
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 23 DE GENER DE 2018 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:10 hores del dia 23 de gener de 2018, es reuneixen, a 
la Sala de Juntes de la Casa de la Vila, prèvia convocatòria per a la celebració de 
sessió ordinària a la que fa referència l’article 113 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim 
Jurídic de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores: 

President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC) 

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

Cultura (PSC).
- Sr. F. Xavier Serret i Marsiñach, regidor delegat de Medi Ambient i Sanitat (ERC)
- Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció  Econòmica, 

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

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

Infància, Dones i Igualtat (PSC)

Secretari: Sr. Oscar Buxeres Soler

A petició del Sr. Alcalde, assisteixen també a la sessió:

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

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

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

Excusa la seva assistència: 

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

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

              ORDRE DEL DIA

PUNT ASSUMPTES
1 APROVACIÓ ACTES

 1.1 Expedient núm.: G013/2018/02 (274/2018)
Acta de la Junta de Govern Local de data 09/01/18

2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G330/2016/05
Devolució de la garantia complementària per la 1a. modificació del contracte de serveis de 
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neteja d’edificis municipals (lot 3) i rectificació d’error aritmètic.*
2.2 Expedient núm.:  G328/2014/10

Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres per a la remodelació de la plaça 
Rafael Casanova

2.3 Expedient núm.: 3916/2017
Donar compte decrets en matèria de contractació

2.4 Expedient núm.: 243/2018
Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del 
contracte de serveis de podologia al Casal dels Avis i al Casal social de Santa Maria de 
Vilalba.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.: E007/2017/013 (4538/2017) 
Donar compte del  Decret  de l’Alcaldia núm. 2017-1656 de data 27 de desembre de 
2017,  d’aprovació  de  la  memòria  valorada  per  al  reemplaçament  de  l’enllumenat 
convencional per led a l’edifici de l’Ajuntament d’Abrera..

3.2 Expedient núm.:   4557/2017 (E014/2017/073) 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al Ps. Estació, 
34, a instància de RPC, amb NIF XXXXX305E.

3.3 Expedients núms.: 4072/2017 i els referenciats
Assabentat  de  comunicacions  prèvies  per  a  la  realització  d'obres  menors  i  de  tala 
d'arbres presentades pels  interessats que s'indiquen en cada cas durant  el  mes de 
desembre de  2017. 

3.4 Expedient núm.: 1135/2017 (E016/2017/003)
Llicència  de  parcel·lació  urbanística  al  c/  Àger,  23  -  Av.  Sant  Hilari,  28  (referència 
cadastral 8873306DF0987S0001XD),  sol·licitada per PSG, amb NIF XXXXX882W. 

3.5 Expedient núm.:   3652/2017 (E014/2017/068) 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al Ps. Estació, 
3-5, a instància de ML, amb NIF XXXXX854X, en nom i representació de la Comunitat 
de Propietaris del Ps. Estació, 3-5, amb NIF H61313110. 

3.6 Expedient núm.: 4561/2017 (E017/2017/028)
Llicència d'obres per al manteniment de la xarxa de subministrament de gas natural al 
C/ Indústria, 19, a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.7 Expedient núm.: 74/2018 (E017/2017/029)
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Rosa, 16 
(LC.506B), a instància de JMBM amb NIF XXXXX705M, en nom i representació  Gas 
Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.8 Expedient núm.:   3391/2017 (E014/2017/064) 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Rubí, 5, 
a  instància  de  MJRS,  amb  NIF  XXXXX191F,  en  representació  de JJMC,  amb 
NIF XXXXX447W. 

3.9 Expedient núm.:  E013/2017/012
Donar  conformitat  a  documentació  presentada  en  relació  amb  la  llicència  d'obres  i  
instal·lacions per a executar nau logística a l'immoble ubicat al C/ Hostal del Pi, 3, a 
instància de Pavasal Empresa Constructora, S.A., amb CIF A46015129.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: 1701/2017 (E051/2004/15)
Comunicació de transmissió de llicència ambiental d’activitat de fabricació i acabats de 
bosses de plàstic al camí dels Sagraments, 65, nau 24.

4.2 Expedient núm.: 2996/2017 (E051/2011/52)
Comunicació de modificació no substancial d’activitat de rentat d'envasos i vehicles, i 
compactació de cartró al carrer de Barcelona, 23.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: 3633/2017
Donar  compte del  Decret  2017-1570 sobre acceptació de suport  tècnic  de personal 
administratiu del Consell Comarcal del Baix Llobregat dins el contracte Programa 2018.
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5.2 Expedient núm.: 4528/2017
Donar compte del Decret 2017-1671 de data 28 de desembre de 2017 d’acceptació de 
la subvenció en concepte de Transport Adaptat 2017.

6 CONVENIS

6.1 Expedient: 217/2018
Conveni entre els ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, 
Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires per  
dur a terme un projecte supramunicipal  en l’àmbit d’actuació dels Centres Locals de 
Serveis a les Empreses (Fem Xarxa, Fem Empresa)

7 PERSONAL

8 ALTRES ASSUMPTES

9 SOBREVINGUTS  (no inclosos a la convocatòria)

9.1 Expedient núm.:  G330/2011/29
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de control de plagues als edificis 
municipals (desratització i desinsectació) i desratització del terme municipal.

* Es fa constar que la sessió és pública pel que fa al punt 2.1 de l’ordre del dia, 
en tractar-se d’un assumpte en el qual s’exerceixen competències delegades pel 
Ple.

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2018/02 (274/2018)
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 09/01/18

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

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

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

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

L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren  
aquest òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes. 
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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 9 de gener de  
2018, 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.: G330/2016/05
Devolució de la garantia complementària per la 1a. modificació del contracte de serveis de neteja 
d’edificis municipals (lot 3) i rectificació d’error aritmètic.*

“Per  acord  núm.  8.2,  apartat  primer,  adoptat  pel  Ple  de  data  29/09/2016,  es  va  
adjudicar el contracte administratiu de serveis de neteja a la resta d'edificis municipals,  
de conformitat amb les dades següents:

Lot 3 del contracte de serveis de neteja de la resta d’edificis municipals:
Adjudicatari:  UTE “Taller  Àuria,  SCCL, Fundació privada per a la integració laboral  de  
persones  amb  problemes  d’inserció  d’Abrera,  Collbató,  Esparreguera,  Sant  Esteve  de  
Sesrovires i Olesa de Montserrat (FIL) i Fundació privada Asproseat Proa Esplugues”, en  
abreujat UTE Abrera Asproseat-Fil-Àuria
NIF: U66844432
Preu: 38.408,14 €, 21% IVA: 8.065,71 €, total: 46.473,85 €
Durada del cte.: 2 anys prorrogable: 2 anys.

S’ha  detectat  un  error  aritmètic  en el  càlcul  del  preu d’adjudicació  essent  el  preu  
correcte d’adjudicació de 38.559,74 € sense IVA i 46.657,29 € IVA inclòs. La diferència  
entre el preu adjudicació de l’acord núm. 8.2 i el preu correcte és de 183,44 € IVA  
inclòs per a les dues anualitats del contracte.

La rectificació del preu d’adjudicació implica el recàlcul de la garantia definitiva del lot  
3 del contracte segons el càlcul:  38.559,74 € * 5% = 1.927,99 €. El contractista va  
dipositar una garantia definitiva d’import 1.920,41 €, el que comporta que ha d’ampliar  
la garantia definitiva del lot 3 del contracte en 7,58 €.

