
ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2017 

A la Vila d’Abrera, essent les 18:15 hores del dia 5 de desembre de 2017, es reuneixen 
a la Sala de Juntes de la Casa de la Vila, prèvia convocatòria per a la celebració de 
sessió ordinària de la Junta de Govern Local, els següents regidors i regidores: 

President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC) 

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

Cultura (PSC).  
- Sr.  F.  Xavier  Serret  i  Marsiñach,  regidor  delegat  de  Medi  Ambient  i 

Sanitat (ERC)
- 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:

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

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

Excusen l’assistència:

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

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

- Sra. Maria Teresa Novell Joya, regidora delegada d’Hisenda i Serveis 
Socials (PSC). 

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.: G013/2017/22 –3884/2017  

Acta de la Junta de Govern Local de data 21/11/17

2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G367/2012/08
3a pròrroga del contracte administratiu especial d’explotació del Bar del Casal dels Avis.

2.2 Expedient núm.: G330/2013/19
2a pròrroga del contracte de serveis de perruqueria al Casal dels Avis.
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2.3 Expedient núm.:  G330/2014/16
Finalització del contracte de serveis d’atenció domiciliària al municipi i devolució de les 
garanties.

2.4 Expedient núm.: G329/2015/01
Devolució de la garantia definitiva del contracte de subministrament i obres de retirada i 
instal·lació de senyalitzacions d'orientació i de trànsit al municipi.

2.5 Expedient núm.: G328/2016/27 (FACT-2017-4128) 
Aprovació de la factura núm. 200 de data 31/10/2017 presentada per Construcciones 
Cots i Claret, SL, i de la 1a certificació d’obra del contracte d’obres per a la  reforma 
integral de l'Ajuntament vell.

2.6 Expedient núm.: G333/2017/02 (FACT-2017-4257) 
Aprovació de la factura núm. 17000221 de data 5 d’octubre de 2017 presentada per 
Asfaltos Barcino, SL, i de la 2a certificació d’obra del contracte d’obres per a la millora 
de la via pública i del mobiliari urbà a diferents punts del municipi.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.: E016/2017/001
Rectificació d’errada material a la llicència de parcel·lació urbanística al carrer Solell, 5 i  
7, atorgada per acord núm. 3.3 de la Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de 
2017

3.2 Expedient núm.: E016/2016/001
Rectificació d’errada material en la llicència de parcel·lació urbanística a l’avinguda Ca 
n’Amat, núm. 6, atorgada per Decret d’Alcaldia núm. 2017-1356 de data 20 d’octubre de 
2017

3.3 Expedient núm.:   3535/2017 (E014/2017/067)  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Rosa, 16 
(LC.506B), a instància de TOH, amb NIF XXXXX476S en representació de TOS, amb 
NIF XXXXX940R. 

3.4 Expedient núm.: E007/2017/009 (2715/2017) 
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2017-1429 de data 9 de novembre de 2017, 
d’aprovació  inicial  del  projecte  ordinari  d’obres  anomenat  “Projecte  executiu  reforma 
instal·lació de climatització a la Piscina Municipal d’Abrera”.

3.5 Expedient núm.:  E013/2017/003
Conformitat a documentació tècnica en relació amb la llicència d'obres i instal·lacions 
per a executar un habitatge unifamiliar aïllat a l'immoble ubicat a l’Av. Virrei Amat, 22 
(CV1.B-12), a instància de RGC, amb NIF XXXXX289C.

3.6 Expedient núm.: E013/2017/014
Rectificació d’errada aritmètica a la liquidació provisional de tributs practicada a la raó 
social Pavasal Empresa Constructora, SA, segons Decret d’Alcaldia núm. 2017-1081 de 
data 8 d’agost de 2017

3.7 Expedient núm.:   2942/2017 (E014/2017/061) 
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a  l'immoble  ubicat  al c/ 
Barcelona,  23,  a  instància  EFH,  amb  NIF  XXXXX387Y,  en  nom  i  representació 
de Mercadona, SA, amb CIF A46103834. 

3.8 Expedient núm.:  E013/2016/052 (8.1.7 -2003/281)
Continuació  d’actuacions  en  expedient  de  llicència  d'obres  a  executar  aa  l'immoble 
ubicat  al  c/  Montseny,  34  (CA.062),  a  instància  d’INVERSIONES  CATALANAS 
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ROSADO, S.L., amb CIF B63107288.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient núm.: E052/2014/42

Comunicació de transmissió d’activitat de restaurant bar a la plaça del Doctor Trueta, 2,  
local 1.

4.2 Expedient núm.: 785/2017 (E052/2017/07)
Comunicació d’activitat de gimnàs de crossfit al camí dels Sagraments, 16.

4.3 Expedient núm.: E052/2017/01
Comunicació d’activitat d’habitatge d'ús turístic al carrer de Mataró, 28.

4.4 Expedient núm.: E053/2014/038
Comunicació d’activitat d’habitatge d’ús turístic al carrer de Salvador Dalí, 6.

5 SUBVENCIONS
5.1 Expedient: 1792/2017

Acceptació  de la  subvenció  del  Servei  d’Ocupació  de Catalunya  de les  accions  de 
formació  d’oferta  en  àrees  prioritàries  adreçades  prioritàriament  a  persones 
treballadores desocupades (FOAP 2017)

6 CONVENIS

---

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: G152/2017/02
Festius amb obertura comercial autoritzada per a l’any 2018

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/22 –3884/2017  
Acta de la Junta de Govern Local de data 21/11/17

“ 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  
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  
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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 21 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.: G367/2012/08
3a pròrroga del contracte administratiu especial d’explotació del Bar del Casal dels Avis.

“ Per acord núm. 824, adoptat per la Junta de Govern Local de data 20/12/2012, es va 
adjudicar el contracte administratiu especial d’explotació del Bar del Casal dels Avis a  
la  Sra.  Mª  Begoña  Martínez  Castillo,  per  un  preu  anual  de  8.652 €,  IVA inclòs,  
formalitzat el dia 02/01/2013.

Per acord  núm. 2.7, adoptat per la Junta de Govern Local de data 02/04/2014, es va  
revisar el preu anual del contracte fixant-lo en un import de 8.674,49 € IVA inclòs.

Per acord  núm. 2.7, adoptat per la Junta de Govern Local de data 03/11/2015, es va  
aprovar la primera pròrroga del contracte.

Per acord núm. 2.1, adoptat per la Junta de Govern Local de data 15/11/2016, es va  
aprovar la segona pròrroga del contracte.

La  clàusula  tercera del  contracte,  regula: “Termini  d’execució.  El  termini  d’explotació  
finalitzarà el  dia 31/12/2015 (període principal  del  contracte)  i  la  seva pròrroga, anual,  el  dia  
31/12/2018, prèvia sol·licitud de pròrroga de l’adjudicatària.”

La contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte mitjançant escrit de data 02/11/2017  
(registre núm. 2017-E-RC- 0103).

S’ha emès informe de data 07/11/2017, subscrit per la tècnica de serveis d’autonomia i  
Gent gran, segons el qual  no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga 
del contracte.
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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 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. Prorrogar el contracte administratiu especial d’explotació del Bar del Casal dels  
Avis d’Abrera, adjudicat a la Sra. Mª Begoña Martinez Castillo, per a l’any 2018.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  8.674,49  €  a  càrrec  a  l’aplicació  
pressupostària  núm.  2311/22699  del  pressupost  municipal  de  2018 i  condicionar  
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord a la Sra. Mª Begoña Martínez Castillo.”

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

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

2.2 Expedient núm.: G330/2013/19
2a pròrroga del contracte de serveis de perruqueria al Casal dels Avis.

“ Per acord núm. 2.1/1429, adoptat per la Junta de Govern Local de data 19/12/2013,  
es va adjudicar el contracte administratiu de serveis de Perruqueria al Casal dels Avis,  
a la Sra. Ana Gil Rodríguez,  amb NIF 39178131T, per un import per a l’any 2014 de  
2.307,29 € IVA inclòs, amb formalització de contracte el 30/12/2013 i inici dels serveis  
el 02/01/2014.

Per acord núm. 2.7, adoptat per  la Junta de Govern Local de data 02/11/2016, es va  
aprovar la 1a pròrroga contractual per a l’any 2017.

La clàusula segona del contracte, regula: “El  termini d'execució del contracte serà de  
tres anys. No obstant, es preveu la possibilitat de prorrogar per mutu acord de las parts  
i  de forma expressa abans de la seva finalització,  sempre que la duració total  del  
contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi de sis anys.”

La contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 02/11/2017  
(Registre d’Entrada núm. 2017-E-RC-10129).

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  07/11/2017,  subscrit  per  la  tècnica  de  serveis  
d’autonomia i Gent gran, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin  
la pròrroga del contracte.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres  
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot  
el relacionat anteriorment, 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:
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ACORD

Primer. Prorrogar el contracte de serveis de Perruqueria del Casal dels Avis d’Abrera, 
adjudicat a la Sra. Ana Gil Rodríguez, per a l’any 2018.

Segon.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  2.307,29  €  a  càrrec  a  l’aplicació  
pressupostària  núm.  2311/22699  del  pressupost  municipal  de  2018  i  condicionar  
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord a la Sra. Ana Gil Rodríguez.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament de Serveis socials.”

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

2.3 Expedient núm.:  G330/2014/16
Finalització del contracte de serveis d’atenció domiciliària al municipi i devolució de les garanties.

“ Per acord núm. 10.2, adoptat per la Junta de Govern Local en data 4/03/2014, es va  
adjudicar el contracte de serveis d’atenció domiciliària al  municipi (SAD social i SAD 
dependència) a l’empresa Serveis d’educació no formal, SL (en endavant, SENFO),  
CIF B62752324, per un preu de 63.602,24 € IVA inclòs, amb un termini d’execució  
d’un any, formalitzat l’11/03/2015 i inici de la prestació dels serveis el 23/03/2015.

Per acord núm. 2.5 de la Junta de Govern Local de data 05/04/2016 es va aprovar la  
pròrroga  extraordinària  del  contracte  fins  a  l'adjudicació  i  inici  de  la  prestació  de  
serveis que es derivés d’un nou procediment contractual.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1350, adoptat en data 30/12/2016, es va aprovar la  
modificació convencional del contracte i es va fixar el seu preu en 69.962,46 €.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0350, adoptat en data 17/03/2017, es va aprovar el  
conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica dels serveis d’atenció domiciliària,  
entre el Consell Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i l’Ajuntament  
d’Abrera, amb vigència per als anys 2017-2021, que ha iniciat la prestació dels serveis  
el 9/10/2017.

