’ha aprovat inicialment el projecte ordinari d’obres municipal 
anomenat “Projecte  executiu  reforma  Sala  Municipal  d’Abrera”,  amb  un  pressupost 
d’execució  per  contracte  estimat  de  750.276,84  €  (IVA  inclòs),  (expedient  núm. 
E007/2016/005).

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 el procediment objecte del decret abans ressenyat i, 
per això, s’ha de donar 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.  2017-1260 de data 25 de 
setembre  de  2017,  pel  qual  s’ha  aprovat  inicialment  el  projecte  ordinari  d’obres 
municipal anomenat “Projecte executiu reforma Sala Municipal d’Abrera”.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, i 
al 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.

  
3.8 Expedient núm.:   3179/2017 (E014/2017/062)  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat 
al C/ Rubí, 9,  a instància de MDJA, amb NIF XXXXX936E, en representació de RCC, 
amb NIF XXXXX726T. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 20 d’octubre de 2017, a les 11:10 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-9661),  petició  de  llicència  urbanística 
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subscrita  per  MDJA,  amb  NIF  XXXXX936E,  en  representació  de RCC,  amb 
NIF XXXXX726T,  per  a  executar instal·lació  interior  de  gas  natural  al   C/  Rubí,  9 
(referència cadastral  8372502).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 26 d’octubre de 2017 (núm. 2017-0119) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 8 de novembre de 2017 (núm. SS-2017-0190) 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 3179/2017 
(E014/2017/062), sol·licitada per RCC,  amb NIF XXXXX726T,  per a executar les obres 
consistents en la instal·lació interior de gas natural al   C/ Rubí, 9 (Referència cadastral 
8372504), 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 20 de d’octubre 
de 2017, a les 11:10 hores.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 32,21 €
TOTAL €  32.21 €
 
Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.
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Quart. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient 
(Cap de Departament, arquitecte tècnic municipal).
 
Sotmesa la proposta  a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 

3.9 Expedient núm.: 3170/2017 (E017/2017/022)
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ 
Rubí, 9, a instància JMBM, amb NIF XXXXX705J, en nom i representació de Gas Natural 
Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 19 d’octubre de 2017, a les 11:52 
hores (registre d'entrades núm. 2017-E-RE-314), petició de llicència urbanística subscrita 
per JMBM, amb NIF XXXXX705J, 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/ Rubí, 9 (referència cadastral 8372504.

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 26 d’octubre de 2017 (núm. 2017-0120) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 8 de novembre de 2017 (núm. SS-2017-0191) 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  3170/2017 
(E017/2017/022), sol·licitada per JMBM, amb NIF XXXXX705J, 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/ Rubí, 9 (referència cadastral 8372504), 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 19 de d’octubre 
de 2017, a les 11:52 hores  (número de registre d'entrades 2017-E-RE-314)
 
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 

2



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 23,72 €
TOTAL €  23,72 €
 
Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i  8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

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

 
4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2009/42
Declaració  responsable  de  transmissió  d’activitat  de  venda  de  telefonia  mòbil  al  carrer  de 
l’Hostal del Pi, 4-6, local 25 (MCA).

Per acord  núm. 4527 adoptat per la Junta de Govern Local en data 03.03.2010, es va 
atorgar llicència d’activitat  d’acord amb la legislació aleshores vigent  a Distribuciones 
Electrónicas de Sabadell SL, NIF B58471863, per a l’activitat dita, essent aquest l’últim 
transmitent autoritzat.

Teleinformàtica y Comunicaciones SAU, NIF A78050481, i  Distribuciones Electrónicas 
de  Sabadell  SL,  NIF  B58471863,  han  comunicat  la  transmissió  de  l’activitat  dita 
mitjançant instància conjunta entrada en data 08.06.2017 (núm. de registre 5798) i la 
documentació annexa corresponent.

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

S’ha emès  l’informe tècnic de data 06.11.2017,  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 
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anteriorment,  aquesta Regidoria, en ús de les atribucions que li  atorga el  Decret  de 
l’Alcaldia núm. 2016/0129 del dia 9 de febrer del 2016, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
Titular: Teleinformàtica y Comunicaciones SAU, NIF A78050481
Rètol de l’establiment: MOVISTAR

Activitat: venda de telefonia mòbil
Emplaçament: C. Hostal del Pi, 4-6, local 25 (MCA)
Classificació:  activitat  innòcua  inclosa  a  l’annex  I  (codi  474)  d’acord  amb  la  Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(LSA).

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i 
mesures correctores en el seu funcionament establertes en l’acord núm. 4527 adoptat 
per la Junta  de Govern Local  en data 03.03.2010  i  successius,  en tot  allò  que no 
contradigui  les  condicions  que  s’exposen  a  continuació  i  la  normativa  vigent. 
L’incompliment  serà  causa  de  revocament  de  la  legalització  ambiental,  prèvia 
audiència de l’interessat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2 Expedient núm.: E053/2015/37
Declaració responsable de transmissió d’activitat de gabinet de psicologia infantil al passeig de 
l’Església, 21, local 2.

Per acord  núm. 4.4 adoptat per la Junta de Govern Local en data 05.07.2016, es va 
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a MIGP759B, per a 
l’activitat dita, essent aquest l’últim transmitent autoritzat.

MME084T  i  MIGP759B han  comunicat  la  transmissió  de  l’activitat  dita  mitjançant 
instància  conjunta  entrada  en  data  10.07.2017  (núm.  de  registre  6867)  i  la 
documentació annexa corresponent.