Per acord núm. 4, adoptat pel Ple en data 24/11/2016, es va aprovar la modificació del  
contracte administratiu de serveis de neteja d’edificis municipals (lot  3),  adjudicat  a  
l’UTE Abrera Asproseat-Fil-Àuria, per incloure els serveis de neteja dels edificis Jutjat  
de  Pau,  Hotel  d’Entitats,  Sala  Pere  Torres,  Safareig,  Promoció  Econòmica  i  
Urbanisme,  amb  una  prestació  de  32  h/setmanals  per  substituir  una  treballadora  
municipal  en  situació  d’ILT,  per  un  preu  de  4.258,90  €  IVA  inclòs,  formalitzada  
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l’addenda al contracte el 16/12/2016.

El  contractista  va  sol·licitar  la  devolució  de la  garantia  complementària  dipositada,  
mitjançant escrit de data 3/03/2017 (Registre núm. 2017-E-RE-42), d’acord amb allò  
que estableix la Clàusula 6a del contracte. 

S’ha emès informe tècnic de data 21/03/2017, subscrit per la cap del Departament de  
Serveis  urbans  i  Manteniment,  segons  el  qual  no  s'aprecien  circumstàncies  que  
desaconsellin el retorn de la garantia complementària per la modificació del contracte  
del lot 3, de conformitat amb els articles 100 i 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,  
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector  
públic (TRLCSP, en endavant).

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres  
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot  
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins,  
Urbanisme, Mobilitat i Millora, proposa a la Junta de Govern Local, per delegació de  
l’acord del Ple núm. 2 de 20/07/2017, l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Rectificar l’error aritmètic de l’acord núm. 8.2 del Ple de 29/09/2016 al preu  
d’adjudicació  del  lot  3  del  contracte  de  serveis  de  neteja  de  la  resta  d’edificis  
municipals, en el sentit següent:

On diu:     “Preu: 38.408,14 €, 21% IVA: 8.065,71 €, total: 46.473,85 €”
Ha de dir: “Preu: 38.559,74 €, 21% IVA: 8.097,55 €, total: 46.657,29 €”.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 107 € (rectificació del preu d’adjudicació de 
14  mesos  d’execució  des  de  nov.  2016  a  des.  2017),  que  anirà  a  càrrec  de  les  
aplicacions següents del pressupost municipal vigent:

Lot Aplicació Denominació Import 
3 150/21000 Repar. mant i conserv. Vies Públiques - FFCC 4,00
3 1532/21200 Repar. mant i conserv. Edif. Oficials - Ajuntament 49,98
3 1532/21200 Repar. mant i conserv. Edif. Oficials - Vest. Brigada 12,54
3 164/21200 Repar. mant i conserv. Edificis Cementiri 1,54
3 231/21200 Repar. mant i conserv. Edif. S. Socials - Casal dels Avis 20,02
3 312/21200 Repar. mant i conserv. Edif. Sanitat - CAP SMV 6,02
3 330/21200 Repar. mant i conserv. Edif. Cultura - Casal SMV 4,00
3 330/21200 Repar. mant i conserv. Edif. Cultura - Casal CV 4,00
3 330/21200 Repar. mant i conserv. Edif. Cultura - Casal LC 2,94
3 330/21200 Repar. mant i conserv. Edif. Cultura - Mòdul CA 1,96

Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  76,44  €  (rectificació  del  preu  de  10  mesos  
d’execució  de gener  a  oct.  2018)  que  anirà  a  càrrec  de  les  mateixes  aplicacions  
pressupostàries del pressupost de 2018,  condicionar l’existència de crèdit adequat i  
suficient a l’aprovació d’aquest pressupost i retenir el crèdit necessari per a l’eventual  
pròrroga del contracte.

Tercer. Declarar finalitzat el període de garantia per la 1a. modificació del contracte de 
neteja d’edificis  respecte del  lot  3  i  la  conformitat  als  serveis  de neteja dels  edificis  
municipals  Jutjat  de  Pau,  Hotel  d’Entitats,  Sala  Pere  Torres,  Safareig,  Promoció  
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Econòmica i Urbanisme, d'acord amb l'article 102.1 del TRLCSP.

Quart.  Compensar 7,58 €, per ampliar a garantia definitiva del lot 3 del  contracte de 
serveis de neteja d’edificis municipals (lot 3), de la garantia complementària per la 1a.  
modificació contractual, d’import 175,99 €.

Cinquè. Ordenar a la Tresoreria municipal retornar al contractista 168,41 € de la garantia 
complementària dipositada.

Sisè. Notificar aquest acord a l’UTE Abrera Asproseat-Fil-Àuria.

Setè. Donar compte als membres del Ple, a la Intervenció municipal i al Departament de  
Serveis urbans i Manteniment.·

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

2.2 Expedient núm.:  G328/2014/10
Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres per a la remodelació de la plaça Rafael 
Casanova.

“Per acord núm. 10.2, adoptat per la Junta de Govern Local en data 3 de desembre de  
2014, es va adjudicar el contracte d’obres de remodelació de la plaça Rafael Casanova 
a  Desmontes y Construcciones Romero,  SA, amb NIF A08263774,  per un preu de 
177.888,02  € (IVA inclòs), formalitzat el 4 de desembre de 2014.

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant  
escrit  de  data  20  de  novembre de 2017 (registre  d’entrades núm.  2017-E-RE-369),  
d’acord amb allò que estableix la Clàusula 78a del contracte. 

S’ha  emès  informe tècnic  de  data  27  de  desembre de 2017 (número 2017-0211),  
subscrit pel Cap del departament d’Urbanisme i Territori, segons el qual no s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin  el  retorn de la  garantia  definitiva del  contracte,  de  
conformitat amb els articles 100 i 102 del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  de contractes del sector públic  
(TRLCSP, en endavant).
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i  
Medi Ambient, Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i Territori,  i aquest regidor  
delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, i Millora, en ús de les  
atribucions que m’atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 
2016, proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat de l’execució de l’obra de 
remodelació  de  la  plaça  Rafael  Casanova,  sense  perjudici  de  la  responsabilitat  
contractual per vicis ocults (al llarg del termini de 15 anys) d'acord amb l'article 102.1 del  
TRLCSP.
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Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment,  
sense perjudici del que s’estableix a la part dispositiva anterior.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en forma d’aval,  
(núm. 10001007041 del Banc de Sabadell de data 01/12/2014) d’import 7.350,74 €, que  
el  contractista  Desmontes  y  Construcciones  Romero,  SA, amb NIF A08263774,  té 
dipositada en aquesta corporació.  En aquest  sentit,  s'informa que es retornarà l’aval  
dipositat (núm. 10001007041 de data 1 de desembre del 2014), que es podrà retirar de  
les oficines municipals, al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i Finances, en  
horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 12 a 14 hores), amb l’aportació de la  
legitimitat de la representació, si escau.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Desmontes y Construcciones Romero, SA, i  
donar  compte  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  al  
d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient (Cap de Departament).”

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.: 3916/2017,  3918/2017,  3912/2017,  3108/2017,  3340/2017, 
G328/2017/06, G333/2015/19, 3902/2017, 3839/2017, G333/2016/46, 3531/2017, 1570/2017, 
895/2017, 3182/2017, G333/2017/30, G333/2017/52, G329/2016/31 i G333/2016/47.
Donar compte de decrets en matèria de Contractació.