S’ha emès informe de data 20/10/2017, subscrit per la tècnica de serveis d'autonomia i  
Gent  gran,  segons  el  qual,  finalitzada  la pròrroga  conjuntural  del  contracte, no 
s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la garantia definitiva i la garantia  
complementària per la modificació del contracte, d’acord amb els articles 100 i 102 del  
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la  
Llei de contractes del sector públic.

D’acord  amb l’article  219 del  Text  refós  de la  Llei  de contractes  del  sector  públic  
l’Ajuntament té potestat per a la modificació del contracte per raons d’interès públic.

La proposta de resolució 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  la  Regidoria  d’Hisenda  i  Serveis  Socials,  en  ús  de  les  
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atribucions  que m’atorga el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302 del  dia  22/12/2016,  
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el termini de garantia,  la conformitat dels serveis  d’atenció 
domiciliària  al  municipi  prestats  pel  contractista Serveis  d’educació  no formal,  SL i  
l’extinció del contracte pel seu compliment.

Segon. Aprovar  la  liquidació  contractual  i  aprovar  i  convalidar  la  factura  núm.  
FV5-170631,  de  data  08/10/2017,  per  un  import  de  9.675,89  €,  presentada  pel  
contractista  i  corresponent  als  serveis  prestats  al  mes  de  setembre  fins  el  dia  
6/10/2017.

Tercer. Anul·lar  la  despesa  de  1.869,78  €  (núm.  d’operació  comptable  AD 
220170000097) i autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de  
9.675,89 €, a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm.  231/22611  del  pressupost  
municipal vigent.

Quart. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia definitiva constituïda en forma 
d’aval d’import 3.057,80 € i la garantia complementària constituïda en metàl·lic, d’import  
305,78 €, que el contractista Serveis d’educació no formal, SL té dipositades en aquesta 
corporació.

Cinquè. Notificar aquest acord a l’empresa Serveis d’educació no formal, SL.

Sisè. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Departament de Serveis Socials.”

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

2.4 Expedient núm.: G329/2015/01
Devolució de la garantia definitiva del contracte de subministrament i obres de retirada i instal·lació 
de senyalitzacions d'orientació i de trànsit al municipi.

“  Per  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-0601,  adoptat  en  data  08/07/2015,  es  va  
adjudicar  el  contracte  administratiu  mixt  de  subministrament  i  obres  de  retirada  i  
instal·lació de senyalitzacions d'orientació i de trànsit al municipi a l’empresa Señales  
Girod, SL, amb CIF B60070505, formalitzat el contracte el dia 22/07/2015, amb un  
termini d’execució de sis setmanes i un termini de garantia de sis mesos.

S’ha emès informe tècnic de data 10/11/2017, subscrit per l’arquitecte tècnic municipal,  
segons  el  qual  ha  finalitzat  el  termini  de  garantia  del  contracte i  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin  el  retorn de la  garantia  definitiva,  d’acord amb els  
articles 100 i 102 del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de 14 de novembre,  pel  qual  
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres  
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot  
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins,  
Urbanisme,  Mobilitat  i  Millora,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret 
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d’Alcaldia  núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local  
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del subministrament i la  
instal·lació de senyalitzacions d'orientació i de trànsit al municipi, prestat per  Señales 
Girod, SL.

Segon. Declarar l’extinció del contracte pel seu compliment i aprovar la seva liquidació.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en aval, d’import  
1.139,91 €, que el contractista Señales Girod, SL té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Señales Girod, SL.

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

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

2.5 Expedient núm.: G328/2016/27 (FACT-2017-4128) 
Aprovació de la factura núm. 200 de data 31/10/2017 presentada per Construcciones Cots i 
Claret,  SL,  i  de la 1a certificació d’obra del  contracte d’obres  per  a la reforma integral  de 
l'Ajuntament vell.

“L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera va adoptar el Decret núm. 2017-0936 el  dia 10 de 
juliol de 2017, pel qual s’adjudicava el contracte administratiu d'obres de reforma integral  
de l'Ajuntament vell d'Abrera a la proposta més avantatjosa, a l’empresa Construcciones 
Cots i Claret SL, amb CIF B08136905, per un import total de  550.168,33 € (21% IVA:  
115.535,35 €, total: 665.703,68 €), per un termini d’execució de les obres de 9 mesos.

L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 200 de data 31 d’octubre de 2017  
(registre d’entrada núm. 10192 del dia 3 de novembre de 2017), per un import de 
110.771,27 €, i la 1a certificació d’obres (registre d’entrades telemàtic núm. 355 de 9  
de novembre).

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

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

Primer. Donar conformitat a l’acta de comprovació del replanteig signada en data 7 de  
setembre de 2017,  i  aprovar la  certificació  núm. 1 de l’obra de  reforma integral  de 
l'Ajuntament vell d'Abrera,  i la factura núm. 200 de data 31 d’octubre de 2017 per import  
de 110.771.27 €, presentades pel contractista Construcciones Cots i Claret SL, amb CIF 
B08136905.

Segon. Aprovar el  reconeixement de l’obligació per un import de 110.771,27 €  (IVA  
inclòs)  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  231/63200  del  pressupost  municipal  
vigent.

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

Quart. Notificar aquest acord al contractista Construcciones Cots i Claret SL.

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

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

2.6 Expedient núm.: G333/2017/02 (FACT-2017-4257) 
Aprovació de la factura núm. 17000221 de data 5 d’octubre de 2017 presentada per Asfaltos 
Barcino, SL, i de la 2a certificació d’obra del contracte d’obres per a la millora de la via pública i  
del mobiliari urbà a diferents punts del municipi.

“ Per Decret d’Alcaldia núm. 2017-0614 de data 16 de maig de 2017, es va adjudicar el  
contracte  menor  d’obres  d’actuacions  de  millora  a  la  via  pública  i  mobiliari  urbà  a  
diferents punts del municipi a la societat Asfaltos Barcino, SL, amb CIF B66533456, per  
un import total de 34.989,57 € (IVA inclòs), i un termini d’execució de les obres d’un mes 
des del replanteig (formalitzat el 24 d’agost de 2017 mitjançant l’acta de comprovació  
del replanteig on s’indicava que les obres començarien el 28 d’agost de 2017).

L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 17000221 de data 5 d’octubre de  
2017  (registre d’entrada 10428 de data 10 de novembre de 2017), per un import de 
8.025,98 €,  i  la  2a certificació  d’obres (registre d’entrada 2017-E-RC-9038 de data  
05.10.2017).

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

La proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i Medi  
Ambient,  Unitat  de Suport  Administratiu  d’Urbanisme i  Territori,   en el  marc de  les 
facultats que em confereix l’article 21.1.f) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les  
bases de règim local, l’article 41.17 del ROF i les Bases d’Execució del Pressupost per a  
la disposició de la despesa i desenvolupament de la gestió econòmica municipal, i la 
normativa vigent, i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta Regidoria,  
en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  la  llei,  proposo a  la  Junta  de  govern  local  
l’adopció del següent
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ACORD

Primer. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra de millora a la via pública i mobiliari urbà 
a diferents punts del municipi i la factura  núm. núm. 17000221 de data 5 d’octubre de  
2017 per import de 8.025,98 €, presentades pel contractista Asfaltos Barcino, SL, amb 
CIF B66533456.

Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 8.025,98 € (IVA inclòs)  
amb  càrrec  a  les  aplicacions  pressupostàries  150/61901  (1.875,84  €)  150/61902  
(6.150,14 €) del pressupost municipal vigent.

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

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

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

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

3.- OBRES  

3.1 Expedient núm.: E016/2017/001
Rectificació d’errada material  a la llicència de parcel·lació urbanística al  carrer Solell, 5 i  7,  
atorgada per acord núm. 3.3 de la Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de 2017

“ Per acord núm. 3.3 de la Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de 2017 s’atorga  
llicència  de  parcel·lació  urbanística  al  carrer  Solell,  5  i  7  (referència  cadastral  
8668610DF0986N0001EA i 8668603DF0986N0001DA respectivament),  sol·licitada per  
SRM, IBO, RDM i MMG. Es trasllada a continuació el contingut literal dels seus apartats  
dispositius Primer i Segon:
“Primer. Aprovar la llicència de parcel·lació, expedient núm. E016/2017/001, sol·licitada  
per  SRM,  IBO,  RDM,  MMG  amb  NIFs  XXXXX687G,  XXXXX215C,  XXXXX980L,  
XXXXX222T,  respectivament,  d'acord  amb el  projecte  adjuntat  signat  per  l'arquitecte  
Joan Campmany Boadas, les dades de la qual són les següents:  

- FINCA MATRIU: de superfície 459 m2, ubicada al c/ Solell,  núm. 5 amb referència  
cadastral 8668610DF0986N0001EA; i de superfície  460,70 m2, ubicada al c/ Solell, núm. 
7 amb referència cadastral 8668603DF0986N0001DA.
Les parcel·les resultants de la parcel·lació són les següents:
- Parcel·la Resultant situada al carrer Solell, núm. 5. Superfície de la finca: 502,83 m²
- Parcel·la Resultant situada al carrer Solell, núm. 7. Superfície de la finca: 416,87 m²
Segon. La llicència atorgada resta condicionada al compliment de les consideracions i  
condicions  generals  de  parcel·lacions,  a  les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a  
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- La fiança a dipositar està afecta com a garantia de la correcta materialització registral  
de la parcel·lació autoritzada, en el sentit que aquesta podrà ser retornada un cop s'aporti  
a l'expedient l'escriptura pública i l'acreditació de la seva inscripció en el registre de la  
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propietat,  així  com justificar  la  tramitació de l'alteració cadastral  corresponent  (Model  
903).
- Les dues parcel·les obtingudes de la parcel·lació esdevenen indivisibles d'acord amb 
l'article 196.1 c) i 196.1d) del DL 1/2010. Cal fer constar en les escriptures i en els altres  
documents públics de segregació o transmissió de finques, i també en el Registre de la  
Propietat, la indivisibilitat d'aquestes finques, d'acord amb l'article 196.2 del DL 1/2010 i  
amb la resta de la legislació vigent.
 -  Haurà  d’incorporar  la  proforma de document  que  consta  acompanyada  en data  
13/09/2017,  amb  l’esmena  que,  pel  que  es  refereix  a  la  descripció  de  la  finca  
segregada de 43,83 m2 caldrà indicar que aquesta segregació únicament resultarà  
possible amb el benentès que es procedeixi simultàniament a la seva agregació a la  
registral 7462.
- Haurà d’incorporar annexa una còpia certificada del plànol parcel·lari corresponent i  
de les fitxes descriptives dels lots resultants així com les condicions generals de les  
llicències de parcel·lació.”