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

S’ha emès  l’informe tècnic de data 23.10.2017,  corresponent a aquesta activitat,  amb 
dictamen positiu.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
Titular: MME084T
Rètol de l’establiment: CENTRE MIREIA MARTÍNEZ

Activitat: gabinet de psicologia infantil
Emplaçament: Ps. Església, 21, local 2
Classificació: activitat no classificada d’acord amb la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació  de  l’activitat  administrativa  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (LSA).

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i 
mesures correctores en el seu funcionament establertes en l’acord  núm. 4.4 adoptat 
per la Junta de Govern Local en data 05.07.2016, en tot allò que no contradigui les 
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condicions  que s’exposen  a  continuació  i  la  normativa  vigent.  L’incompliment  serà 
causa de revocament de la legalització ambiental, prèvia audiència de l’interessat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3 Expedient núm.: E045/2017/05
Llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i funcionament d’una terrassa a la 
rambla del Torrentet, 14.

MWI332G  ha  sol·licitat  l’autorització  municipal  per  instal·lar  una  terrassa mitjançant 
instància entrada en data 16.06.2017 (núm. de registre 6078).
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L’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública mitjançant  la instal·lació de 
terrasses i vetlladors de bars i restaurants, aprovada inicialment pel Ple municipal en 
data 25.05.2017, i que ha entrat en vigor en data 18.08.2017, regula aquesta matèria.

El Servei Tècnic Municipal ha emès informe relatiu a les mesures i altres condicions 
tècniques de la instal·lació pretesa i de la franja que es mantindrà lliure per al pas dels 
vianants per la vorera, núm. 2017-0162 de data 23.10.2017.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel  Departament de Territori i Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu al Medi Ambient en el marc de la normativa 
vigent, i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta Alcaldia en ús de les 
atribucions que m’atorga la Llei,

RESOLC

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

 Titular: MWI332G
 Localització de l'activitat: Rb. Torrentet, 14
 Activitat principal de la que depèn: ABRERA KEBAB BAR

 Detall de la ubicació: La terrassa se situarà adossada al parterre existent, deixant 
un pas lliure per als vianants d’1,80 m entre la façana de l’establiment i les taules i 
cadires.

 Elements de mobiliari autoritzats: 3 unitats (taula amb 4 cadires).

Segon. Condicions de la present autorització:
01. L'autorització es circumscriu exclusivament a les activitats que s'assenyalen.
02.  Aquesta llicència d’ocupació temporal origina una situació de possessió precària 
essencialment revocable per raons d’interès públic (art. 57.2 del Decret 336/1988, de 
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals).
03.  L'horari  màxim  de  funcionament  de  l'activitat  serà  el  que  assenyala  el  Pla 
d’Ocupació de la Via Pública per a cada època de l’any.
04. Quan l’activitat no estigui en funcionament, les taules i cadires quedaran recollires 
a l’interior del local.
05.  La  concessió  d'aquesta  llicència  s'entén  sense  perjudici  de  tercers.  A més,  el 
beneficiari haurà de sol·licitar i obtenir altres llicències o autoritzacions si aquestes són 
preceptives, d'acord amb la reglamentació de l'activitat que vol exercir.
06.  La  terrassa  s’adscriu  a  l’activitat  d’hostaleria  que es  diu  a  l’apartat  primer.  La 
mateixa  persona,  física  o  jurídica,  és  titular  i  responsable  d’ambdues  activitats, 
indestriablement. L’eventual tancament temporal o definitiu de l’activitat principal, així 
com el  seu  traspàs  a  tercers,  comportaria  en  tot  cas  l’extinció  d’aquesta  llicència 
d’ocupació  de  la  via  pública.  En  aquests  supòsits,  caldrà  tornar  a  sol·licitar 
l’autorització.
07. En compliment de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la  
Ley  28/2005,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  sanitarias  frente  al  tabaquismo  y  
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del  
tabaco,  la terrassa només podrà ser lloc habilitat per al consum de tabac quan no 
estigui coberta i, si ho està, quan només tingui un màxim de dos paraments verticals, 
inclosa la façana de l’establiment, si és el cas.
08.  Els  serveis  municipals  poden  inspeccionar,  en  qualsevol  moment,  l'activitat  o 
instal·lació per tal de comprovar el compliment de les condicions exigides a la llicència. 
La negativa o obstrucció als serveis d'inspecció o a l'accés dels mateixos al recinte 
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d'activitat comportarà la suspensió immediata dels efectes d'aquesta autorització. La 
suspensió serà vigent fins que es pugui realitzar la inspecció en condicions normals,  
sense perjudici d'altres accions que, d'acord amb la llei, pugui exercir l'Ajuntament per 
tal de garantir l'exercici de les seves competències en la matèria.
09.  El  beneficiari  de  la  present  autorització  sempre  ha  d'estar  al  corrent  de  les 
obligacions fiscals derivades de l'exercici  de l'activitat  que realitza. En cas contrari, 
podrà ser causa de suspensió dels efectes d'aquesta autorització, prèvia audiència a 
l'interessat.
10.  Per  raons d'interès  públic,  l'Administració  podrà  modificar  les condicions  de la 
llicència, sense que això impliqui indemnització.
11. L’incompliment de les condicions podrà comportar sancions, o bé suspensió dels 
efectes, o revocació temporal o definitiva de l'autorització.
12. Serà títol acreditatiu de la llicència municipal la notificació de la present resolució 
amb l’acreditació de pagament de la taxa corresponent.

Tercer. Informar que les dades identificatives del beneficiari i de l’ocupació de la via 
pública que s’autoritza s’incorporaran al padró corresponent per al pagament anual de 
la taxa, segons l’Ordenança Fiscal vigent.

Quart. Notificar  aquest  acord  al  peticionari  i  donar  compte  als  Departaments 
d’Intervenció, OAC, Territori i Medi Ambient, Promoció Econòmica i Policia Local.