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

 núm. 2017-1596 de data 14.12.2017 exp. 3916/2017

 núm. 2017-1597 de data 14.12.2017 exp. 3918/2017

 núm. 2017-1598 de data 14.12.2017 exp. 3912/2017

 núm. 2017-1634 de data 21.12.2017, exp. 3108/2017

 núm. 2017-1636 de data 22.12.2017, exp. 3340/2017

 núm. 2017-1639 de data 22.12.2017, exp. G328/2017/06

 núm. 2017-1640 de data 22.12.2017, exp. G333/2015/19

 núm. 2017-1642 de data 27.12.2017, exp. 3902/2017

 núm. 2017-1643 de data 27.12.2017, exp. 3839/2017

 núm. 2017-1647 de data 27.12.2017, exp. G333/2016/46 

 núm. 2017-1653 de data 27.12.2017, exp. 3531/2017

 núm. 2017-1672 de data 28.12.2017, exp. 1570/2017

 núm. 2018-0005 de data 03.01.2018, exp. 895/2017

 núm. 2018-0016 de data 04.01.2018, exp. 3182/2017

 núm. 2018-0019 de data 04.01.2018, exp. G333/2017/30

 núm. 2018-0033 de data 08.01.2018, exp. G333/2017/52

 núm. 2018-0039 de data 08.01.2018, exp. G329/2016/31

 núm. 2018-0077 de data 15.01.2018, exp. G333/2016/47
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La part dispositiva final de cada decret estableix l’obligació de donar compte a la Junta  
de Govern Local com a òrgan de contractació, en virtut de les delegacions efectuades  
per  l’alcalde d’aquest  Ajuntament,  mitjançant  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-0593 de  
data 2/07/2015.

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

ACORD

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

 Decret d’Alcaldia núm. 2017-1596 de data 14.12.2017 d’adjudicació del contracte  

menor de servei d’estudis preliminars per a la reforma de la Pl. Constitució i del  
Pg. Telefònica.

 Decret d’Alcaldia núm. 2017-1597 de data 14,12,2017 d’adjudicació del contracte  

menor de servei d’estudis preliminars per a la reforma del Parc de Can Morral.

 Decret d’Alcaldia núm. 2017-1598 de data 14.12.2017 d’adjudicació del contracte  

menor de servei  d’estudis  preliminars per a la  remodelació  del  Parc de Can  
Vilalba.

 Decret d’Alcaldia núm. 2017-1642 de data 27.12.2017, d’adjudicació del contracte 

menor  de  subministrament  d’un  vehicle  desbrossadora  professional  per  al  
Departament de Serveis Urbans i Manteniment.

 Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1643  de  data  27.12.2017,  d’aprovació  memòria  

valorada  i  adjudicació  del  contracte  menor  d’obres  de  “Rehabilitació  de  les  
façanes i  substitució d’alumini  dels tancaments exteriors de l’Hotel  d’Entitats”,  
exp. G333/2017/50 (3839/2017)

 Decret  d’Alcaldia  num.  2018-0019  de  data  04.01.2018,  de  modificació  del  

contracte menor de serveis de docència de les accions formatives d’auxiliar de  
comerç 8lot 1) i serveis de restauració (lot 2), exp. G333/2017/30

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

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1653 de data 27.12.2017, d’aprovació d’adquisició, i  
autorització i disposició de la despesa de 10 desfibril·ladors (DEA), en la modalitat  
d’arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1672 de data 28.12.2017, d’adjudicació del contracte  
mixt  de  subministrament,  en  arrendament,  i  de  serveis  de  manteniment  de  
panells  de  minideixalleries  urbanes  per  a  la  recollida  selectiva  de  residus  
especials.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-0005 de data 03.01.2018, d’adjudicació del contracte  
de concessió demanial del Bar del Casal social de Can Vilalba.
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- Decret d’Alcaldia núm. 2018-0016 de data 04.01.2018, d’adjudicació del contracte  
de subministrament de vehicles de Protecció civil i Serveis Urbans.

Tercer. Donar  compte  dels  decrets  relatius  a  convalidació  de  factura,  que  es  
relacionen seguidament:

- Decret  d’Alcaldia  núm. 2017-1640 de data 22.12.2017,  de convalidació  de la  
factura del mes de novembre del contracte menor de servei de consergeria i  
vigilància a les instal·lacions esportives municipals.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1647 de data 27.12.2017, de convalidació de factura  
del contracte menor de serveis d’implantació de programari informàtic de gestió  
policial.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018/0077  de  data  15.01.2018,  de  convalidació  de  
factura  del  contracte  menor  de  servei  de  lloguer  de  tres  desfibril·ladors  
automàtics  per  a  la  millora  de  la  seguretat  de  les  diferents  instal·lacions  
esportives municipals.

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

 Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1634  de  data  21.12.2017,  d’inici  d’expedient,  

aprovació del plec de clàusules i convocatòria de licitació del contracte d’obres de 
reforma de la climatització del CAM.

 Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1636  de  data  22.12.2017,  d’inici  d’expedient,  

aprovació dels  plecs de clàusules  i  convocatòria  de licitació  del  contracte de  
subministrament i col·locació de cartelleres informatives.

 Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1639  de  data  22.12.2017,  de  rectificació  d’error  

aritmètic a la disposició de la despesa del Decret d’Alcaldia núm. 2017-1552 de  
05/12/2017.

 Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0033  de  data  08.01.2018,  de  rectificació  d’error  

aritmètic al Decret d’Alcaldia núm. 2017-1598 de 14.12.2017.

 Decret d’Alcaldia núm. 2018-0039 de data 08.01.2018, d’incoació d’expedient de 

modificació del contracte mixt de subministrament i serveis d’instal·lació per a la 
substitució de l’enllumenat interior de les escoels d’infantil  i  primària Francesc 
Platon Sartí i Ernest Lluch.”

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.: 243/2018
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis de podologia al Casal dels Avis i al Casal social de Santa Maria de Vilalba.

«Per a la contractació dels serveis de podologia al Casal dels Avis i al Casal social de  
Santa Maria de Vilalba del municipi d’Abrera es preveu la formalització d’un contracte  
administratiu de dos anys de durada, prorrogable per dos anys més.
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Per Providència de l’Alcaldia, de data 10/01/2018, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de data 12/01/2018,  
subscrit per la tècnica de serveis d'autonomia i Gent gran.

El valor estimat del contracte és de 44.928 €, IVA no inclòs. El pressupost base de  
licitació és de 18.720 €, IVA exempt.

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

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació,  
en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  la  necessitat  motivada  de  
l’actuació,  la  redacció  dels  plecs  de  clàusules  així  com  l’emissió  dels  informes 
pertinents, la Regidoria d’Esports, Salut, Gent gran i Cultura, en ús de les atribucions  
que m’atorga el  Decret d’Alcaldia núm.  2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar l’expedient de contractació i  els Plecs de clàusules administratives  
particulars  i  de  prescripcions  tècniques  del  contracte  administratiu  de  serveis  de 
podologia al Casal dels Avis i al Casal social de Santa Maria de Vilalba.

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

Tercer. Autoritzar la despesa de 7.020 € (corresponent a 9 mesos d’execució de 2018) 
a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm.  2311/22699  del  pressupost  municipal  
vigent, la despesa de 9.360 € a càrrec de 2019 i la despesa de 2.340 € a càrrec de 
2020,  condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aprovació  d’aquests  
pressupostos i retenir el crèdit necessari per a l’eventual pròrroga del contracte.

Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal i al servei d’Acció Social.»

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.: E007/2017/013 (4538/2017) 
Donar  compte del  Decret  de l’Alcaldia  núm. 2017-1656 de data 27 de desembre de 2017, 
d’aprovació de la memòria valorada per al reemplaçament de l’enllumenat convencional per led 
a l’edifici de l’Ajuntament d’Abrera.