El 8 de novembre de 2017 l’arquitecte municipal ha emès l’informe 2017-0146, que es  
trasllada a continuació, en la seva part essencial:
“Examinat l’acord de la Junta de Govern Local de 17.10.2017 s’observa un aspecte al  
segon  punt  de  l’acord  que  caldria  corregir.  En  concret  caldria  suprimir  el  segon  
paràgraf que quedaria redactat de la següent manera:
Segon. La llicència atorgada resta condicionada al compliment de les consideracions i  
condicions generals de parcel·lacions,  a les condicions particulars que s'indiquen a  
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- La fiança a dipositar està afecta com a garantia de la correcta materialització registral  
de la parcel·lació autoritzada, en el sentit  que aquesta podrà ser retornada un cop  
s'aporti  a  l'expedient  l'escriptura  pública  i  l'acreditació  de  la  seva  inscripció  en  el  
registre  de  la  propietat,  així  com  justificar  la  tramitació  de  l'alteració  cadastral  
corresponent (Model 903).
-  Haurà  d’incorporar  la  proforma  de  document  que  consta  acompanyada  en  data  
13/09/2017  amb  l’esmena  que,  pel  que  es  refereix  a  la  descripció  de  la  finca  
segregada de 43,83 m2 caldrà indicar que aquesta segregació únicament resultarà  
possible amb el benentès que es procedeixi simultàniament a la seva agregació a la  
registral 7462.
- Haurà d’incorporar annexa una còpia certificada del plànol parcel·lari corresponent i  
de les fitxes descriptives dels lots resultants així com les condicions generals de les  
llicències de parcel·lació.”

D’acord  amb  l’article  109  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), les Administracions  
públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats,  
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

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 i Millora en ús de les atribucions que m'atorga el  
Decret núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016 proposo a la Junta de govern  
local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Rectificar l’error material de l’apartat dispositiu Segon de l’acord núm. 3.3 de  
la Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de 2017, en el sentit següent:
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On diu:

“Segon. La  llicència  atorgada  resta  condicionada  al  compliment  de  les  
consideracions  i  condicions  generals  de  parcel·lacions,  a  les  condicions  
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- La fiança a dipositar està afecta com a garantia de la correcta materialització  
registral  de  la  parcel·lació  autoritzada,  en  el  sentit  que  aquesta  podrà  ser  
retornada un cop s'aporti a l'expedient l'escriptura pública i l'acreditació de la seva 
inscripció  en  el  registre  de  la  propietat,  així  com  justificar  la  tramitació  de  
l'alteració cadastral corresponent (Model 903).
- Les dues parcel·les obtingudes de la parcel·lació esdevenen indivisibles d'acord  
amb l'article 196.1 c) i 196.1d) del DL 1/2010. Cal fer constar en les escriptures i  
en els altres documents públics de segregació o transmissió de finques, i també  
en el Registre de la Propietat, la indivisibilitat d'aquestes finques, d'acord amb  
l'article 196.2 del DL 1/2010 i amb la resta de la legislació vigent.
 - Haurà d’incorporar la proforma de document que consta acompanyada en  
data 13/09/2017, amb l’esmena que, pel que es refereix a la descripció de la  
finca segregada de 43,83 m2 caldrà indicar que aquesta segregació únicament  
resultarà possible amb el benentès que es procedeixi simultàniament a la seva  
agregació a la registral 7462.
-  Haurà  d’incorporar  annexa  una  còpia  certificada  del  plànol  parcel·lari  
corresponent  i  de  les  fitxes  descriptives  dels  lots  resultants  així  com  les  
condicions generals de les llicències de parcel·lació.”

Ha de dir:

“Segon. La  llicència  atorgada  resta  condicionada  al  compliment  de  les  
consideracions  i  condicions  generals  de  parcel·lacions,  a  les  condicions  
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- La fiança a dipositar està afecta com a garantia de la correcta materialització  
registral  de  la  parcel·lació  autoritzada,  en  el  sentit  que  aquesta  podrà  ser  
retornada un cop s'aporti a l'expedient l'escriptura pública i l'acreditació de la  
seva inscripció en el registre de la propietat, així com justificar la tramitació de  
l'alteració cadastral corresponent (Model 903).
- Haurà d’incorporar la proforma de document que consta acompanyada en  
data 13/09/2017 amb l’esmena que, pel que es refereix a la descripció de la  
finca segregada de 43,83 m2 caldrà indicar que aquesta segregació únicament  
resultarà possible amb el benentès que es procedeixi simultàniament a la seva  
agregació a la registral 7462.
-  Haurà  d’incorporar  annexa  una  còpia  certificada  del  plànol  parcel·lari  
corresponent  i  de  les  fitxes  descriptives  dels  lots  resultants  així  com  les  
condicions generals de les llicències de parcel·lació.”

Segon. Notificar  aquest  acord  als  interessats  i  al  Centre  de  Gestió  Cadastral  a  
Barcelona; i comunicar-lo al  Departament d’Urbanisme i Territori (arquitecte).”

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.: E016/2016/001
Rectificació d’errada material en la llicència de parcel·lació urbanística a l’avinguda Ca n’Amat, 
núm. 6, atorgada per Decret d’Alcaldia núm. 2017-1356 de data 20 d’octubre de 2017

“ Per Decret d’Alcaldia núm. 2017-1356 de data 20 d’octubre de 2017 s’atorga llicència  
de  parcel·lació  urbanística  a  l’avinguda  Ca  n’Amat,  núm.  6  (referència  cadastral  
8259105), sol·licitada per Civislar, SA, amb NIF A08321317. Es trasllada a continuació  
l’apartat dispositiu Primer de l’esmentat Decret:
“Primer. Aprovar la llicència de parcel·lació, expedient núm. E016/2016/001, sol·licitada  
per Civislar, SA, amb CIF A08321317, d'acord amb els projectes adjuntats en dates 27  
de juliol  de 2016 i  22 de setembre de 2017,  signats per l'arquitecte GMB, núm. de  
col·legiat 37.266/8; i les documentacions complementàries presentades en dates 22 de  
setembre (registre d’entrades 8643),  27 de setembre (registre d’entrades 8821)  i  10  
d’octubre de 2017 (registre d’entrades 9268), les dades de la qual són les següents:  

- FINCA MATRIU: de superfície 7.078,42 m2, ubicada a l’Av. Ca n’Amat, núm. 6, amb  
referència  cadastral  8259105.  Dades  registrals:  Finca  1891,  volum  2377,  llibre  89  
d’Abrera, foli 190.
Les parcel·les resultants de la parcel·lació són les següents (situades a l’Av. Ca n’Amat):
- Part segregada 1: Av. Ca n’Amat, 6, amb una superfície de 2.853,00 m2 (finca resultant 
segregada).
- Part  segregada  2:  Av.  Ca  n’Amat,  6A,  amb  una  superfície  de  2.036,00  m2 (finca 
resultant segregada). 
- Resta de finca matriu: Av. Ca n’Amat, 6B, amb una superfície de 2.189,42 m2 (finca 
matriu resultant després de la segregació).”

El 8 de novembre de 2017 l’arquitecte municipal ha emès l’informe 2017-0147, que es  
trasllada a continuació, en la seva part essencial:
“Modificació de llicència d’obres majors
Objecte: Parcel·lació d’un solar en tres lots
Descripció E016/2016/001
Interessat: Civislar, SA  CIF: A08321317
Ubicació: Av. de Ca n’Amat, 6
Referència cadastral: 8259105DF0985N0001DJ
Data de sol·licitud: 27.07.2016 (registre d'entrades 6.643)
Antecedents  
El 27.07.2016 amb RE 6.643 es presenta instància de sol·licitud.
El 30.03.2017 els serveis tècnics emeten informe d'esmenes.
El 22.09.2017 amb RE 8.643 es presenta documentació complementària.
El 27.09.2017 amb RE 8.821 es presenta documentació complementària.
El 10.10.2017 amb RE 9.268 es presenta documentació complementària.
El  18.10.2017  l’arquitecte  municipal  emet  informe  favorable  a  l’atorgament  de  la  
llicència.
El 20.10.2017 es dicta Decret d’Alcaldia núm. 2017-1356 d’atorgament de la llicència  
sol·licitada.
Informe  
La documentació aportada els dies 22.09.2017, 27.09.2017 i 10.10.2017 substituïa a  
l’aportada anteriorment, en concret a la del dia 27.07.2016. 
D’acord amb l’anterior i examinat el Decret d’Alcaldia núm. 2017-1356 d’atorgament de  
la llicència s’observa un aspecte que caldria corregir:
Al punt primer de la resolució on hi diu:
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Primer. Aprovar la llicència de parcel·lació, expedient núm. E016/2016/001, sol·licitada per  
Civislar, SA, amb CIF A08321317, d'acord amb els projectes adjuntats en dates 27 de juliol de  
2016 i 22 de setembre de 2017, signats per l'arquitecte GMB, núm. de col·legiat 37.266/8; i les  
documentacions  complementàries  presentades  en  dates  22  de  setembre  (registre  d’entrades  
8643), 27 de setembre (registre d’entrades 8821) i 10 d’octubre de 2017 (registre d’entrades  
9268), les dades de la qual són les següents:
Hauria de dir:
Primer. Aprovar la llicència de parcel·lació, expedient núm. E016/2016/001, sol·licitada  
per Civislar, SA, amb CIF A08321317, d'acord amb el projectes adjuntats en data 22 
de setembre de 2017, signats per l'arquitecte GMB, núm. de col·legiat 37.266/8; i les  
documentacions  complementàries  presentades  en  dates  27  de  setembre  (registre  
d’entrades 8821) i 10 d’octubre de 2017 (registre d’entrades 9268), les dades de la  
qual són les següents: ”

D’acord  amb  l’article  109  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), les Administracions  
públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats,  
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

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 i Millora en ús de les atribucions que m'atorga el  
Decret núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016 proposo a la Junta de govern  
local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Rectificar l’error material  de l’apartat dispositiu Primer del  Decret d’Alcaldia  
núm. 2017-1356 de data 20 d’octubre de 2017, en el sentit següent:

On diu:

“Primer. Aprovar  la  llicència  de  parcel·lació,  expedient  núm.  E016/2016/001,  
sol·licitada per Civislar,  SA, amb CIF A08321317,  d'acord amb els projectes 
adjuntats en dates 27 de juliol de 2016 i 22 de setembre de 2017, signats per  
l'arquitecte  GMB,  núm.  de  col·legiat  37.266/8;  i  les  documentacions  
complementàries  presentades  en  dates  22  de  setembre  (registre  d’entrades  
8643), 27 de setembre (registre d’entrades 8821) i 10 d’octubre de 2017 (registre  
d’entrades 9268), les dades de la qual són les següents:”  

Ha de dir:

“Primer.  Aprovar la llicència de parcel·lació, expedient núm. E016/2016/001,  
sol·licitada per  Civislar,  SA, amb CIF A08321317,  d'acord amb el  projecte 
adjuntat en data 22 de setembre de 2017, signat per l'arquitecte GMB, núm.  
de col·legiat 37.266/8; i les documentacions complementàries presentades en 
dates  27  de  setembre  (registre  d’entrades  8821)  i  10  d’octubre  de  2017  
(registre d’entrades 9268), les dades de la qual són les següents:” 

Segon. Com a conseqüència del dispositiu anterior, declarar no vàlida la documentació  
tècnica presentada per Civislar, SA al registre general municipal en data 27 de juliol de  
2016 (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-6643), i diligenciar-la en aquest sentit.
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Tercer. Notificar aquest acord a Civislar, SA i al Centre de Gestió Cadastral a Barcelona; i  
comunicar-lo al  Departament d’Urbanisme i Territori (arquitecte).”