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

4.4 Expedient núm.: E053/2016/16
Declaració responsable d’activitat de venda i reparació de telefonia mòbil a l’avinguda de la 
Generalitat, 28, local.

Shine  Work  SL,  NIF  B66804741,  ha  comunicat  l’activitat  dita  mitjançant  instància 
entrada  en  data  08.11.2016  (núm.  de  registre  9705)  i  la  documentació  annexa 
corresponent.  Tanmateix,  abans  que  s’hagi  pogut  emetre  la  resolució  d’aquest 
procediment, BC194Z i Shine Work SL han comunicat la transmissió de l’activitat dita 
mitjançant instància conjunta entrada en data 31.07.2017 (núm. de registre 7611) i la 
documentació annexa corresponent.

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

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat núm. 1 de data 19.01.2017, amb dictamen positiu, i amb la següent 
observació:  “(...) Constatem que el rètol del nom de l’establiment demostra la voluntat  
d’adaptar-se a la normativa. Tot i això, cal que s’afegeixin i corregeixin els accents a les  
paraules tant del nom com de la informació complementària de l’activitat que indiquem tot  
seguit:  BCN MÒBIL /  MÒBIL – INFORMÀTICA /  VENDA MÒBILS – REPARACIÓ – ACCESSORIS – 

RECÀRREGUES”

S’ha emès  l’informe tècnic de data 23.10.2017,  corresponent a aquesta activitat,  amb 
dictamen positiu.
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S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0122 
de data 25.10.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
Titular: BC194Z
Rètol de l’establiment: BCN MÒBIL

Activitat: venda i reparació de telefonia mòbil
Emplaçament: Av. Generalitat, 28, local
Classificació:  activitat  innòcua  inclosa  a  l’annex  I  (codi  474)  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 08.11.2016 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.
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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. 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.

10. 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.

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

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

13. 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.

14. 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  els  interessats  que,  d’acord  amb  l’Ordenança  Fiscal  núm.  11,  es 
practicaran dues liquidacions de la taxa d’intervenció ambiental: 1) amb el codi 6, a Shine 
Work SL, NIF B66804741, per 174,35 € (aquest import inclou una reducció del 50% per 
petit comerç no agrupat) per l’obertura, i 2) amb el codi 17, a BC194Z per 34,87 € per la 
transmissió.  El  pagament  d’aquests  imports  es  comunica  als  obligats  respectius 
mitjançant carta de pagament tramesa per l’Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, amb indicació dels terminis i les formes de pagament.

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

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

4.5 Expedient núm.: E022/2007/01
Aprovació de la minuta del Conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i  
diversos  ajuntaments  pel  desenvolupament  de  les  diverses  actuacions  conduents  al 
desenvolupament del Parc Rural de Montserrat.

Els Ajuntaments del Bruc, Collbató, Esparreguera i  Olesa de Montserrat,  juntament 
amb diverses  entitats,  promouen  des  de  l’any  2004  la  creació  del  Parc  Rural  de 
Montserrat amb la finalitat de preservar i millorar la situació de l’entorn rural i forestal  
de la zona. Amb aquests objectius, s’han verificat les fites següents:

a) El grup promotor va confeccionar a l’inici de l’any 2005 una memòria titulada 
“Parc Rural (entorn agroforestal) del Montserrat. Un projecte per a la posada en 
valor del sòl agrícola del Montserrat”.

b) Els  quatre  alcaldes  van  signar  en  data  11.03.2005  una  petició  conjunta 
adreçada a l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona de què es 
signés un conveni de col·laboració a fi  de crear el Parc Rural amb la forma 
jurídica de Consorci que agruparia ajuntaments i altres entitats,  així com els 
pagesos  de  la  zona.  Aquesta  sol·licitud  va  tenir  el  suport  de  la  Xarxa  de 
Custòdia del Territori i del sindicat Unió de Pagesos.

c) El novembre del 2005 es va constituir la Plataforma de Suport del Parc Rural 
de Montserrat, que aglutina els diferents agents, persones i entitats implicades 
en l’ús i  la gestió del territori:  pagesos, propietaris,  agents turístics i  entitats 
cíviques i culturals.

d) Els quatre ajuntaments promotors van subscriure el dia 12.05.2006 a Olesa de 
Montserrat la “Carta per a la preservació, la millora, el desenvolupament i la 
gestió del Parc Rural del Montserrat”, elaborada per la Plataforma de Suport.

Per acord del Ple núm. 1859, de data 29.09.2006, l’Ajuntament d’Abrera es va adherir 
a la petició adreçada a la Diputació i també a la Carta del Parc Rural.

Així mateix, també s’han sumat a aquesta iniciativa altres municipis, segons consta: 
Castellvell  i  el  Vilar,  Castellgalí,  Castellolí,  Els  Hostalets  de  Pierola,  Marganell, 
Monistrol de Montserrat, Sant Vicenç de Castellet i Vacarisses.

En data  13.11.2017  s’ha rebut  la  proposta  de Conveni  de creació  del  Parc  Rural. 
Aquest document s’adjunta com a annex d’aquest acord.

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.  2015/0596 del  dia 3 de juliol  del  2015,  proposa al  Ple  l’adopció del 
següent

ACORD

Primer. Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
diversos ajuntaments pel desenvolupament de les diverses actuacions conduents al 
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desenvolupament del Parc Rural de Montserrat, que s’adjunta com a annex al present 
acord, i facultar l’alcalde per signar-lo.

Segon. Notificar  aquest  acord als  altres  ajuntaments  signants  del  conveni,  a  la 
Diputació de Barcelona i donar compte als Departaments de Territori i Medi Ambient i 
de Promoció Econòmica.