“L’Alcaldia ha adoptat el Decret núm. 2017-1656 de data 27 de desembre de 2017,  
d’aprovació  de  la  memòria  valorada  per  al  reemplaçament  de  l’enllumenat  
convencional  per  led  a  l’edifici  de  l’Ajuntament  d’Abrera amb  el  contingut  literal  
següent:
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“Expedient núm.: E007/2017/013 (4538/2017)
Assumpte: Aprovació de la memòria valorada per al reemplaçament de l’enllumenat convencional per led 
a l’edifici de l’Ajuntament d’Abrera

Els  serveis  tècnics  municipals  han  redactat  un  document  tècnic,  el  qual  es  qualifica  com a  
memòria  valorada  -  bases  tècniques,  anomenat  “Memòria  valorada  del  reemplaçament  de 
l’enllumenat  convencional  per  led  a  l’edifici  de  l’Ajuntament  d’Abrera”  (versió  desembre  de 
2017), amb un valor estimat de contracte de 14.092,50 € sense IVA (amb IVA, 17.051,93 €).

Per part del Tècnic de Medi Ambient s'ha emès informe favorable núm. 2017-0097 de data 20 de  
desembre 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  la  memòria  valorada-bases  tècniques  anomenada  “Memòria  valorada  del  
reemplaçament de l’enllumenat convencional per led a l’edifici de l’Ajuntament d’Abrera” (versió 
desembre de 2017), amb un pressupost per contracte estimat de de 14.092,50 € sense IVA (amb 
IVA, 17.051,93 €).

Segon. Autoritzar  la  despesa  de  17.051,93  €  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm.  
170/60902 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Donar compte a la Intervenció municipal, al Departament d’Urbanisme i 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 el procediment objecte 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. 2017-1656 de data 27 de desembre  
de 2017.

Segon. Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d’Intervenció  municipal  i  al  
Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient.”

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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3.2 Expedient núm.: 4557/2017 (E014/2017/073) 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al Ps. Estació, 34,  a 
instància de RPC, amb NIF XXXXX305E. 

“S'ha presentat al registre general municipal en data 18 de desembre de 2017, a les  
09:55 hores   (registre d'entrades núm. 2017-E-RC-11464), petició de llicència urbanística 
subscrita per RPC,  amb NIF XXXXX305E, per a executar instal·lació de gas natural  al  
 Ps. Estació, 34 (referència cadastral  8875514).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  22  de  desembre  de  2017  (núm.  2017-0129)  subscrit  per  
l'arquitecte tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 27 de desembre de 2017 (núm. SS-2017-0206) 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 4557/2017  
(E014/2017/073), sol·licitada per RPC, amb NIF XXXXX305E,  per a executar les obres 
consistents  en la instal·lació  de gas  natural  al   Ps.  Estació,  34 (referència  cadastral  
8875514), 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 18 de desembre  
de 2017, a les 09:55 hores.
- La llicència urbanística atorgada 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 13,18 €
TOTAL €  13.18 €

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

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

3.3  Expedients núms.: 4072/2017 i els referenciats
Assabentat  de  comunicacions  prèvies  per  a  la  realització  d'obres  menors  i  de  tala  d'arbres 
presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de desembre de  2017. 
 
“S'han  presentat  durant  el  mes de desembre de  2017 al  registre  general  municipal  
diverses  comunicacions  prèvies  d'obres  i  de  tala  d'arbres  per  part  dels  
peticionaris-beneficiaris que en cada cas s'indiquen.

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

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

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

ACORD

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

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4088/2017 (E015/2017/156)
-  INTERESSAT: RPC
- NIF: XXXXX305E
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Estació, 34 (referència cadastral 8875514 )
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- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4340/2017 (E015/2017/157)
-  INTERESSAT: Associació de Propietaris Agroforestals de Castellbisbal, Rubí, Abrera i  
Ullastrell
- CIF: G66721838
- OBRES COMUNICADES: talar 100.000 arbres tipus pi blanc
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Can Costa 
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per arbre  
amb un màxim de 75,41 €)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4459/2017 (E015/2017/158)
-  INTERESSAT: MDMS
- NIF: XXXXX616H
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Església, 5, 4t 3a (referència cadastral 8469003 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres  
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4573/2017 (E015/2017/159)
-  INTERESSAT: JLC
- NIF: XXXXX960R
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany, canvi de paviment i col·locació de  
fals sostre
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Jaume I, 15 (referència cadastral 8775606 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4578/2017 (E015/2017/160)
-  INTERESSAT: JLIA
- NIF: XXXXX298B
- OBRES  COMUNICADES:  reforma  de  cuina  i/o  bany,  canvi  de  paviment  interior  
(col·locació de parquet) i canvi de portes i marcs interiors
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Pompeu Fabra, 27 (referència cadastral 8574005 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
  
Segon.  Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  
Finances (Cap de Departament, Tresorera i a l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat i  
Suport),  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi Ambient  (arquitecta tècnica municipal)  i  a la  
Policia Local.”
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.4 Expedient núm.: 1135/2017 (E016/2017/003)
Llicència  de  parcel·lació  urbanística  al  c/  Àger,  23  -  Av.  Sant  Hilari,  28 (referència  cadastral 
8873306DF0987S0001XD),  sol·licitada per PSG, amb NIF XXXXX882W. 
 
“S'ha presentat al registre general municipal en data 1 d’agost de 2017, a les 13:40 hores  
(registre d'entrades núm. 2017-E-RC-7656), per part d’HGT, amb NIF XXXXX981H, en  
representació de PSG, amb NIF XXXXX882W, petició de llicència de parcel·lació al c/  
Àger, 23 - Av. Sant Hilari, 28 (referència cadastral 8873306DF0987S0001XD).
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S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 2 de gener de 2018 (núm. 2018-0001) subscrit per l’arquitecte  
municipal.
- Informe jurídic de data 10 de gener de 2018 (núm. 2018-0212) emès pel lletrat assessor  
extern Santiago Salvador.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient,  
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3  
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18  
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal  
núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança 
amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment,  
aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga el  Decret de l'Alcaldia núm.  
2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposa a la Junta de govern local l'adopció del  
següent

ACORD

Primer. Aprovar la llicència de parcel·lació, expedient núm. 1135/2017 (E016/2017/003),  
sol·licitada  per HGT,  amb  NIF  XXXXX981H,  en  representació  de  PSG,  amb  NIF  
XXXXX882W,  d'acord  amb  el  projecte  adjuntat  signat  per  l'arquitecte  Moises  Fillet  
Castella, les dades de la qual són les següents:  

- FINCA MATRIU: de superfície 742,86 m2, ubicada al c/ d’Àger, núm. 23 amb referència  
cadastral 8873306DF0987S0001XD
Les parcel·les resultants de la parcel·lació són les següents:
- Parcel·la Resultant situada al carrer d’Àger, núm. 23. Superfície de la finca: 371,84 m²
- Parcel·la Resultant situada a l’Av. de Sant Hilari, núm. 28. Superfície de la finca: 371,02  
m²
 
Segon. La llicència atorgada resta condicionada al compliment de les consideracions i  
condicions generals de parcel·lacions.
- 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).
- La llicència urbanística atorgada 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. 
- 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.

Tercer. Informar a PSG que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal 8 (Codi 2.3), se li  
practicarà una liquidació provisional per import de 45,26 €, que haurà de fer efectiva dins  
els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme  
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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Quart. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació  
d'aquest acte, dipositi la quantitat de 300 euros en concepte de fiança, segons la carta  
de pagament que se li adjuntarà a la notificació.
 