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

3.3 Expedient núm.: 3535/2017 (E014/2017/067)  
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a  l'immoble  ubicat  aL C/  Rosa,  16 
(LC.506B),  a  instància  de  TOH,  amb  NIF  XXXXX476S  en  representació  de  TOS,  amb 
NIF XXXXX940R. 
 
“ S'ha presentat al registre general municipal en data 7 de novembre de 2017, a les 16:51 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-10296),  petició  de  llicència  urbanística  
subscrita  per  TOH,  amb  NIF  XXXXX476S  en  representació  de  TOS,  amb 
NIF XXXXX940R, per a executar instal·lació de gas natural  al   C/ Rosa, 16 (LC.506B)  
(referència cadastral  0754201).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  10  de  novembre  de  2017  (núm.  2017-0123)  subscrit  per  
arquitecte tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 15 de novembre de 2017 (núm. SS-2017-0196) 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 3535/2017  
(E014/2017/067), sol·licitada per TOH, amb NIF XXXXX476S en representació de TOS,  
amb NIF XXXXX940R,  per a executar les obres consistents en instal·lació de gas natural  
al   C/ Rosa, 16 (LC.506B) (Referència cadastral 0754201), 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 7 de novembre  
de 2017, a les 16:51 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 14,64 €
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TOTAL €  14,64 €

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

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

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

3.4  Expedient núm.: E007/2017/009 (2715/2017) 
Donar  compte  del  Decret  de l’Alcaldia  núm.  2017-1429  de data  9  de  novembre  de 2017, 
d’aprovació inicial del projecte ordinari d’obres anomenat “Projecte executiu reforma instal·lació 
de climatització a la Piscina Municipal d’Abrera”.

“  L’Alcaldia ha adoptat el Decret núm. 2017-1429 de data 9 de novembre de 2017,  
d’aprovació inicial del projecte ordinari d’obres anomenat “Projecte executiu reforma  
instal·lació de climatització a la Piscina Municipal d’Abrera”, amb el contingut literal  
següent:

“Expedient: E007/2017/009 (2715/2017)
Assumpte:  Aprovació  inicial  del  projecte  ordinari  d’obres  anomenat  “Projecte 
executiu reforma instal·lació de climatització a la Piscina municipal d’Abrera” de data 
juliol de 2017. 
 
Per  part  d’ARC  BCN  i  Enginyers  Consultors,  s’ha  redactat  el  document  tècnic  
anomenat  “Projecte  executiu  reforma  instal·lació  de  climatització  a  la  Piscina  
municipal d’Abrera” de data juliol de 2017, amb un pressupost de 94.478,30 € (IVA  
inclòs).

Davant la documentació ressenyada procedeix atorgar l'acte aprovatori corresponent  
i, si s'escau, l'acte d'aprovació de despesa.

El document tècnic referenciat  (amb el grau suficient  per a la seva execució per  
contracte) de conformitat amb el  Reglament d'obres, activitats i serveis (ROAS) i Llei  
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) es qualifica com a  
reforma (de pressupost inferior a 120.202'42 €).
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Per part del Cap de Departament, arquitecte, Sr. Antoni Muñoz Franch, s'ha emès  
informe favorable  núm.  2017-167  de  data  25 d’octubre  de  2017  de supervisió  i  
examen del projecte.

La proposta de resolució ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i  
Medi Ambient, Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i  Territori,  en el marc  
de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment l’Alcaldia en  
ús de les atribucions que li atorga la Llei, fent ús de la facultat d’avocació prevista a  
l’art. 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,

RESOL

Primer. Aprovar inicialment el projecte ordinari d'obres municipal anomenat “Projecte  
executiu reforma instal·lació de climatització a la Piscina municipal d’Abrera” de data  
juliol de 2017,  amb un pressupost d’execució per contracte estimat de 94.478,30 €  
(IVA inclòs), i autoritzar la despesa de 80.000 € a càrrec de l’aplicació pressupostària  
342/63300 del pressupost de l’exercici de 2017, i la resta, la quantitat de 14.478,30 €,  
a la mateixa partida de l’exercici 2018.

Segon. Obrir  període  d’informació  pública,  mitjançant  la  inserció  d’anunci  als  
taulers d’edictes de l’Ajuntament i  al  BOP per termini  de trenta dies hàbils,  als  
efectes  de  l’examen  de  l’expedient  pels  interessats,  i  per  la  presentació  de  
suggeriments i reclamacions, si s’escauen.

Tercer. Aprovar definitivament  el  projecte d’obres municipal  anomenat  “Projecte 
executiu reforma instal·lació de climatització a la Piscina municipal d’Abrera” de data  
juliol de 2017,  en el supòsit de no presentar-se reclamacions, sense necessitat de 
posterior acord ratificatori.

Quart. Donar  compte  a  la  Intervenció  Municipal,  al  Departament  d’Urbanisme,  
Territori i Medi Ambient, i a la Junta de Govern Local.”

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

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i Medi  
Ambient, Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i Territori, i aquest regidor delegat  
d'Obres i Serveis, Parcs i Jardins, Urbanisme, 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 núm. 2017-1429 de data 9 de novembre 
de 2017.

Segon. Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d’Intervenció  municipal  i  al  
Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient.”
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.5 Expedient núm.:  E013/2017/003
Conformitat  a  documentació  tècnica  en  relació  amb la  llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a 
executar un habitatge unifamiliar aïllat a l'immoble ubicat a l’Av. Virrei  Amat, 22 (CV1.B-12), a 
instància de RGC, amb NIF XXXXX289C.
 
“ Mitjançant l’acord núm. 9.2 de la Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2017, es  
va atorgar i aprovar la llicència d'obres majors amb núm. d'expedient E013/2017/003, per  
a executar un habitatge unifamiliar  aïllat  a l’Av.  Virrei  Amat,  22 (CV1.B-12 referència  
cadastral 0173812DF1907S0001ZH), sol·licitada per RGC, amb NIF XXXXX289C.

Al mateix acord, s’imposava com a condició particular,  entre altres, la que s'indica a  
continuació: 
Abans d'iniciar els treballs caldrà aportar la següent documentació: 
1. Nomenament del contractista.
2. Assumeix de la direcció d'execució de l'obra.
3. Assumeix del programa de control de qualitat.
4. Projecte executiu visat més informe subscrit per la direcció facultativa de les obres  
sobre l'adequació al projecte autoritzat (Art. 34.3 del RPLU).

RGC,  en  data  26  d’octubre  de  2017,  ha  presentat  al  registre  general  municipal  
(registre  d’entrades  núm.  2017-E-RC-9878)  documentació  tècnica  i  administrativa  
segons a condició imposada a la llicència d’obres

En  data  2  de  novembre  de  2017,  l’arquitecte  municipal  ha  emès  l’informe  núm.  
2017-0141 on, entre d’altres, extrems diu: 
“D’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal el 31.05.2017 les condicions  
particulars establertes per a la llicència que es sol·licitava eren les següents:
- CONDICIONS PARTICULARS
D’acord amb l’art. 44 de les NN.UU. el promotor haurà de construir al seu càrrec el  
tram de vorera inclòs l’encintat amb el que confronta la seva parcel·la. Ho farà d’acord  
amb  l’amplària,  la  rasant  i  els  materials  que  li  assenyalin  els  Serveis  Tècnics  
Municipals amb els que haurà de posar-se en contacte a aquest efecte.
Abans d'iniciar els treballs caldrà aportar la següent documentació:
1.- Nomenament del contractista.
2.- Assumeix de la direcció d'execució de l'obra.
3.- Assumeix del programa de control de qualitat.
4.- Projecte executiu visat + informe subscrit per la direcció facultativa de les obres  
sobre l'adequació al projecte autoritzat (Art. 34.3 del RPLU).
Conclusió
Informo que ha estat acomplerta la condició particular referent a la presentació de la  
següent documentació:
Abans d'iniciar els treballs caldrà aportar la següent documentació:
1.- Nomenament del contractista.
2.- Assumeix de la direcció d'execució de l'obra.
3.- Assumeix del programa de control de qualitat.
4.- Projecte executiu visat + informe subscrit per la direcció facultativa de les obres  
sobre l'adequació al projecte autoritzat (Art. 34.3 del RPLU).”
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Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i  
Medi Ambient, Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i Territori,  i aquest regidor  
delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat, i Millora, en ús de les  
atribucions que m’atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 
2016 proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD
 
Primer. Donar conformitat a la documentació presentada en data 26 d’octubre de 2017  
(registre d’entrades núm. 2017-E-RC-9878) i diligenciar-la en aquest sentit; donar per  
complimentada la condició imposada a la llicència d’obres atorgada en data 6 de juny de  
2017 i, per tant, informar al promotor que poden començar les obres per a executar un  
habitatge unifamiliar aïllat a l’Av. Virrei Amat, 22.

Segon.  Notificar  aquest  acord  a  RGC,  i  comunicar-lo  al   Departament  d'Urbanisme,  
Territori i Medi Ambient (Cap de Departament, 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.

3.6 Expedient núm.: E013/2017/014
Rectificació d’errada aritmètica a la liquidació provisional de tributs practicada a la raó social  
Pavasal  Empresa  Constructora,  SA,  segons  Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1081  de  data  8 
d’agost de 2017.