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

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient:  G404/2016/32
Assumpte:  Acceptació  de  la  subvenció  de  la  Diputació  de  Barcelona,  per  finançar  les 
despeses de transport escolar de la campanya Coneguem Els Nostres Parcs 2017.

En data 28 de juliol de 2016, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es va aprovar la convocatòria i les bases específiques per a la concessió 
de  subvencions  als  ajuntaments  de  la  província  de  Barcelona,  per  finançar  les 
despeses de transport escolar de la campanya Coneguem Els Nostres Parcs 2017.

En  data  10  d’octubre  de  2016,  es  va  presentar,  a  la  Diputació  de  Barcelona,  la 
sol·licitud  de  subvenció  del  50%  de  la  despesa  prevista,  essent  la  subvenció 
sol·licitada de 656,00 € d’un cost total de 1.312,00 € . 

En data 25 de gener de 2017, la Diputació de Barcelona, va presentar un escrit  a 
l’Ajuntament  d’Abrera  (registre  d’entrada  2017-E-RC-1029)  en  què  comunica 
l’atorgament d’una subvenció de 656,00 €. 

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada per l’Àmbit  d’Ensenyament,  en el 
marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta 
regidoria delegada  d’Ensenyament  en ús de les atribucions que m’atorga el  Decret 
d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016.

RESOLC

Primer. Acceptar la subvenció atorgada per la  Diputació de Barcelona, de 656,00 €, 
destinada a finançar el transport escolar de la visita al Parc Natural Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac, en el marc de la campanya Coneguem Els Nostres Parcs 2017.

Segon.  Aprovar  el  compromís  d’ingrés  per  l’import  de  656,00  €  amb  càrrec  a 
l’aplicació pressupostària 46100 del pressupost vigent.
 
Tercer.  Notificar  aquest  acord  a  la  Diputació  de  Barcelona  i  comunicar-lo  al 
Departament d’Intervenció General, Tresoreria i Finances, a l’àmbit d’Ensenyament i 
a la Regidoria d’Ensenyament.

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

5.2 Expedient:  G404/2017/61
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Assumpte:  Acceptació  de  la  subvenció  de  la  Diputació  de  Barcelona  per  a  finançar  el 
funcionament de l’Escola Bressol Municipal Món Petit 2016-2017

En data  27 d’abril  de  2017,  la  Junta  de Govern  de  la  Diputació  de  Barcelona  va 
aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concessió 
directa  amb  concurrència,  destinades  a  finançar  les  despeses  derivades  del 
funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2016-2017. 

En data 29 de maig de 2017, per Decret d’Alcaldia 2017-0696, es va aprovar la petició 
de la subvenció.

En data  31 de maig  de 2017,  es  va presentar  la  sol·licitud  de  la  subvenció,  a  la 
Diputació de Barcelona, mitjançant el Portal Municipal de Tràmits.

En data 31 d’octubre de 2017, la Diputació de Barcelona, ha presentat un escrit  a 
l’Ajuntament  d’Abrera  (registre  d’entrada  2017-E-RC-10052)  en  què  comunica 
l’atorgament  de  la  subvenció  destinada  a  finançar  les  despeses  derivades  del 
funcionament de les llars d’infants municipals per al curs 2016-2017, amb un import de 
55.614,54 €.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit d’Ensenyament, en el marc de 
la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta regidoria 
delegada  d’Ensenyament  en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia 
núm. 2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016.

RESOLC

Primer. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, de 55.614,54 €, 
destinada a  finançar les despeses  derivades del  funcionament  de l’Escola  Bressol 
Municipal Món Petit per al curs 2016-2017.

Segon.  Aprovar  el  compromís  d’ingrés  per  l’import  de  55.614,54  €  amb càrrec  a 
l’aplicació pressupostària 46100 del pressupost vigent.

Tercer.  Notificar  aquest  acord  a  la  Diputació  de  Barcelona  i  comunicar-lo  al 
Departament d’Intervenció General, Tresoreria i Finances, a l’àmbit d’Ensenyament i 
a la Regidoria d’Ensenyament.

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

5.3 Expedient: G401/2017/11
Assumpte:  Modificació del  conveni  de col·laboració amb el  Consell  Comarcal  del  transport 
escolar 2016-2017

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  té  delegades,  per  part  del  Departament 
d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  les  competències  de  gestió  del 
transport escolar en l’àmbit de la comarca.

En  data  16  de  febrer  de  2017,  el  Consell  Comarcal  va  presentar  a  l’Ajuntament 
d’Abrera (registre d’entrada 2017-E-RC-1669) l’acord adoptat per la Junta de Govern 
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de data 06.02.2017, relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació 
del servei de transport escolar, del curs 2016-2017, i l’exemplar de l’esmentat conveni. 

En data  4 de juliol  de  2017,  la  Junta  de Govern Local  va aprovar el  conveni  i  la 
proposta de regularització de l’import a finançar per l’Ajuntament en base a l’informe 
tècnic 2017-0018 de data 26.06.2017. Segons l’informe, el Consell Comarcal hauria de 
tramitar una modificació del conveni inicial atès que la quantitat de 77.183,50 € incloïa 25 
alumnes que no hi havien de ser. 

En data 2 d’agost de 2017, el Consell comarcal  va presentar a l’Ajuntament d’Abrera 
(registre d’entrada 2017-E-RC-7668) la modificació del conveni de col·laboració, amb 
un  import  definitiu  de  69.748,70  €,  descomptant  de  l’import  del  conveni  inicial 
(77.183,50  €)  la  part  corresponent  als  25 alumnes que no havien d’estar  inclosos 
(7.434,80 €).