Cinquè.  Notificar el present acord a PSG, incorporant una còpia certificada del plànol  
parcel·lari corresponent i de les fitxes descriptives dels lots resultants, als efectes de la  
seva inscripció al Registre de la Propietat; i a l'Organisme de Gestió Tributària de la  
Diputació de Barcelona i al Centre de Gestió Cadastral a Barcelona. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord al Departament d'Urbanisme i Territori (arquitecte) i al  
Departament d'Intervenció.”

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

3.5 Expedient núm.:   3652/2017 (E014/2017/068) 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al Ps. Estació, 3-5, a 
instància de ML, amb NIF XXXXX854X, en nom i representació de la Comunitat de Propietaris 
del Ps. Estació, 3-5, amb NIF H61313110. 

“S'ha presentat al registre general municipal en data 10 de novembre de 2017, a les  
13:19  hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-10456),  petició  de  llicència  
urbanística subscrita  per  ML,  amb NIF XXXXX854X,  en nom i  representació de la  
Comunitat de Propietaris del Ps. Estació, 3-5, amb NIF H61313110, per a executar la 
reparació de balcons d'un edifici plurifamiliar  al  Ps. Estació, 3-5 (referència cadastral  
8173412).

L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2017 diu, entre d'altres:
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per  
concórrer-hi  circumstàncies  socials,  culturals,  històric  artístiques  o  de  foment  de  l'ocupació  que  ho  
justifiquin, podran gaudir d'una bonificació del 95 per cent en la quota de l'impost en els termes que a  
continuació s'indiquen:
a) Rehabilitació de façanes, balcons i terrats d'edificis plurifamiliars i unifamiliars.
b) .../... c) .../... d) .../...
La  declaració  d'especial  interès  o  utilitat  municipal  dels  apartats  anteriors  correspondrà  al  Ple  de  la  
Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels  
seus membres.
Les  bonificacions  establertes  en  aquest  apartat  no  són  acumulables.  Quan  les  construccions,  
instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d'un supòsit i l'interessat no hagués  
manifestat  cap  opció  per  un o un  altre,  s'aplicarà  aquell  al  qual  correspongui  la  bonificació  d'import  
superior.
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 2 de gener de 2018 (núm. 2017-0468) subscrit per l'arquitecta  
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 10 de gener de 2018 (núm. SS-2017-0213) 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  
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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 3652/2017 
(E014/2017/068), sol·licitada per ML, amb NIF XXXXX854X, en nom i representació de  
la  Comunitat  de  Propietaris  del  Ps.  Estació,  3-5,  amb  NIF  H61313110,  per  a  
executar reparació de balcons d'un edifici plurifamiliar  al  Ps. Estació, 3-5 (referència  
cadastral  8173412),  d'aquest  terme municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  
consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que  
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’aparelladors, arquitectes 
tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona, amb el núm. AXP491.
-  Prèviament  a l’inici  dels  treballs  s’haurà de sol·licitar  la  corresponent  autorització  
d’ocupació  del vial  públic  per a la  instal·lació  de les bastides i  contenidors d’obra,  
indicant l’espai a ocupar al vial i el dia de les seva instal·lació, d’acord a l’Ordenança  
fiscal número 13, article 5.
- En tot cas l'executivitat de la llicència resta condicionada a l’aportació de les dades 
acreditatives de l’empresa constructora.
- La llicència urbanística atorgada 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 545,19 €
TOTAL €  545,19 €

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.
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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.

3.6 Expedient núm.: 4561/2017 (E017/2017/028)
Llicència d'obres per al manteniment de la xarxa de subministrament de gas natural al C/ Indústria, 
19, a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
“S'ha presentat al registre general municipal en data 18 de desembre de 2017, a les  
14:01 hores (registre d'entrades núm. 2017-E-RE-449), petició de llicència urbanística  
subscrita per JMBM amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social Gas  
Natural  Catalunya  SDG,  SA,  amb  CIF  A63485890,  per  a  executar  obres  per  al  
manteniment de la xarxa de subministrament al  C/ Indústria, 19 (referència cadastral  
8172204).

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició  
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
-  informe  tècnic  de  data  27  de  desembre  de  2017  (núm.  2017-0131)  subscrit  per  
l'arquitecte tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 10 de gener de 2018 (núm. SS-2017-0211) emès pel lletrat  
assessor extern Santiago Salvador.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis,  
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient,  
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori) en el marc del Decret Legislatiu  
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret  
305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  la  Llei  d'Urbanisme,  
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents  
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions,  
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en  
compte tot el relacionat anteriorment es proposa a la Junta de Govern local l'adopció del  
següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm.  d'expedient  4561/2017,  
(E017/2017/028) sol·licitada per JMBM amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de 
la raó social Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a executar  
treballs de manteniment de la xarxa de subministrament al C/ Indústria, 19 (referència  
cadastral  8172204),  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  
consideracions i condicions generals d'obres en xarxes de serveis de subministrament, a  
les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a  l'informe  tècnic  i  les  que  es  detallen  a  
continuació:
- Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 18 de desembre de 
2017, a les 14:01 hores  (número de registre d'entrades 2017-E-RE-449)
- La llicència urbanística atorgada 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. 

18



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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 13,18 €
TOTAL €  13,18 €
 
Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de  
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  Gas Natural  Catalunya  SDG,  SA,  i  comunicar-lo  al  
Departament d'Intervenció general,  Tresoreria i  Finances,  i  al  d'Urbanisme, Territori  i  
Medi Ambient.”
  
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 
3.7 Expedient núm.: 74/2018 (E017/2017/029)
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Rosa, 16 (LC.506B), 
a instància de JMBM amb NIF XXXXX705M, en nom i representació  Gas Natural Catalunya 
SDG, SA, amb NIF A63485890.

“S'ha presentat al registre general municipal en data 27 de desembre de 2017, a les  
12:27 hores (registre d'entrades núm. 2017-E-RE-460), petició de llicència urbanística  
subscrita per JMBM amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social  
Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890, per a executar obres per a  
l'ampliació  de  la  xarxa  de  subministrament  al  c/  Rosa,  16  (LC.506B)  (referència  
cadastral 0754201). 

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició  
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 4 de gener de 2018 (núm. 2018-0001) subscrit per l'arquitecte  
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 10 de gener de 2018 (núm. SS-2017-0214) emès pel lletrat  
assessor extern Santiago Salvador.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis,  
Parcs  i  Jardins,  Urbanisme  i  Mobilitat  (Departament  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  

19



Ambient, Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori) en el marc del Decret  
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme,  
el  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  la  Llei  
d'Urbanisme,  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  
documents administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre  
construccions,  instal·lacions  i  obres  en concordança amb la resta de la  normativa  
vigent,  i,  tenint  en compte tot  el  relacionat  anteriorment  es proposa a la  Junta de  
Govern local l'adopció del següent

 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm.  d'expedient  74/2018  
(E017/2017/029), sol·licitada per JMBM amb NIF XXXXX705M, en nom i representació  
de  la  raó  social  Gas  Natural  Catalunya  SDG,  SA,  amb  CIF  A63485890,  per  a 
l'ampliació  de  la  xarxa  de  subministrament  al c/  Rosa,  16  (LC.506B)  (referència  
cadastral  0754201),  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  
consideracions i condicions generals d'obres en xarxes de serveis de subministrament,  
a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a  
continuació:
- Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 27 de desembre de 
2017, a les 12:27 hores  (número de registre d'entrades 2017-E-RE-460)
- La llicència urbanística atorgada 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 Gas Natural Catalunya SDG, SA que tal i com s'estableix en les  
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer  
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina  
de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent  
detall:
 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 13,18 €
TOTAL €  13,18 €
 
Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de  
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del  
dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una  
declaració  del  cost  real  i  efectiu  d'aquelles,  a  la qual  podran adjuntar  els documents que considerin  
oportuns per a acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data  
màxima de finalització de les obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable  
o la comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst  a  
l'article 31 de la Llei general tributària.