“  Per Decret d’Alcaldia núm. 2017-1081 de data 8 d’agost  de 2017 s’atorga llicència  
d’obres a la raó social Pavasal Empresa Constructura, SA, amb CIF A46015129 per a  
l’execució de moviments de terres i d’un mur de formigó a l’immoble ubicat al carrer  
Hostal del Pi, núm. 3 (Decret que va ser ratificat per l’Acord núm. 3.3 de la Junta de  
Govern Local de data 5 de setembre de 2017). Es trasllada l’apartat resolutiu Segon de  
l’esmentat Decret, relatiu a la liquidació provisional per les obres a executar:
“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 €
 
El  6  d’octubre  de  2017  l’arquitecte  municipal  ha  emès l’informe 2017-0112,  que  es  
trasllada a continuació, en la seva part essencial:
“Revisada  la  liquidació  provisional  de  tributs  i  fiança  de  l’informe  tècnic  emès  el  
02.08.2017  s’ha detectat que existeixen errors en el  càlcul efectuat.  El  quadre de 
proposta de liquidació provisional i fiança inclòs a l’informe tècnic emès el 02.08.2017  
és el següent:
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Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
OOFF NÚM. 6_Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Edificació d'habitatges (100 a 150 m2)
 Tipus de 

gravamen
Pressupost 

declarat
 3,66% 667.015,18 €
 Unitat Mòdul
 M2 12,65 €
 Superfície Pressupost 

estimat
 77.476,00 980.071,40 €
 Total ICIO
   35.870,61 €
Taxa per expedició de documents administratius
OOFF NÚM. 8_Taxa per expedició de documents administratius
2.2.- Llicències o ordres d'execució urbanístiques d'obres majors
c) amb pressupost superior a 120.200 euros
 Percentatge Total TAXA
  2,03% 19.895,45 €
TOTAL ICIO + TAXA 55.766,06 €
Fiança
Instrucció interna 1/2014 relativa a les fiances exigides en expedients de  
llicències d'obres Expedient: C.2.7 N:2014/01 T:00 V:00 S:01 (Acord JGL  
19.03.2014)
Moviment de terres
 % s/pressupost Import mínim (en 

€)
Import màxim 

(en €)
 5,00% 6.000,00 € 30.000,00 €
 Total
   30.000,00 €

I caldria substituir-lo pel següent:

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
OOFF NÚM. 6_Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Moviment de terres necessaris per a la realització d’obres
 Tipus de 

gravamen
Pressupost 

declarat
 3,66% 667.015,18 €
 Unitat Mòdul
 M3 12,65 €
 Volum Pressupost 

estimat
 85.635,82 1.083.293,12 €
Mur de contenció
 Unitat Mòdul
 M2 119,78 €
 Superfície Pressupost 
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estimat
 3.672,17 439.852,38 €
 Total pressupost 

estimat
 1.523.145,50 €
 Total ICIO
 55.747,13 €
Taxa per expedició de documents administratius
OOFF NÚM. 8_Taxa per expedició de documents administratius
2.2.- Llicències o ordres d'execució urbanístiques d'obres majors
c) amb pressupost superior a 120.200 euros
 Percentatge Total TAXA
  2,03% 21.990,85 €
TOTAL ICIO + TAXA 77.737,98 €
Fiança
Instrucció interna 1/2014 relativa a les fiances exigides en expedients de  
llicències d'obres Expedient: C.2.7 N:2014/01 T:00 V:00 S:01 (Acord JGL  
19.03.2014)
Moviment de terres
 % s/pressupost Import mínim (en 

€)
Import màxim 

(en €)
 5,00% 6.000,00 € 30.000,00 €
 Total
   30.000,00 €

Conclusió
Vist  tot  l'anterior,  informo que caldrà substituir  el  quadre de liquidació  provisional  i  
fiança d’acord amb el que s’inclou a l’apartat d’informe.”

En data 16 d’agost de 2017 ha estat dipositat a la Tresoreria Municipal per part de  
Pavasal  Empresa  Constructura,  SA,  l’aval  bancari  núm.  9340.03.1965260-76  de  
l’entitat de CaixaBank, SA per un import de 30.000 €; i també, en data 20 d’octubre de  
2017, Pavasal Empresa Constructura, SA, ha fet efectiva la liquidació provisional per  
import total de 55.766,06 (ICIO: 35.870,61 €; i Taxa 19.895,45 €).

D’acord  amb  l’article  109  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), les Administracions  
públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats,  
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

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 i Millora en ús de les atribucions que m'atorga el  
Decret núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016 proposo a la Junta de govern  
local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Rectificar l’error aritmètic de l’apartat dispositiu segon del decret de l’Alcaldia  
núm. 2017-1081 del dia 8 d’agost de 2017, en el sentit següent:
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On diu:
 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 €
 
Ha de dir:

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66  %  Del 

pressupost
 55.747,13 €

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

 21.990,85 €

TOTAL €   77.737,98 €

Segon. Com  a  conseqüència  del  dispositiu  anterior,  practicar  una  liquidació  
complementària provisional de tributs a Pavasal Empresa Constructora, SA, segons el  
següent detall:

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres  19.876,52 €
Taxa llicència  2.095,40 €
TOTAL €   21.971,92 €

La liquidació s’haurà de fer efectiva dins els terminis indicats en la carta de pagament  
que rebrà de l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Tercer. Notificar aquest acord a Pavasal Empresa Constructora, SA, i a l’Organisme de 
Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona;  i  comunicar-lo al  Departament  
d’Intervenció general, Tresoreria i Finances, i al d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient.”

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

3.7 Expedient núm.:   2942/2017 (E014/2017/061)  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Barcelona, 23,  a 
instància  EFH,  amb  NIF  XXXXX387Y,  en  nom  i  representació  de Mercadona,  SA,  amb 
CIF A46103834. 
 
“ S'ha presentat al registre general municipal en data 17 d’octubre de 2017, a les 12:49  
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-9508),  petició  de  llicència  urbanística  
subscrita  per  EFH,  amb NIF XXXXX387Y,  en nom i  representació  de la  raó  social  
Mercadona, SA, amb CIF A46103834, per a executar instal·lació de rentadora industrial 
 al  c/ Barcelona, 23 (referència cadastral  7761508).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
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-  Informe  tècnic  de  data  14  de  novembre  de  2017  (núm.  2017-0426)  subscrit  per  
l'arquitecta tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 15 de novembre de 2017 (núm. SS-2017-0198) 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 2942/2017  
(E014/2017/061),  sol·licitada per EFH, amb NIF XXXXX387Y, en nom i representació  
de Mercadona,  SA,  amb  CIF A46103834,  per  a  executar  les  obres  consistents 
en instal·lació de rentadora industrial al  c/ Barcelona, 23 (Referència cadastral 7761508),  
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 17 de d’octubre  
de 2017, a les 12:49 hores.
-  L'atorgament  d'aquesta  llicència  d'obres  no  exclou  l'obligació  del  responsable  de  
l'activitat de la seva legalització, d'acord amb la legislació ambiental vigent.

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 880,45 €
TOTAL €  880,45 €

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  481,12 
euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les  
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la  
notificació. 

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

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

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

3.8  Expedient núm.:  E013/2016/052 (8.1.7 -2003/281)
Continuació d’actuacions en expedient de llicència d'obres a executar aa l'immoble ubicat al c/ 
Montseny,  34  (CA.062),  a  instància  d’INVERSIONES  CATALANAS ROSADO,  S.L.,  amb CIF 
B63107288.
 
“ A l’expedient de llicència d’obres majors núm. 8.1.7 -2003/281 per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar  aïllat  i  murs interiors  de contenció  al  carrer  Montseny,  núm.  34  
(CA.062 - referència cadastral 6565525), van recaure, entre altres, els següents tràmits  
administratius:
- Atorgament de llicència d’obres per resolució núm. 8957 de la Comissió de Govern de 3  
de novembre de 2003.  Aquesta llicència tenia vigència fins al dia 3 de desembre de  
2006, i es van atorgar pròrrogues fins el dia 03.07.10 (decret de l’Alcaldia núm. 11058 de  
03.12.08), i 31.12.14 (decret 956 de 14.08.2012).
- Per resolució núm. 314/2015 adoptada per la Regidoria Delegada de Territori i Medi  
Ambient  de l’Ajuntament  d’Abrera en data 9 d’abril  de 2015,  s’adopta,  entre d’altres  
extrems, el següent:
 es denega la pròrroga de llicència d’obres al carrer Montseny, núm. 34, 
 es declara la caducitat de la llicència d’obres (expedient núm. 2013/281), 
 s’incoa expedient de protecció de la legalitat urbanística per obres manifestament  

legalitzables realitzades sense llicència (modificacions i ampliacions en els murs i  
plataformes d’anivellament i en la tanca del llindar dret de l’habitatge en construcció) i  
s’incoa el corresponent expedient sancionador (tot a l’expedient núm. 2015/053), i

 s’ordena la pavimentació de tot el tram de vorera amb façana al carrer.
-  La Regidoria  Delegada  d’Obres i serveis,  Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat de 
l’Ajuntament d’Abrera adopta el decret núm. 2016-0520 de data 2 de juny de 2016 pel  
qual es denega una nova pròrroga sol·licitada per D.R.D. pels següents motius: 
 No s’ha donat compliment a la totalitat del decret núm. 2015-0984 de data 31 de  

novembre  de  2015,  en  quant  que  no  s’han  legalitzat  les  modificacions  i  
ampliacions executades als murs i plataformes de nivell i en tanca del llindar dret.

 Falta aportar un nou full d’assumeix de l’arquitecte tècnic, atesa la renúncia del  
tècnic anterior en desembre del 2014.

 Falta el plànol de sanejament modificat que reculli tota la xarxa soterrada, xarxes  
de drenatges i punts de recollida de les aigües pluvials fins el punt de connexió a la  
xarxa general, i la memòria descriptiva i constructiva de la connexió de la xarxa al  
clavegueram general, inclosa la secció constructiva del traçat pel vial públic.

 Falta nomenament del contractista.
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VSM, amb NIF XXXXX505Z, en nom i representació de la raó social  INVERSIONES  
CATALANAS  ROSADO,S.L.,  amb  CIF  B63107288,  va  presentat  al  registre  general  
municipal  en  data  21  de  juny  de  2016  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-5465),  
instància  amb  la  qual  aportava,  entre  altres,  nova  documentació  tècnica  per  a  la  
finalització de les obres, així com diversa documentació tècnica complementària aportada 
en dates 27 d’abril  de 2017 (registre d'entrades 4117),  13 de juny de 2017 (registre  
d’entrades 5930), 13 d’octubre de 2017 (registre d’entrades 9396), com a resposta als  
requeriments d'esmena emesos (amb registres de sortides 2016-S-RC-2245 de data 4  
de juliol de 2016, 2017-S-RC-1815 de data 26 de maig de 2017 i 2017-S-RC-2137 de  
data 25 de juny de 2017, respectivament), i 2 de novembre de 2017 (registre d’entrades  
2017-E-RC-10104).