En data 25 de setembre de 2017, es va fer un primer pagament de 50.000,00 € al 
Consell Comarcal. Una vegada aprovada la modificació del conveni quedarà pendent 
de pagar al Consell Comarcal l’import de 19.748,70 €. 

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit d’Ensenyament, en el marc de la 
normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment  aquesta  regidoria 
delegada d’Ensenyament en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 
2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016 proposa a la Junta de govern local l’adopció 
del següent

ACORD

Primer. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera.

Segon. Modificar l’apartat tercer de l’acord de la Junta de Govern Local, de 4 de juliol 
de 2017. 

On posa: 
Autoritzar i disposar l’import de 77.183,50 €, ...

Ha de dir: 
Autoritzar i disposar l’import de 69.748,70 €, ...
 
Tercer.  Reconèixer l’obligació i ordenar el  pagament de 19.748,70 €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 920/46500 de l’exercici 2017, en concepte de transferències 
corrents a comarques, segons la modificació del conveni entre el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera. 

Quart. Notificar  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  als  Serveis  Territorials 
d’Ensenyament  al  Baix  Llobregat,  adjuntant  una  còpia  del  document  aprovat,  i 
comunicar al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i Finances i a la Regidora 
d’Ensenyament i diligenciar el conveni així com remetre còpia al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat.

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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5.4 Expedient: G404/2017/67
Assumpte:  Acceptació  fase  segona  ajut  Diputació  del  Programa  complementari 
d’escolarització en primera infància per al curs 2016-2017

En data 30 de març de 2017, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona,  es  va  aprovar  el  Programa  complementari  d’escolarització  en  primera 
infància per al curs 2016-2017, el seu règim regulador i la concessió d’ajuts, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

L'objecte d’aquest programa és prestar cooperació i assistència als governs locals en 
materia d'escolarització en primera infància, amb la finalitat de contribuir a l'accés a 
centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educacio infantil sota els principis 
d'igualtat d'oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i suficiència financera.

El terme escolarització fa referència al conjunt de prestacions que permeten garantir 
l'accés  efectiu  a  centres  d'educació  infantil  de  primer  cicle,  inclosa  l'escolaritat,  el 
menjador i l'acollida.

En  data  20  d’abril  de  2017,  la  Diputació  de  Barcelona,  va  presentat  un  escrit  a 
l’Ajuntament  d’Abrera  (registre  d’entrada  2017-E-RC-3900)  en  què  comunicava  la 
concessió inicial de l’ajut de la fase primera amb un import de 2.665,32 €.

En data 4 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va ratificar el decret de regidoria 
delegada  2017-0704  d’acceptació  de  la  fase  primera  de  l’ajut  de  la  Diputació  del 
Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2016-2017.

En  data  22 d’agost  de 2017,  la  Diputació  de Barcelona,  va  presentat  un  escrit  a 
l’Ajuntament  d’Abrera  (registre  d’entrada  2017-E-RC-8038)  en  què  comunicava  la 
concessió de l’ajut de la fase segona amb un import de 7.738,67 €.

En data 31 d’octubre de 2017, es va lliurar a la Diputació de Barcelona, la justificació 
per l’import de 10.403,99 €, corresponent a les dues fases de l’ajut.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit d’Ensenyament, en el marc de 
la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta regidoria 
delegada  d’Ensenyament  en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia 
núm. 2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016.

RESOLC

Primer. Acceptar  l’ajut  concedit  per  la  Diputació de  Barcelona,  de  7.738,  67  €, 
corresponent  a  la  fase  segona  del  Programa  complementari  d’escolarització  en 
primera infància per al curs 2016-2017.

Segon.  Aprovar el reconeixement del dret per l’import de 7.738,67 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 46100 del pressupost vigent.

Tercer.  Notificar  aquest  acord  a  la  Diputació  de  Barcelona  i  comunicar-lo  al 
Departament d’Intervenció General, Tresoreria i Finances, a l’àmbit d’Ensenyament i 
a la Regidoria d’Ensenyament.
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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.

5.5 Expedient núm: G404/2017/59
Assumpte:  Donar compte del decret Alcaldia 2017-1273 d’acceptació de la subvenció de la 
Generalitat de Catalunya, per al funcionament de l’Escola Municipal de Música curs 2015-2016

El Decret d’Alcaldia ha adoptat el decret núm. 2017-1273, en data 28 de setembre de 
2017,  d’acceptació  de  la  subvenció  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  per  al 
funcionament de l’Escola Municipal de Música curs 2015-2016, amb el contingut literal 
següent:

“En data 10 de maig de 2017, la Direcció General de Centre Públics del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va presentar un escrit a l’Ajuntament 
d’Abrera  (2017-E-RC-4500)  en  què  comunicava  l’inici  de  la  convocatòria  per  a  la 
concessió  de  la  subvenció  a  les  corporacions  locals  per  al  sosteniment  del 
funcionament de les escoles de música corresponent al curs 2015-2016. 

En data 26 de maig de 2017, es va presentar la sol·licitud  mitjançant la Plataforma 
EACAT.

En data 8 de setembre de 2017, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya,  ha  presentat  un  escrit  a  l’Ajuntament  d’Abrera  (registre  d’entrada 
2017-E-RC-8322) en què comunica la concessió de 10.391,45 €. 

Aquesta Alcaldia, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, i en ús de les atribucions que m’atorga la llei, 
RESOLC
Primer. Acceptar  la  subvenció  concedida  per  la  Generalitat  de  Catalunya,  de 
10.391,45 €, per al funcionament de l’Escola Municipal de Música d’Abrera per al curs 
2015-2016. 