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

3.8 Expedient núm.:   3391/2017 (E014/2017/064) 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Rubí, 5, a instància 
de MJRS, amb NIF XXXXX191F, en representació de JJMC, amb NIF XXXXX447W. 
 
“S'ha presentat al registre general municipal en data 30 d’octubre de 2017, a les 11:29  
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-9982),  petició  de  llicència  urbanística  
subscrita  per  MJRS,  amb  NIF  XXXXX191F,  en  representació  de JJMC, amb 
NIF XXXXX447W, per a executar la instal·lació de gas natural  al  C/ Rubí, 5 (referència 
cadastral  8372504).
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  27  de  desembre  de  2017  (núm.  2017-0130)  subscrit  per  
l'arquitecte tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 10 de gener de 2018 (núm. SS-2017-0210) 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 3391/2017  
(E014/2017/064),  sol·licitada  per  MJRS,  amb  NIF  XXXXX191F,  en  representació  
de JJMC, amb NIF XXXXX447W,  per a executar les obres consistents en la instal·lació  
de gas natural al  C/ Rubí, 5 (Referència cadastral 8372504), d'aquest terme municipal,  
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres menors,  
a les condicions  particulars que s'indiquen a l'informe tècnic  i  les  que es detallen  a  
continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 30 d’octubre de  
2017, a les 11:29 hores.
- La llicència urbanística atorgada 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 13,18 €
TOTAL €  13,18 €
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Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança  
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

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

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 
3.9.  Expedient núm.:  E013/2017/012
Donar conformitat a documentació presentada en relació amb la llicència d'obres i instal·lacions 
per a executar nau logística a l'immoble ubicat al  C/ Hostal del  Pi, 3, a instància de Pavasal 
Empresa Constructora, S.A., amb CIF A46015129.
 
“Mitjançant la resolució núm. 2017-1074 de l’Alcaldia de data 8 d’agost de 2017 es va  
atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient  E013/2017/012,  
sol·licitada per VCST, amb NIF XXXXX102A, en nom i representació de la raó social  
Pavasal Empresa Constructora S.A., amb CIF A46015129, per a la construcció d’una nau 
industrial  destinada  a  logística  al  c/  Hostal  del  Pi,  3  (referència  cadastral  
8259104DF0985N0001RJ).

Al mateix decret, s’imposava com a condició particular,  entre altres, la que s'indica a  
continuació: 
“- Abans de l’inici efectiu de les obres cal presentar:

 Projecte executiu amb el certificat de coincidència corresponent.
 Estudi de Seguretat i Salut
 Assumeix de Coordinació de Seguretat i Salut”

Posteriorment, per decret 2017-1105 de l’Alcaldia de data 11 d’agost de 2017 es va  
modificar   la  llicència   d'obres  i  instal·lacions  per  a  executar una nau destinada a 
logística a l'immoble ubicat  al  c/  Hostal  del Pi,  3,  a instància de Pavasal  Empresa  
Constructora, S.A., amb NIF A46015129, atorgada pel decret núm. 2017-1074 de data  
08.08.2017, afegint a l‘apartat resolutiu primer la condició particular següent:
“- La present llicència s’atorga sens perjudici del tràmit paral·lel que s’està duent a  
terme  amb  la  Direcció  General  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvaments  
(DGPEIS) i les possibles condicions que es puguin incloure en l’informe favorable que,  
si  s’escau,  es pugui  emetre.  A data d’avui  aquest  tràmit  es troba aturat  arran del  
requeriment d’esmenes emès per la DGPEIS el 27.07.2017 amb registre de sortides  
1830 de 28.07.2017 (inclòs a l’expedient). En aquest document s’assenyala que caldrà  
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completar  la documentació presentada amb les següents justificacions  necessàries  
per a resoldre l’excepcionalitat:

-  Cal  justificar  l’equivalència  entre  la  sectorització  exigida  pel  Reial  Decret  
2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat  
contra incendis  en els  establiments industrials  i  la  proposada en el  present  
tràmit d’excepcionalitat.”

En data 30 d’agost de 2017 (registre d’entrades 8148), SGM, amb NIF XXXXX355T, en 
nom i  representació  de la  raó  social  Pavasal  Empresa Constructora  S.A.,  amb CIF  
A46015129,  ha  presentat  la  documentació  tècnica  i  administrativa  preceptiva  pel  
començament de les obres.

En relació amb la documentació presentada, l’arquitecte municipal,  ha emès l’informe  
núm. 2017-0121 de data 25 d’octubre de 2017, en el qual diu, en la seva part essencial:
“Objecte: Llicència d’obres majors
Descripció de les obres: Construcció de nau industrial destinada a logística
Expedient: E013/2017/012
Interessat: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA NIF/CIF: A-46.015.129
Ubicació: C. de l’Hostal del Pi, 3 (P.I. Barcelonès 1)
Referència cadastral: 8259104DF0985N0001RJ
Data de sol·licitud: 2017-E-RC-3318 (registre d'entrades 04/04/2017)
.../...
Informe
D’acord amb els informes emesos per l’arquitecte municipal el 04.08.2017 i el 10.08.2017 les condicions  
particulars establertes per a la llicència que se sol·licitava eren les següents:
- CONDICIONS PARTICULARS
Abans de l’inici dels treballs caldrà presentar:
- Projecte executiu amb el certificat de coincidència corresponent.
- Estudi de Seguretat i Salut.
- Assumeix de la Coordinació de Seguretat i Salut.
En quant a les obres contemplades als tres annexos presentats i en quant a les condicions de la seva  
execució caldrà donar compliment als compromisos oferts pel propi sol·licitant a la instància presentada el  
13.07.2017 amb RE 7.025 i al contingut de l’aval adjuntat a la instància presentada el 27.07.2017 amb RE  
7.537.
Les obres contemplades en aquest expedient i a l’exp. E013/2017/014 no podran ser ocupades ni podrà  
autoritzar-s’hi cap activitat en tant les obres contemplades als tres annexos presentats no hagin estat  
finalitzades amb el corresponent vistiplau de l’Ajuntament.
La present llicència s’atorga sens perjudici del tràmit paral·lel que s’està duent a terme amb la DGPEIS i  
les possibles condicions que es puguin incloure en l’informe favorable que, si s’escau, es pugui emetre.
A data d’avui aquest tràmit  es troba aturat arran del  requeriment d’esmenes emès per la DGPEIS el  
27.07.2017  amb  RS  1.830  de  28.07.2017.  En  aquest  sentit  s’assenyala  que  caldrà  completar  la  
documentació presentada amb les següents justificacions necessàries per a resoldre l’excepcionalitat:
- Cal justificar l’equivalència entre la sectorització exigida pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre,  
pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials i la proposada  
en el present tràmit d’excepcionalitat.
Conclusió
Informo  que  ha  estat  acomplerta  la  condició  particular  referent  a  la  presentació  de  la  següent  
documentació:
Abans de l’inici dels treballs caldrà presentar:
- Projecte executiu amb el certificat de coincidència corresponent.
- Estudi de Seguretat i Salut.
- Assumeix de la Coordinació de Seguretat i Salut.”