S'han emès en relació al procediment instat els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 10 de novembre de 2017 (núm. 2017-0422) emès per l'arquitecta  
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 15 de novembre de 2017 (núm. SS-2017-0195) emès pel lletrat  
assessor extern Santiago Salvador.
 
A l’informe tècnic abans ressenyat (núm. 2017-0422) s’indica, entre altres:

“h) En tot cas l'executivitat de la llicència resta condicionada a: 
- L’aportació del nomenament del contractista.
- Cal  que  la  propietat  signi  la  documentació  tècnica  presentada  el  02.11.2017  

(projecte refós)
- Cal  que  l’arquitecte  redactor  esmeni  el  plànol  1B  ajustant  la  situació  de  la  

parcel·la al seu emplaçament correcte.”

El  dia  23  de  novembre  de  2017  (registre  d’entrades  10808),  VSM  ha  aportat  
documentació  a  l’expedient,  i  en  relació  amb aquesta,  la  tècnica  ha emès l’informe  
complementari  del dia 28 de novembre de 2017 que diu, en la seva part essencial:
Expedient:     E013/2016/052
Promotor:    DRD      NIF/CIF: XXXXX806H
Ubicació de les obres:   c/ Montseny, 34 (CA.062)    (ref. cadastral: 6565525)
Fets
En relació amb el tràmit indicat en l’encapçalament, el 27.11.2017 la propietat va signar  
un  dels  exemplars  del  Projecte  refós  d’obra  i  de  legalització  objecte  tràmit  i  es  va  
presentar el plànol 1B ajustant l’emplaçament i situació de la parcel·la a la finca objecte  
d’estudi i de llicència.
Conclusions
1) Revisada i conforme la documentació presentada el 27.11.2017
2) Queden corregits els punts segon i  tercer de les condició  h)  de l’informe previ a  
l’atorgament de llicència d’obres núm. 2017-0422.”

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi  
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el marc del Decret  
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el  
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme,  
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents  
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions,  
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en  
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria en ús de les atribucions que  
m'atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta  
de govern local l'adopció del següent
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ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient  
E013/2016/052  (8.1.7 -2003/281), sol·licitada per VSM, amb NIF XXXXX505Z, en nom i  
representació  de la  raó social  INVERSIONES CATALANAS ROSADO,S.L.,  amb CIF  
B63107288, per a la finalització d’un habitatge unifamiliar aïllat, finalització i legalització  
d’una piscina, connexió a la xarxa de clavegueram i legalització d’un mur de contenció  
al c/ Montseny, 34 (CA.062 - referència cadastral 6565525) d'aquest terme municipal,  
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres majors,  
a les condicions  particulars que s'indiquen a l'informe tècnic  i  les  que es detallen  a  
continuació: 
- Les  ressenyades  en  la  documentació  presentada  pel  promotor  el  02.11.2017  

corresponent a Projecte refós bàsic i executiu per a la construcció d’una piscina i  
xarxa de clavegueram i legalització d’un mur de contenció en un habitatge unifamiliar  
aïllat,  documentació  que  substitueix  als  projectes  i  annexos  presentats  amb  
anterioritat.

- Prèviament  a  iniciar  els  treballs  de  connexió  a  la  xarxa  de  sanejament  caldrà  
comunicar-ho als serveis tècnics municipals. 

- Es fixa un termini màxim per la finalització de les obres d’UN ANY.
- En  tot  cas  l'executivitat  de  la  llicència  resta  condicionada  a  l’aportació  del  

nomenament del contractista.
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de  

tramitar el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).

Segon. Informar a INVERSIONES CATALANAS ROSADO,S.L. 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 385,26 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 70,53 € 
TOTAL €  455,79 € 
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació  
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les  
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la  
notificació.

Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança  
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 

7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
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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  INVERSIONES  CATALANAS  ROSADO,S.L.,  i  
comunicar-lo  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  al  
d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient (Cap de Departament, arquitecte, arquitecta tècnica 
municipal). “

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

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/2014/42
Comunicació de transmissió d’activitat de restaurant bar a la plaça del Doctor Trueta, 2, local 1.

“  Per acord núm. 4.2 adoptat per la Junta de Govern Local en data 18.02.2015, es va  
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a SMF809P per a  
l’activitat dita, essent l’últim transmitent que consta XXM017J.

PLM614B  i  XXM017J han  comunicat  la  transmissió  de  l’activitat  dita  mitjançant  
instància conjunta entrada en data 21.07.2017 (núm. de registre 7300).

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 31.10.2017, on es diu que aquesta activitat ha cessat  
temporalment per decisió del darrer titular.

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: PLM614B
Rètol de l’establiment: WEST BAR SALOON
Activitat: restaurant bar
Emplaçament: Pl. Doctor Trueta, 2, local 1
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 561) d’acord amb la Llei  
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració  
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica  
(LSA).
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Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i  
mesures correctores en el seu funcionament establertes en l’acord  núm. 4.2 adoptat  
per la  Junta de Govern Local  en data 18.02.2015  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 comunicació segons determina la Llei  

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

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

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

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

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

6. L’establiment  restarà  inclòs  dins  del  programa  de  vigilància  d’establiments  
alimentaris d’Abrera,  pel  que  la  no  resolució  de  les  deficiències  o  el  no  
compliment  de  la  legislació  vigent  podran  ser  causa  del  cessament  de 
l’activitat.

7. L’horari d’obertura al públic es subjectarà al que regula l’acord núm. 2944 de la  
Junta de Govern Local de data 21.11.07.

8. Si és el cas, la possible ocupació de la via pública amb taules i cadires s’haurà  
de sol·licitar a part, i en tot cas se subjectarà al Pla específic d’ocupació de la  
via pública amb taules i cadires vigent, aprovat per l’Ajuntament d’Abrera.

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

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

11. 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 16, se li  
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 98,34 €.  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  
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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.: 785/2017 (E052/2017/07)
Comunicació d’activitat de gimnàs de crossfit al camí dels Sagraments, 16.

“  Crossfit  Rack’n  Roll  SL,  NIF B67036244,  ha  comunicat  l’activitat  dita  mitjançant  
instància entrada en dates 11.07.2017 (núm. de registre 6926) i 13.10.2017 (9393) 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 una diligència de la tècnica d’autoocupació de data 11.07.2017, sobre el  
dret de l’interessat a beneficiar-se d’una reducció del 15% en la taxa d’obertura de  
l’establiment corresponent a aquesta activitat.

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0052  
de data 12.06.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a  
aquesta activitat núm. 11 de data 18.07.2017, amb dictamen positiu i amb l’observació  
següent:  “El  text  compleix  la  normativa  perquè  el  text  del  rètol  correspon  al  nom  
comercial de la part específica. Ara bé, si s’hi afegeix a la retolació qualsevol altra  
indicació general sobre l’activitat, aquesta hi haurà d’aparèixer, almenys, en català.”

S’ha emès l’informe tècnic de data 13.11.2017,  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  
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: Crossfit Rack’n Roll SL, NIF B67036244
Rètol de l’establiment: CROSSFIT RACK’N ROLL

Activitat: gimnàs de crossfit
Emplaçament: Cm. Sagraments, 16
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 931) d’acord amb la Llei  
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració  
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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 13.10.2017 amb núm. de  
visat 003436 – 27.09.2017 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i  
diligenciar-la en aquest sentit.

Tercer. Acordar, d’acord amb la normativa vigent, i amb la valoració i qualificació que  
resulta  de  la  instrucció  de  les  actuacions  tècnicoadministratives,  la  imposició  a  
l’activitat  autoritzada  a  l’apartat  anterior  de  les  següents  condicions,  limitacions,  i  
mesures correctores en el seu funcionament.

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. L’aforament total  de  l’establiment  s’estableix  en  29  persones.  S’ha  de  fer  
constar aquesta dada en un rètol visible a l’entrada del local.

17. 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.

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

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 5, se li  
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 835,87 € (aquest import  
inclou  una  reducció  del  15%  per  emprenedoria).  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.
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4.3 Expedient núm.: E052/2017/01
Comunicació d’activitat d’habitatge d'ús turístic al carrer de Mataró, 28.

“  JMJ676Q  ha  comunicat  l’activitat  dita  mitjançant  instància  entrada  en  data  
09.02.2017 (núm. de registre 1512) 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.  I  més  concretament  el  Decret  
159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús  
turístic, articles 66 al 72.

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0037  
de data 18.05.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

En data 30.05.2017 (núm. de registre 1845) s’ha requerit al sol·licitant la documentació  
que mancava per poder resoldre el procediment, documentació que ha estat aportada  
en data 12.09.2017 (núm. de registre 8372).

S’ha emès  l’informe tècnic / acta de comprovació de data 16.11.2017,  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  
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: JMJ676Q
Rètol de l’establiment: ---
Activitat: habitatge d'ús turístic
Emplaçament: C. Mataró, 28
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 552) 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 presentada en data 09.02.2017 i la documentació  
complementària presentada en data 12.09.2017.

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:
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19. 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.

20. 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.

21. 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.

22. 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.

23. 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.

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

25. 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.

26. El  titular  ha de  gestionar  els  residus generats per  l’activitat  d’acord amb la  
legislació  vigent  sobre  disposició  de  residus.  A  més,  el  propietari  és  
responsable  de  la  gestió  dels  residus  que  han  de  fer  els  ocupants  de  
l’habitatge.

27. 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.

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

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

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

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

32. L’aforament total  de  l’establiment  s’estableix  en  14  persones.  S’ha  de  fer  
constar aquesta dada en un rètol visible a l’entrada del local.

33. 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 
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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.

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

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 5, se li  
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 491,69 € (aquest import  
inclou una reducció del 50% per petit comerç no agrupat). El pagament d’aquest import  
es  comunica  a  l’obligat  mitjançant  carta  de  pagament  tramesa  per  l’Oficina  de  
l'Organisme de Gestió  Tributària  de la  Diputació  de Barcelona,  amb indicació  dels  
terminis i les formes de pagament.

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

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.

4.4 Expedient núm.: E053/2014/038
Comunicació d’activitat d’habitatge d’ús turístic al carrer de Salvador Dalí, 6.

“  Promociones y Construcciones Andreo de Soto SL, NIF B62992540, ha comunicat  
l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 18.11.2014 (núm. de registre 8444) i  
la documentació annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,  
regula aquesta matèria.

S’ha  emès  l’informe  de  compatibilitat  amb  el  planejament  urbanístic  de  data  
24.11.2014, corresponent a aquesta activitat.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 14.01.2015.