Segon.  Aprovar  el  compromís  d’ingrés  per  l’import  de  10.391,45  €  amb  càrrec  a 
l’aplicació pressupostària 45060 del pressupost vigent.

Tercer.  Comunicar  al  Departament  d’Intervenció  General,  Tresoreria  i  Finances,  a 
l’àmbit d’Ensenyament i a la Regidoria d’Ensenyament.

Quart. Ratificar aquest Decret a la propera Junta de Govern Local”.

La part  dispositiva quarta del Decret  estableix la ratificació per la Junta de Govern 
Local.

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

ACORD:
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Primer. Donar compte del  Decret d’Alcaldia núm. 2017-1273, adoptat en data 28 de 
setembre de 2017.

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: 150/2017
Assumpte: Aprovació d’esborrany de CONVENI relatiu a la realització de les pràctiques del curs 
Auxiliar  de  comerç per part  de l’alumnat a diferents  empreses, englobades dins el  curs que 
organitza l’Ajuntament d’Abrera.

El conveni té per objecte la realització de les pràctiques del curs d’Auxiliar de comerç a 
diferents empreses,  l’objectiu  de les quals és facilitar  als alumnes la  possibilitat  de 
posar en pràctica els coneixements adquirits durant el  curs, aprendre en el  lloc de 
treball  i  que  empreses  del  sector  els  coneguin,  ja  que  poden  ser  possibles 
contractadors.

La formació pràctica en empresa té caràcter de pràctica professional no laboral i en 
cap cas implica relació laboral entre l’alumnat i l’empresa.

La gestió de les pràctiques a les empreses la portarà a terme l’empresa contractada 
per a la docència del curs: FEMAREC, amb NIF F59197996

Les pràctiques començaran el 13 de novembre de 2017 i finalitzaran el 13 desembre 
de 2017. Cada alumne fa un total de 80 h.

L’Ajuntament té assegurats els alumnes del curs fins al 31 de gener 2018.

Vist l’informe tècnic favorable PE 98/2017 de 9 de novembre de 2017 i d’acord amb tot 
el relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció Econòmica, en ús 
de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  de  22  de 
desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD:

Primer. Aprovar  l’esborrany de conveni  que s’annexa a aquest  acord i  facultar a la 
regidora de Promoció Econòmica per a la seva signatura.

Segon. Les  obligacions  de  l’Ajuntament  d’Abrera  són  les  que  s’enumeren  a 
continuació:

 Subscriure  un  contracte  d’assegurança  als  alumnes  d’acord  amb  la  Llei 
50/1980,  del contracte d’Assegurança, i  en relació amb el que disposen els 
seus articles 103 i següents.

 Designar un referent tècnic de l’àrea de Promoció Econòmica que serà el tutor 
de la formació en pràctiques de l’alumne.

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

7.- PERSONAL 

7.1 Expedient núm.: G227/2017/24
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina de setembre i octubre de 2017

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

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

ACORD

Primer. Restar assabentat de les hores extraordinàries no compensables incloses a la 
nòmina de setembre de 2017, essent  101,90 normals, 185,50 festives o nocturnes i 
161,50 festives i nocturnes, i a la nòmina d’octubre de 2017, essent 29,73 normals, 
21,50 festives o nocturnes i 2,50 festives i nocturnes.

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

7.2 Expedient núm.: G198/2017/09
Assumpte:   Aprovació  del  conveni  de  cooperació  educativa  de  pràctiques  acadèmiques 
externes curriculars de l’estudiant del Màster de Psicopalogia clínica infantojuvenil de la UAB 
de  Bellaterra,  Cerdanyola  del  Vallès,  el/la  Sr./Sra.  MDA,  que  serà  vigent  des  del  22  de 
novembre de 2017 fins el 20 de juny de 2018. 

Vist el conveni de cooperació educativa per la realització de pràctiques acadèmiques 
externes entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de Bellaterra i l’Ajuntament 
d’Abrera.

Vist  el  conveni  de  cooperació  educativa  de  pràctiques  acadèmiques  externes  de 
l’estudiant del Màster de Psicopatologia clínica infantojuvenil de la UAB de Bellaterra, 
Cerdanyola del Vallès, que serà vigent des del 22 de novembre de 2017 fins el 20 de juny 
de 2018, amb l’horari següent: dilluns de 09:00 h  a 14:00 i dimecres de 09:00 h a 
14:00 h i de 15:00 h a 19:00 h, que es portarà a terme a Serveis Socials, Centre Obert  
“La Galàxia”, Espai jove, Escola Bressol i Escola primària, essent la seva tutora, el/la 
Psicòleg/a municipal, el/la Sr./Sra. TTC.

Atès  que  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.

3



ACORD

Primer. Aprovar el conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes 
entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de Bellaterra i l’Ajuntament d’Abrera i 
el conveni de cooperació de l’estudiant del Màster de Psicopatologia clínica infantojuvenil 
de la UAB de Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, que serà vigent des del 22 de novembre 
de 2017 fins el 20 de juny de 2018, amb l’horari següent: dilluns de 09:00 h  a 14:00 i 
dimecres de 09:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 19:00 h, que es portarà a terme a Serveis 
Socials,  Centre  Obert  “La  Galàxia”,  Espai  jove,  Escola  Bressol  i  Escola  primària, 
essent la seva tutora, el/la Psicòleg/a municipal, el/la Sr./Sra. TTC.

Segon. Informar que el/la tutor/a acadèmic/a de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) de Bellaterra, el/la Sr./Sra. MJB tindrà les funcions següents:

- Posar-se en contacte amb l'empresa/centre de treball  que realitza la col·laboració i 
gestionar el conveni.