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
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Primer. Donar conformitat  a la documentació tècnica i  administrativa presentada per  
Pavasal Empresa Constructora, S.A. en data 30 d’agost de 2017 (registre d’entrades  
8148), incorporar-la a l’expedient i diligenciar-la en aquest sentit.

Segon. Notificar aquest acord a Pavasal Empresa Constructora, S.A., i comunicar-lo 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.

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: 1701/2017 (E051/2004/15)
Comunicació de transmissió de llicència ambiental d’activitat de fabricació i acabats de bosses 
de plàstic al camí dels Sagraments, 65, nau 24.

“Per acord  núm. 455 adoptat per la Junta de Govern Local en data 06.09.2004, es va  
atorgar  llicència  d’activitat  d’acord  amb  la  legislació  aleshores  vigent  a  Rigaplast  
Industrial  SA,  NIF A58868498,  per  a  l’activitat  dita,  essent  aquest  l’últim transmitent  
autoritzat.

Per acord núm. 3603 adoptat per la Junta de Govern Local en data 05.11.2008, es va  
prendre coneixement del control inicial, d’acord amb la legislació aleshores vigent.

Rigaenvax  SL,  NIF  B67040980,  i  Rigaplast  Industrial  SA,  NIF  A58868498,  han 
comunicat  la  transmissió de l’activitat  dita  mitjançant  instància conjunta entrada en 
data 30.08.2017 (núm. de registre 8144) i la documentació annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,  
regula aquesta matèria. Cal atendre especialment el punt 2 de la Disposició transitòria  
quarta d’aquesta Llei, on s’estableix que les activitats classificades en els annexos I.2 i  
II  de  la  Llei  3/1998,  del  27  de  febrer,  de  la  intervenció  integral  de  l’administració  
ambiental,  que a  l’entrada en vigor  de la  20/2009 disposin  de llicència  d’activitats  
resten sotmeses al  règim de controls  periòdics  que fixa l’article  71.2,  és a dir,  les  
activitats de l’annex I.2 cada quatre anys i les de l’annex II cada sis anys.

En data 17.11.2017 (núm. de registre 3783) s’ha requerit al sol·licitant la documentació  
que mancava per poder resoldre el procediment, documentació que ha estat aportada  
en data 13.12.2017 (núm. de registre 11347).

S’ha emès l’informe tècnic o acta de comprovació de data 19.12.2017, corresponent a 
aquesta activitat, amb dictamen positiu.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
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Titular: Rigaenvax SL, NIF B67040980
Rètol de l’establiment: RIGAENVAX
Activitat: fabricació i acabats de bosses de plàstic
Emplaçament: Cm. Sagraments, 65, nau 24
Classificació: activitat inclosa a l’annex II (codi 5.17.a) d’acord amb la Llei 20/2009, de  
4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA).

Segon. Aprovar els plànols actualitzats aportats en data 13.12.2017 (núm. de registre  
11347), i diligenciar-los en aquest sentit, i ratificar la imposició a l’activitat autoritzada  
de  les  condicions,  limitacions  i  mesures  correctores  en  el  seu  funcionament  
establertes  en  l’acord  núm.  455  adoptat  per  la  Junta  de  Govern  Local  en  data  
06.09.2004 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 llicència ambiental segons determina la 

Llei  20/2009,  del  4  de  desembre,  de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  
activitats.  En conseqüència,  s’ha de sotmetre a un  control periòdic cada sis 
anys.

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.

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 15, se li  
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 168,64 €.  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.”
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

4.2 Expedient núm.: 2996/2017 (E051/2011/52)
Comunicació  de  modificació  no  substancial  d’activitat  de  rentat  d'envasos  i  vehicles,  i  
compactació de cartró al carrer de Barcelona, 23.

“Per acord núm. 4.4/1327 adoptat per la Junta de Govern Local en data 07.11.2013, es  
va aprovar la llicència ambiental de l’activitat dita, establint-se el proper control periòdic  
per al dia 07.11.2019.

Mercadona SA, en representació de Logifruit SA, NIF B96582986, ha comunicat una  
modificació  no  substancial  de  l’activitat  dita  mitjançant  instància  entrada  en  data  
17.10.2017 (núm. de registre 9508) i la documentació annexa corresponent.

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

S’ha emès l’informe tècnic de data 20.12.2017, que es transcriu en la part que interessa:
“(...) Segon.- En data de 17/10/2017, (...) presenta la comunicació d’una modificació no 
substancial de l’activitat de neteja d’envasos i vehicles i compactació de cartró.
Tercer.- En data de 20/12/2017, l’enginyer municipal revisa la documentació tècnica  
aportada i, a efectes de l’article 59 de la Llei 20/2009, constata que segons la proposta  
no es produiran modificacions substancials.
Conclusions:  A la  vista  de les  consideracions  anteriors  es valora  favorablement  la  
proposta de modificació no substancial. (...)”

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  modificació  no  
substancial:
Titular: Logifruit SA, NIF B96582986
Rètol de l’establiment: MERCADONA

Activitat: rentat d'envasos i vehicles, i compactació de cartró
Emplaçament: C. Barcelona, 23
Classificació: activitat inclosa a l’annex II (codi 12.47) 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. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i  
mesures  correctores  en  el  seu  funcionament  establertes  en  l’acord  núm.  4.4/1327 
adoptat per la Junta de Govern Local en data 07.11.2013, 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.
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Tercer. Acordar que aquesta modificació no substancial es faci constar en l’acta de  
control periòdic que s’ha de fer el dia 07.11.2019.

Quart. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 17.10.2017 i diligenciar-la  
en aquest sentit.

Cinquè. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal 11, codi 13,  se li  
practicarà una liquidació provisional per import de 87,18 € en concepte de modificació de  
llicència per canvi no substancial. 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.

Sisè. 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.

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

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

5.- SUBVENCIONS
 
5.1.Expedient núm.: 3633/2017
Donar compte del Decret 2017-1570 sobre acceptació de suport tècnic de personal administratiu 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat dins el contracte Programa 2018.

“L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2017-1570, de data 13 de  
desembre de 2017, amb el contingut literal següent:

“Vista la documentació presentada al registre d’entrada 2017-E-RC-10799 en data 23  
de novembre de 2017 pel Consell Comarcal del Baix Llobregat sobre la incorporació  
d’administratius/ves als Equips Bàsics d’Atenció Social.

Vist que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té la voluntat de potenciar  
el  treball  social  desenvolupant  la  vessant  comunitària  i  preventiva  a  través  de  
l'ampliació de la composició dels Equips Bàsics d'Atenció Social que, a més a més  
d’estar formats per treballadors/res socials  i  educadors/res socials,  comptaran amb 
personal específic per a la gestió administrativa que es desprengui de la intervenció  
social en matèria de pobresa energètica, dependència, renda garantida de ciutadania,  
sensellarisme, etc.