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:
Titular: Promociones y Construcciones Andreo de Soto SL, NIF B62992540
Rètol de l’establiment: ---
Activitat: habitatge d’ús turístic
Emplaçament: C. Salvador Dalí, 6
Classificació: activitat no classificada d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre,  
de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats  (PCAA)  i  normativa  que  la  
desenvolupa.

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 18.11.2014 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:

35. 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.

36. 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.

37. 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.

38. 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.

39. 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.

40. Aquest atorgament es fa sense perjudici de  terceres persones interessades i  
de les competències d’altres organismes i administracions, si fos el cas.
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41. 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.

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

43. 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.

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

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

46. L’aforament total de l’establiment s’estableix en 17 persones, d’acord amb la  
cèdula  d’habitabilitat  vigent.  S’ha  de  fer  constar  aquesta  dada  en  un  rètol  
visible a l’entrada.

47. 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.

48. 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.

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 6, se li  
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 174,35 € (aquest import  
inclou una reducció del 50% per petit comerç no agrupat). El pagament d’aquest import  
es  comunica  a  l’obligat  mitjançant  carta  de  pagament  tramesa  per  l’Oficina  de  
l'Organisme de Gestió  Tributària  de la  Diputació  de Barcelona,  amb indicació  dels  
terminis i les formes de pagament.

Cinquè. Notificar  aquest  acord  al  sol·licitant  i  donar  compte  als  Departaments  
d’Intervenció,  Territori  i  Medi  Ambient,  Promoció  Econòmica  i  Policia  Local.  La  
comunicació preceptiva a la Direcció General de Turisme es fa segons el procediment  
establert pel Decret 159/2012, de 20 de novembre.”

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: 1792/2017
Acceptació de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya de les accions de formació 
d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades 
(FOAP 2017)

“ El dia 27 d’octubre es va publicar al DOGC núm. 7235 l’Ordre TSF/288/2016, de 24  
d'octubre,  per  la  qual  s’aproven  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de  
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subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries,  
adreçades  prioritàriament  a  persones  treballadores  desocupades,  que  promou  el  
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Resolució TSF/1897/2017, de 10 de juliol,  
per la qual s’obre la convocatòria relacionada per a l’any 2017.

En data 08/09/17, el decret de regidora delegada de l’Ajuntament d’Abrera 20171210 
resol sol·licitar una subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat  
de  Catalunya  per  portar  a  terme  2  itineraris  formatius  :  Activitats  de  gestió  
administrativa i Organització i gestió de magatzem, per un import total de 93.462€.

En data 14/11/17,  el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) resol atorgar la  
subvenció demanada per l’Ajuntament d’Abrera de 93.462 €.

Per tal que es consideri iniciat el conjunt d’actuacions que corresponen a la subvenció  
atorgada, s’ha d’iniciar al menys alguna de les accions formatives a partir de la data de  
notificació  de  l’atorgament de  la subvenció   i   fins al  30 de desembre de 2017. Així  
mateix, totes les accions hauran de finalitzar com a màxim el 30 d’octubre de 2018.

El pagament de la subvenció atorgada es tramitarà mitjançant una bestreta del 60% 
de l’import atorgat, a partir de la seva concessió. El pagament del 40% restant s’ha de  
tramitar un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada.

La   justificació   de   la   realització   de   les   actuacions   subvencionables,   així   com   les  
despeses generades i  l’aplicació  correcta dels fons percebuts, es farà en el termini  
comprès entre els dies 1 i 30 de desembre de 2018.

Vist l’informe tècnic favorable  PE104/2017 de 16/11/17 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. 2015/0596 del dia 3 de juliol  de  
2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD:

Primer. Acceptar la subvenció  del SOC per portar a terme les següents  accions de 
formació  d’oferta  en  àrees  prioritàries adreçades  prioritàriament  a  persones 
treballadores desocupades:

Referència Nom de l'itinerari formatiu
Tot.  

import
Tot.  

hores

Activitats de gestió administrativa 67.134,00 920

Accions    

17/FOAP/362/0149879/00
1

[ADGD0308_CEN]  Activitats  de  gestió 
administrativa

61.080  800

17/FOAP/362/0149879/00
2

[ADGD0308_2012_FCO] Formació Complementària    3.054    40

17/FOAP/362/0149879/00
3

[ADGD0308_MP0111]  Mòdul  de  pràctiques 
professionals no laborals

   3.000     80

Organització i gestió de magatzems 26. 328,00 400

Accions    

17/FOAP/362/0149879/00
4

[COML0309_CEN]  Organització  i  gestió  de  
magatzems

22.599  310
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17/FOAP/362/0149879/00
5

[COML0309_2012_FCO] Formació Complementària       729  10

17/FOAP/362/0149879/00
6

[COML0309_MP0193]  Mòdul  de  pràctiques 
professionals no laborals

    3.000  80

TOTAL:  93.462,00 1.320

Segon. Aprovar  el  compromís  d'ingrés  de  93.462€  amb  càrrec  a  l'aplicació  
pressupostària 45060 Transf. corrents Generalitat del pressupost d'ingressos.”

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

                               
6.- CONVENIS

---

7.- PERSONAL

---

8.-  ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: G152/2017/02
Festius amb obertura comercial autoritzada per a l’any 2018

“ L’Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny del Departament d’Empresa i Coneixement de  
la Generalitat de Catalunya (publicada al DOGC 7396 de data 22.06.2017) estableix  
que  els  vuit  dies  festius  que  els  establiments  comercials  de  Catalunya  poden  
romandre oberts al públic durant l’any 2018 són els següents:

 7 de gener
 1 de juliol
 12 d’octubre
 1 de novembre
 6, 8, 16 i 23 de desembre

Es permet substituir fins a dues dates del calendari previst per a qualsevol diumenge o  
dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates detallades a l’article 1.2 d) de  
la Llei 3/2014 de 19 de febrer, d’horaris comercials: “Els establiments comercials han  
de romandre tancats amb caràcter general els dies 1 i 6 de gener, el diumenge i el  
dilluns de Pasqua, l’1 de maig, el 24 de juny, l’11 de setembre i els dies 25 i 26 de  
desembre. També han de romandre tancats el 23 de juny si s’escau en diumenge”

En el supòsit dels municipis que no presentin la preceptiva comunicació de les dates  
dels 2 dies addicionals, s’entendran com a dates escollides i aplicables en els seus  
àmbits territorials respectius,  el 15 d'agost i  el 30 de desembre, en el  cas de l'any  
2018.

En data 02/08/2017 es va enviar mail informatiu i consultiu de l’Ordre EMC/127/2017,  
de  16  de  juny  del  Departament  d’Empresa  i  Coneixement  de  la  Generalitat  de  
Catalunya i de la Llei 3/2014 de 19 de febrer d’horaris comercials a la Comunitat de  
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Propietaris  i  a  la  gerent  del  Mercat  Municipal,  a  Mercadona,  a  l’Associació  de  
Comerciants i Empresaris d’Abrera, a Montserrat Centre Abrera, a CEDAC (Consell  
d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya) i a Bricorama.

El Senyor C.M.P, relacions externes de Mercadona, indica mitjançant mail de 01/09/17  
que voldrien obrir el 30/12/18 (data ja prevista a l’Ordre com a dia addicional).

Vist l’informe tècnic favorable PE 109/2017 de 24/11/17.

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 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del  
següent 

ACORD:

Primer. Autoritzar l’obertura comercial en els següents dies festius de l’any 2018:

 7 de gener
 1 de juliol
 15 d’agost
 12 d’octubre
 1 de novembre
 6, 8, 16, 23 i 30 de desembre

Segon.  Notificar  aquest  acord  a  l’Associació  de  Paradistes  del  Mercat  Municipal,  
Mercadona, a l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Abrera, a Montserrat Centre  
Abrera, a CEDAC, a Bricorama i a la Gerent del Mercat Municipal. 

Tercer. Donar compte d’aquest acord a tots el Departaments de l’Ajuntament.

Quart.  Publicar  els  festius  d’obertura  comercial  autoritzada  per  a  l’any  2018  a  les  
cartelleres de la població i al Web de l’Ajuntament.”

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

9.-  SOBREVINGUTS

Es proposa la introducció dels següents punts per urgència, la qual és apreciada per 
unanimitat dels membres assistents:
 
9.1 Expedient núm.:   E014/2014/344
Assumpte: Llicència d'obres menors i  instal·lacions per  a executar  una reparació d'un cobert 
agrícola a l'immoble ubicat a Can Pous, a instància de Can  Pous Agrícola y Ganadera, SL, amb 
NIF B43028125. 

“Es va presentar al registre general municipal en data  02 de desembre de 2014  (registre 
d'entrades núm. 8925),  petició  de llicència  urbanística subscrita per CCM, en nom i  
representació de la raó social Can  Pous Agrícola y Ganadera, SL, amb CIF B43028125,  
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per  a  executar  la  reparació  d'un  cobert  agrícola  a  Can  Pous  (referència  cadastral  
08001A018000070000ES),  així  com  diversa  documentació  tècnica  complementària  
aportada en dates 5 de març de 2015 (registre d'entrades 1579) i 3 de novembre de  
2017 (registre d’entrades 10151), com a resposta als requeriments d'esmena de dates 31 
de desembre de 2014 (registre de sortides 4532), i  5 d’octubre de 2017 (registre de  
sortides 3223).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe  tècnic  de  data  8  de  novembre  de  2017  (núm.  2017-0148)  subscrit  per  
l'arquitecte municipal.
- Informe jurídic de data 22 de novembre de 2017 (núm. SS-2017-0202) 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  
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  
E014/2014/344, sol·licitada per CCP, en nom i representació de la raó social Can  Pous  
Agrícola y Ganadera, SL, amb CIF B43028125,  per a executar les obres consistents en  
la  reparació  d'un  cobert  agrícola  a  Can  Pous  (Referència  
cadastral08001A018000070000ES),  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  
compliment de les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions  
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Agrícoles i  
Pèrits Agrícoles de Catalunya amb el núm. 520061 de data 27 de febrer de 2015,  i la  
documentació complementària presentada pel promotor en data 3 de novembre de 2017.
-  Les  obres  autoritzades  consisteixen  només  en  una  actuació  de  reparació  i  
manteniment  d’una  teulada.  Si  durant  el  transcurs  dels  treballs  aparegués  algun  
imprevist que fes modificar els treballs previstos i que derivés en una substitució de  
l’element (desmuntatge i reconstrucció posterior), caldrà aturar els treballs i notificar-ho  
a l’Ajuntament per tal que aquest pugui avaluar la possibilitat de la seva realització.
- 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 l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8,  
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que  
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió  
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost  sobre  Const.,  Instal.,  
Obres

3,66 % Del pressupost 31,43 €

TOTAL €  31,43 €
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Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació  
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 
450 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  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances  (Cap  de  Departament,  Tresorera  i  a  
l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat  i Suport),  i al d'Urbanisme i Territori (Cap de  
Departament, arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals).”
 