- És responsable de fer el seguiment amb el tutor/a de pràctiques de l'empresa/centre de 
treball.

- Realitzar l’avaluació juntament amb el tutor/a de les pràctiques.

Tercer.  Nomenar  al/el  Sr./Sra.  TTC  professional  de  Ajuntament  d'Abrera  del 
departament  de Serveis  Socials,  tutora  externa  de les  pràctiques acadèmiques de 
l’estudiant, 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 
dificultats i imprevistos que sorgeixin.

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

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

Cinquè. 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 
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acabades  les  pràctiques,  llevat  que  en  el  conveni  col·lectiu  aplicable  s’hi  estipuli 
expressament una cosa diferent.

Sisè. Determinar que en la data de signatura d’aquest conveni l’estudiant acredita que 
té subscrita una pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.

Setè. Notificar a la persona que realitzarà les pràctiques, a la Universitat Autònoma de 
Barcelona de Bellaterra, Cerdanyola del Vallès i comunicar a la tutora/responsable per 
part de l’Ajuntament d’Abrera, 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.: G198/2017/10
Assumpte:   Aprovació  del  conveni  de  cooperació  educativa  de  pràctiques  acadèmiques 
externes curriculars de l’estudiant en Grau en Psicologia de la Facultat de Psicologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, el/la Sr./Sra. 
MGV, que serà vigent des del 28 de novembre de 2017 fins el 29 de maig de 2018. 

Vist el conveni de cooperació educativa per la realització de pràctiques acadèmiques 
externes entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de Bellaterra i l’Ajuntament 
d’Abrera.

Vist  el  conveni  de  cooperació  educativa  de  pràctiques  acadèmiques  externes  de 
l’estudiant en Grau en Psicologia de la Facultat de Psicologia de la UAB de Bellaterra, 
Cerdanyola del Vallès, que serà vigent des del 28 de novembre de 2017 fins el 29 de 
maig de 2018, amb l’horari següent: dimarts de 09:00 h  a 14:00, que es portarà a 
terme al Servei Psicològic Municipal, essent la seva tutora, el/la Psicòleg/a municipal, 
el/la Sr./Sra. TTC.

Atès  que  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 cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes 
entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de Bellaterra i l’Ajuntament d’Abrera i 
el conveni de cooperació de l’estudiant en Grau en Psicologia de la Facultat de Psicologia 
de la UAB de Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, que serà vigent des del 28 de novembre 
de 2017 fins el 29 de maig de 2018, amb l’horari següent: dimarts de 09:00 h  a 14:00, 
que es  portarà  a terme al  Servei  Psicològic  Municipal,  essent  la  seva tutora,  el/la 
Psicòleg/a municipal, el/la Sr./Sra. TTC.

Segon. Informar que el/la tutor/a acadèmic/a de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) de Bellaterra, el/la Sr./Sra. NOCH tindrà les funcions següents:

- Posar-se en contacte amb l'empresa/centre de treball  que realitza la col·laboració i 
gestionar el conveni.
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- És responsable de fer el seguiment amb el tutor/a de pràctiques de l'empresa/centre de 
treball.

- Realitzar l’avaluació juntament amb el tutor/a de les pràctiques.

Tercer.  Nomenar  al/el  Sr./Sra.  TTC  professional  de  Ajuntament  d'Abrera  del 
departament  de Serveis  Socials,  tutora  externa  de les  pràctiques acadèmiques de 
l’estudiant, 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 
dificultats i imprevistos que sorgeixin.

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

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

Cinquè. 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.

Sisè. Determinar que en la data de signatura d’aquest conveni l’estudiant acredita que 
té subscrita una pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.

Setè. Notificar a la persona que realitzarà les pràctiques, a la Universitat Autònoma de 
Barcelona de Bellaterra, Cerdanyola del Vallès i comunicar a la tutora/responsable per 
part de l’Ajuntament d’Abrera, 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.
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8.-  ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: 3671/2017
Assumpte: Aprovació calendari fiscal 2018

Com cada any cal informar els períodes de cobrament voluntari dels diferents conceptes i 
els tipus de gravamen que seran aplicables per a l’exercici 2018.

El calendari fiscal 2018 és el full de ruta que haurà de seguir tot contribuent a Abrera per 
a complir amb les seves obligacions fiscals.

Una vegada l’ORGT hagi preparat la informació, cal confirmar la proposta de calendari 
fiscal  en  funció  de  les  dates  que  va  aprovar  l’ajuntament  l'any  passat  i  els 
condicionaments tècnics ineludibles derivats de l’elaboració dels diferents padrons, i 
posteriorment aprovat caldrà validar-ho electrònicament.

L'ORGT ha  presentat  una  proposta  de  calendari  general  que  segueix  la  mateixa 
estructura i amb els mateixos objectius que es van marcar per aquests darrers anys, 
és a dir, d’una banda, facilitar al màxim als contribuents el pagament dels tributs locals 
mitjançant la potenciació de les domiciliacions bancàries i, d’una altra, no perjudicar els 
interessos  econòmics  dels  municipis  apropant  les  dates  finals  dels  períodes  de 
cobrament a les dates establertes per fer efectives les transferències quinzenals als 
ajuntaments. 

D’acord amb l’exposa’t  anteriorment,  la Regidora d’Hisenda en virtut  del  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.-  Aprovar  el  calendari  fiscal  2018,  en  els  següents  termes  respecte  a  la 
proposta presentada per l’ORGT i rectificada:

Concepte Desc.
Data Inici 
Vol.

Data Fi Vol / 
Domi.