Sotmesa la proposta  a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa

9.2 Expedient núm.:   2496/2017 (G309/2017/01)
Assumpte: Aprovació de preus públics de les entrades de les Festes de Cap d’Any 2017-2018.

“Les regidories de Joventut i de Cultura consideren la Festa de Cap d’Any d’interès  
social i cultural. L’Ajuntament d’Abrera vol promoure la participació la nit de Cap d’Any,  
per a que els ciutadans no hagin de desplaçar-se fora del municipi, amb la perillositat  
que això comporta, i puguin gaudir de la festa en família.

Les  entitats  locals  poden establir  preus públics  per  a la  prestació  de serveis  o  la  
realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap  
de les  circumstàncies  que especifica  l’article  20.1.B)  de la  Llei  reguladora  de  les  
hisendes locals. 

D’acord amb l’article 44.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),  
l’import del preu públic no cobreix el mínim del cost del servei prestat o de l’activitat  
realitzada ja que en aquest cas existeixen raons socials per a establir un preu per sota  
del seu cost.

S’ha emès informe tècnic en data 04.12.2017, subscrit per la tècnica de Cultura.
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Es considera convenient establir preus per accedir a les Festes de Cap d’Any, per tal  
de fer efectiu el finançament d’una part de les despeses generades amb els ingressos  
de les entrades dels participants. 

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pels  departaments  de  Joventut  i  de  
Cultura,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  
anteriorment, la regidoria de Joventut, Cultura i Comunicació, i la regidoria d’Esports,  
Salut, Gent gran i Cultura, en ús de les atribucions que ens atorga el Decret d’Alcaldia  
núm. 2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016, i segons l’article 6 de l’ordenança  
fiscal  núm.  21  del  Text  refós  de  les  ordenances  fiscals  de  l’Ajuntament  d’Abrera  
vigents  per  a  l’exercici  2017  que  estableix  que  el  Ple  de  l’Ajuntament  delega  la  
competència en la Junta de govern local l’establiment o modificació dels preus públics  
per a la prestació de serveis o realització d’activitats administratives de competència  
local, proposen a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar els preus públics per al cobrament de les entrades de les Festes de  
Cap d’Any de Joventut i Cultura 2017/2018, que s’especifiquen a continuació:

FESTES DE CAP D’ANY PREU ENTRADA 

ENTRADES ANTICIPADES
Menors de 0 a 12 anys 3€
Joves de 12 a 35 anys amb el Carnet del Casal de Joves 3€
Preu general venda anticipada 5€

ENTRADES EN GUIXETA (MATEIX DIA)
Preu general venda en guixeta 10€

Amb les següents condicions:

 En la venta d’entrades anticipada es reserva un 60% de les entrades per les  
persones empadronades al municipi d’Abrera:

o Festa de Cap d’Any Jove (Pavelló Municipal): 1.620 entrades –  
972  entrades  per  a  persones  empadronades  al  municipi  
d’Abrera.

o Festa de Cap d’Any de Cultura (Gimnàs Platón): 440 entrades –  
264  entrades  per  a  persones  empadronades  al  municipi  
d’Abrera.

 Els usuaris, per realitzar la compra de la seva entrada, hauran de presentar  
el DNI o llibre de família per acreditar la seva edat. I el carnet del Casal de  
Joves per gaudir del preu reduït.
 Cobrament:

o Lloc de venda entrades anticipades: Gimnàs de l’Escola Ernest  
Lluch. Només en el cas que no es venguessin la totalitat de les  
entrades, hi hauria venda a la taquilla el mateix dia de la Festa, a  
la ubicació on es desenvolupi la Festa.

o Dates i  Horaris de venda:  16 i  17 de desembre de 09.00 h a  
20.00  h  i  dilluns  18  i  dimarts  19  de  17.00  h  a  20.00  h.  
L’Ajuntament d’Abrera es reserva el dret a modificar les dates i  
horaris de venda fent difusió de les modificacions amb suficient  
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antelació a través de les xarxes socials,  web municipal,  Ràdio  
Abrera i cartelleres municipals.

o Forma de pagament: en efectiu. 
o La  gestió  del  taquillatge  es  durà  a  terme  per  l’empresa  externa  

NESTOR NAVARRO GARCIA que haurà d’ingressar la recaptació  
de  la  venda  d’entrades  corresponent  al  compte  corrent  de 
l’Ajuntament que indiqui el departament d’intervenció i tresoreria.

 Número d’entrades: 
o A les persones que s’acullin a la compra anticipada d’entrades  

reservada a  les  persones empadronades  al  municipi  d’Abrera,  
només se’ls podrà vendre 1 entrada per DNI.

o A les persones majors de 18 anys se’ls hi podran vendre, com a  
màxim, 4 entrades presentant el DNI del comprador. 

o A les persones de 14 a 17 anys se’ls podrà vendre una única  
entrada presentant el seu DNI. 

o Les entrades dels menors de 14 anys les hauran de comprar els  
seus pares o tutors/es legals, sempre que no tinguin el carnet del  
Casal de Joves. En el cas de tenir el carnet del Casal de Joves,  
els menors de 14 anys podran efectuar la compra de la seva  
entrada (es poden beneficiar del carnet del Casal de Joves els  
joves d’entre 12 – 35 anys).

o Es portarà un registre de totes les entrades venudes a menors  
d’edat, en el qual es farà constar: nom i cognoms del pare/mare o  
tutor legal (o menor si té entre 14 i 17 anys); DNI del pare/mare o  
tutor legal (o menor si té entre 14 i 17 anys); Edat del menor;  
Signatura del pare/mare o tutor legal (o menor si té entre 14 i 17  
anys); Carnet del casal de joves (Si/No).

o L’aforament és limitat. Si amb la venda anticipada s’exhaureixen  
les entrades, el mateix dia de la Festa no hi haurà venda a la  
taquilla.

o Quan falti una hora per la finalització de la festa, si l’aforament de  
la  mateixa  s’ha  reduït  considerablement  i  es  té  constància  
material  (s’han  retornat  les  entrades),  l’Ajuntament  d’Abrera  
podrà deixar entrar gratuïtament a aquelles persones que així ho  
desitgin. Sempre que es mantingui el control de l’aforament, i no  
es permeti l’entrada a més persones que les que es té constància  
material que han abandonat la festa.

 Es  lliurarà  material  informatiu  sobre  Pla  d’Autoprotecció  i  els  circuits  
d’evacuació juntament amb l’entrada.

Segon. Facilitar el número de compte de l’Ajuntament d’Abrera on l’empresa externa  
Nestor Navarro Garcia haurà d’efectuar les liquidacions corresponents del taquillatge  
de les entrades de les Festes de Cap d’Any.

Tercer. Aprovar el compromís d’ingrés dels preus públics de les entrades de la Festa  
de Cap d’Any de Joventut i de Cultura 2017/2018, per un import total de 9.652,00 € a 
l’aplicació  pressupostaria  d’ingressos,  exercici  vigent  319,00  (Taxa  sobre  activitats  
culturals i juvenils).
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Quart. Comptabilitzar els ingressos corresponents, en fase “I”, d’acord a les actes de  
recaptació de la taquillera seleccionada i  regularitzar el  reconeixement del dret,  en 
fase “RD” o “RD/”,  d’acord a les rendicions de comptes.

Cinquè. Publicar l’acord de JGL al Tauler municipal d’anuncis i al web de l’Ajuntament

Sisè.  Donar compte a la Intervenció Municipal i  als departaments de Joventut i  de  
Cultura.”
 
Sotmesa la proposta  a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa

9.3 Expedient núm.: G404/2017/72 – 2768/2017
Acceptació de subvenció del Dpt. de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per a la renovació 
del mobiliari, senyalització i maquinari de biblioteques públiques.

“Vista  la  Resolució  CLT/2170/2017  (DOGC  Núm.  7456  de  18.09.207),  de  12  de  
setembre,  per  la  qual  es  dóna  publicitat  a  l’Acord  del  Consell  d’Administració  de  
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la cinquena convocatòria  
per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva,  per a la  
renovació del mobiliari, senyalització i maquinari de biblioteques públiques durant els  
anys 2017/2018.

Vista la Resolució CLT/232/2017 (DOGC Núm. 7312 de 20.02.2017), de 7 de febrer,  
per la  qual  es dóna publicitat  a l’Acord  del  Consell  d’Administració  de l’Oficina  de  
Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases generals reguladores dels  
procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència, relatius als ajuts  
abans esmentats.

Vista la Resolució CLT/2120/2017 (DOGC Núm. 7452 de 12.09.2017), de 24 d’agost,  
per la qual es publicita a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la  
Iniciativa Cultural, de quarta modificació de les bases específiques que han de regir la  
concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural.

Vist el decret de Regidoria delegada núm.2017-1330, de data 16/10/17, mitjançant el  
qual se sol·licitava a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural,  del Departament de  
Cultura, de la Generalitat de Catalunya, una subvenció per a la renovació de mobiliari,  
senyalització, i maquinari de biblioteques públiques durant els anys 2017/2018.

Vista la comunicació de data 30/11/17, emesa per l’Oficina de Suport a la Iniciativa  
Cultural, en la qual es comunicava la publicació de la proposta provisional, de la línia  
de  Subvencions  per  a  la  renovació  del  mobiliari,  senyalització  i  maquinari  de  
biblioteques públiques

Atesa la competència d’aquest òrgan en matèria d’acceptació de subvencions i ajuts, i  
previ estudi de la documentació corresponent.
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D’acord  amb  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  regidora  d’Acció  Cultural,  
Ensenyament  i  Patrimoni  es  ús  de  les  atribucions  que  m’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.  Acceptar  l’ajut  concedit  per  l’Oficina  de Suport  a  la  Iniciativa  Cultural,  del  
Departament  de  Cultura,  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  per  a  la  renovació  de  
mobiliari, de la Biblioteca Municipal d’Abrera.

Segon. Aprovar  el  Compromís  d’Ingrés,  relatiu  a  l’ajut  concedit,  per  l’import  de  
14.152,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 750,80, del pressupost vigent i  
3.538,00 € amb càrrec a l’aplicació equivalent del pressupost 2018.

Tercer.  Comunicar  aquesta  resolució  al  Departament  d’Intervenció  General  i  
Tresoreria; i a la Regidoria de Cultura i al Departament de la Biblioteca.”

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 18.40 hores. 

   Vist i plau
El secretari                 L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                             Jesús Naharro Rodríguez 
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