1
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO 
DOMICILIATS          02/05/2018 05/07/2018

1
IMP BÉNS IMMOBLES - 1A 
FRACCIÓ-DOMICILIATS                    02/05/2018

1
IMP BÉNS IMMOBLES - 2A 
FRACCIÓ-DOMICILIATS                    02/07/2018

1
IMP BÉNS IMMOBLES - 3A 
FRACCIÓ-DOMICILIATS                    01/10/2018

1
IMP BÉNS IMMOBLES - 4A 
FRACCIÓ-DOMICILIATS                    03/12/2018

2 IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                       02/05/2018 05/07/2018
2 IMP. BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS                        02/05/2018 05/07/2018
3 IMPOST VEHICLES TRAC. MECANICA                    21/03/2018 22/05/2018

10 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES                    17/09/2018 19/11/2018
16 TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL                            03/04/2018 05/06/2018
19 TAXA LLIC.AUTOTAXIS I V.LLOG.                       02/05/2018 05/07/2018
35 TAXA PUBLICITAT - DESEMBRE 2017                     26/01/2018 27/03/2018
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9 SOBREVINGUTS 

Es proposa la introducció del  següent  punt  per urgència,  la qual és apreciada per 
unanimitat dels membres de la Junta:

9.1 Expedient núm.: G330/2013/12
Assumpte: Incautació de la garantia definitiva del contracte  de serveis de neteja del Centre 
Aquàtic Municipal d’Abrera.

Per acord núm. 2.1, adoptat per la Junta de Govern Local de data 19/02/2014,  es va 
adjudicar el contracte administratiu de serveis de neteja del Centre Aquàtic Municipal 
d’Abrera a l’empresa Servimant Jardiverd, SLU, amb CIF B43698570, per un import 
anual de 115.435,22 € IVA inclòs, formalitzat el contracte el 21/02/2014 i prorrogable 
fins a un total de quatre anys.

Per garantir  aquest  contracte  Servimant Jardiverd, SLU va dipositar a la Tresoreria 
municipal una garantia definitiva, en forma d’aval, d’import 4.770,05 €.

Per acord núm. 9.3, de la Junta de Govern Local de data  17/05/2016, es va incoar 
expedient de resolució contractual per incompliment culpable del contractista, d’acord 
amb l'article 223 c) 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, per  haver  quedat 
demostrat l’incompliment culpable de:

1) Productes i eines. Es constata que el contractista ha incomplert la Clàusula 
10a del Plec de prescripcions tècniques (en endavant, PPT), ja que no ha lliurat 
al  Departament  d’Esports  la  relació  del  material  i  de  maquinària  adscrita  al 
contracte.

2) Materials. Es constata que no ha subministrat el paper de les lliteres del Servei 
de Salut del Centre Aquàtic Municipal d’Abrera (CAM) i, per tant, ha incomplert 
la clàusula 11a del PPT. 

3) Supervisió de la neteja.  Es constata que no ha realitzat la supervisió de la 
neteja,  en coordinació  amb el  tècnic  responsable  del  contracte,  pel  que ha 
incomplert la clàusula 12a del PPT. 

4) Millores.  Es constata que no ha subministrat els assecadors de cabell  dels 
vestidors, ni ha realitzat el manteniment de jardineria, ni la neteja de les zones 
enjardinades; per tant, no està respectant ni realitzant la prestació dels serveis 
de conformitat amb l’objecte del contracte i les millores ofertades i valorades en 
la proposició que va presentar.

5) Execució defectuosa. Els serveis no es presten adequadament i de manera 
correcta, per falta d’higiene d’algunes de les dependències del CAM, posant en 
perill la salut dels abonats a aquesta instal·lació esportiva, augmentant el risc 
sanitari que té una instal·lació d’aquestes característiques. Ha incomplert  les 
clàusules  29a,  30a  i  37a  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars, 
Annex 1 del contracte formalitzat.

En data 18/05/2016 es va donar audiència al contractista respecte al seu incompliment 
culpable, la determinació dels danys i perjudicis causats a l’Ajuntament d’Abrera i la 
incautació de la garantia definitiva del contracte.
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Transcorregut el període d’audiència, de deu dies hàbils, el contractista no va presentar 
escrit d’al·legacions i l’acord adoptat de resolució del contracte va quedar definitivament 
aprovat en data 4/06/2016.

S’ha  emès  informes  tècnic  de  data  17/10/2017,  subscrit  pel  cap  del  Departament 
d’Esports, de valoració dels danys i perjudicis causats per l’incompliment culpable del 
contractista.

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. Determinar  els  danys  i  perjudicis  causats  a  l’Ajuntament  d’Abrera  pel 
contractista Servimant Jardiverd, SLU, per l’incompliment culpable del contractista en 
l’execució del contracte de serveis de neteja del Centre Aquàtic Municipal d’Abrera, en 
un import de 28.042,91 €.

Segon. Incautar  4.770,05  €  de  la  garantia  definitiva  del  contracte  dipositada  per 
Servimant Jardiverd, SLU, en forma d’aval.

Tercer.  Donar audiència a Servimant Jardiverd, SLU, en el termini màxim de 10 dies 
hàbils, als efectes d’efectuar les al·legacions o consideracions que estimi oportunes 
respecte a la determinació dels danys i perjudicis. 

Transcorregut  el  termini  sense  haver  presentat  al·legacions l’acord  adoptat  restarà 
definitivament aprovat i es procedirà a l’execució de la garantia incautada.
Quart. Notificar aquest  acord a  Servimant Jardiverd,  SLU, acompanyat de l’informe 
tècnic que el motiva.

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.

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 18.38 hores. 

  Vist i plau
El secretari                 L’Alcalde,
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Oscar Buxeres Soler                             Jesús Naharro Rodríguez 
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