La incorporació es farà a través del Contracte Programa 2018 i es regularà mitjançant  
el  conveni  en matèria  de  serveis  socials  entre  els  municipis  de  l'àrea  bàsica  i  el  
Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat.  El  cost  del  professional  administratiu  es  
descomptarà del total de la subvenció del Contracte Programa en matèria de Serveis  
Socials  2018.La  ràtio  d'administratius  a  incorporar  serà  d'1  administratiu  per  cada  
15.000 habitants i la proposta per a l’Ajuntament d’Abrera és de 4 dies a la setmana.
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Els  mòduls  de  finançament,  per  part  del  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  
Famílies, de l’administratiu addicional de l’EBAS és de 17.707,53€ resultant del 66% 
de 26.829,59€

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  assumeix  la  contractació  i  formació  del  
personal administratiu. El cost total, incloses les despeses de gestió, que inclou les  
despeses derivades de la selecció, contractació, formació i coordinació, és el següent:

Sou Base 885,42€

Complemen
t

829,13€
s.s.31,55

%
Iocomoci

ó
Gestió 
2,5€

1.714,55
€

x 14 
pague

s

24.003,70
€

7.573,17€ 200,00€
794,42

€
32.571,29€

El finançament que ha d’assumir l’Ajuntament és la diferència entre el cost total i la  
part finançada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que variarà segons  
la intensitat del servei, d’acord amb la distribució següent:

1 dia a la setmana  2.972,75  €
2 dies a la setmana  5.945,50  €
3 dies a la setmana  8.918,26  €
4 dies a la setmana 11.891,01 €
5 dies ala setmana 14.863,76 €

S’ha emès informe tècnic de data 21 de novembre de 2017 en el qual es proposa la  
incorporació  de personal  administratiu  3 dies  a la  setmana amb un cost  anual  de  
8.918,26€,  que  estarà  regulat  pel  Conveni  en  matèria  de  serveis  socials  entre  
l’Ajuntament d’Abrera i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per l’any 2018.

D'acord amb la Llei 12/2007 de Serveis Socials, els municipis ostenten competències  
en l'àmbit dels serveis socials bàsics, entre elles les de crear i gestionar els serveis  
socials  necessaris  d'acord  amb  la  Cartera  de  serveis  socials  i  el  pla  estratègic  
corresponent.

Aquesta mateixa Llei estableix les competències dels ens supramunicipals, entre elles  
la de donar suport tècnic, econòmic i jurídic als ens gestors de les àrees bàsiques de  
serveis  socials  oferint  serveis  d'informació  i  documentació,  així  com  promoure  i  
gestionar  els  serveis,  les  prestacions  i  els  recursos  propis  de  l'atenció  social  
especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats socials de la població de  
llur àmbit territorial.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Departament de Serveis Socials  
en el  marc de la normativa vigent  i  tenint  en compte tot el  relacionat  anteriorment  
aquesta alcaldia, en ús de les atribucions que m'atorga la Llei,

RESOLC

Primer.  Acceptar  el  suport  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  amb  la  
contractació  de  personal  administratiu  regulat  pel  Conveni  en  matèria  de  serveis  
socials de l’any 2018 entre l’Ajuntament d’Abrera i el citat Consell Comarcal amb una  
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intensitat de 3 dies a la setmana i un cost de 8.918,26€. Aquest import es descomptarà  
de la subvenció rebuda del Contracte Programa en matèria de Serveis Socials 2018.

Segon.  Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Tercer. Donar compte d’aquesta resolució a la primera Junta de Govern Local que se  
celebri,  al  Departament de Serveis Socials  i  al  Departament d’Intervenció General,  
Tresoreria i Finances.”

Vist que la part dispositiva tercera del Decret estableix donar compte d’aquesta resolució  
en la propera Junta de Govern Local que se celebri.

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

ACORD
  
Primer. Donar  compte  a  la  Junta  de  Govern  Local  del  Decret  d’Alcaldia  número  
2017-1570 adoptat en data 13 de desembre de 2017.”
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

5.2.  Expedient núm.: 4528/2017
Donar  compte  del  Decret  2017-1671  de  data  28  de  desembre  de  2017  d’acceptació  de  la 
subvenció en concepte de Transport Adaptat 2017.
 
“L’Alcaldia d’Abrera a adoptat el Decret 2017- 1671 de data 28 de desembre de 2017,  
amb el contingut literal següent:

“Vist que en data 12 de desembre de 2017 es presenta al registre d’entrada número  
2017-E-RC-11296  comunicació  de  l’aprovació  de  la  distribució   de  la  subvenció  en  
concepte de transport adaptat i assistit dels municipis menors de 50.000 habitants en el  
marc del Contracte Programa 2016-2019 signat entre el Departament de Treball, Afers  
Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  el  Consell  Comarcal  del  Baix  
Llobregat.

Atès que a la citada distribució correspon a l’Ajuntament d’Abrera una subvenció per  
import de 12.866,34€, subjecte a la justificació de la despesa.
 
S’ha emès informe tècnic en data 19 de desembre de 2017 favorable a l’acceptació  
d’aquesta subvenció. 
 
Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Departament de Serveis Socials en  
el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta  
Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la Llei.
  
RESOLC
 
Primer. Acceptar la subvenció del Consell Comarcal en concepte de Transport Adaptat i  
Assistit pels municipis menors de 50.000 habitants
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Segon. Comptabilitzar  el  compromís d’ingrés de l’import  subvencionat,  12.866,34€ a  
l’aplicació pressupostària 46500.

Tercer. Donar compte d’aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local que se  
celebri.

Quart. Comunicar aquesta resolució al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i  
Finances i al Departament de Serveis Socials.”

Vist que la part dispositiva tercera del Decret estableix donar compte d’aquesta resolució  
en la propera Junta de Govern Local que se celebri.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Serveis Socials en el  
marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta  
Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la Llei, proposo a la Junta de Govern Local  
l’adopció del següent:
  
ACORD
 
Primer. Donar  compte  a  la  Junta  de  Govern  Local  del  Decret  d’Alcaldia  número  
2017-1671 adoptat en data 28 de desembre de 2017.” 
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

                               

6.- CONVENIS

6.1. Expedient: 217/2018
Conveni  entre  els  ajuntaments  d’Abrera,  Castellví  de  Rosanes,  Collbató,  Esparreguera, 
Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires per dur a 
terme un projecte supramunicipal en l’àmbit d’actuació dels Centres Locals de Serveis a les 
Empreses (Fem Xarxa, Fem Empresa)

“En data 8 de desembre de 2017,  Junta de Govern de la  Diputació  de Barcelona  
aprova el Catàleg de Serveis 2018, del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i el  
seu règim regulador,  mitjançant  el  qual  els  ens  locals  poden accedir  als  diferents  
recursos de suport econòmic, tècnic i material.

Dins l’àrea de desenvolupament econòmic – polítiques de teixit productiu, hi ha una  
línia  de  suport  als  Centres  Locals  de  Serveis  a  les  empreses  (CLSE)  per  al  
finançament  de  projectes  i/o  actuacions  destinades  a  desvetllar  vocacions  
empresarials,  generar  noves  activitats  econòmiques  i  consolidar  i  fer  créixer  les  
existents al territori.

Cap municipi de la zona nord del Baix Llobregat compleix amb el requisit poblacional  
demanat  per  la  Diputació  de  Barcelona  i  per  aquesta  raó  els  departaments  de  
promoció econòmica d'aquests municipis decideixen sol·licitar conjuntament aquests  
ajuts.

Des de l’any 1994 els municipis d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de  
Montserrat, Sant Esteve Sesrovires i Sant Andreu de la Barca hem treballat en xarxa  
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tirant  endavant  projectes  en  l’àmbit  de  la  formació,  l’ocupació,  l’autoocupació  i  el  
foment de l’esperit emprenedor, àmbit en el qual són especialment destacables les 8  
edicions del Concurs d’Iniciatives Empresarials del Baix Llobregat Nord, la última de  
les  quals  va  tenir  lloc  al  nostre  municipi  l’any  2010.  Aquest  darrer  any  2017 s’ha  
engegat de nou el concurs d’iniciatives empresarials.

Des de l’any 2014 s’han portat a terme quatre edicions del projecte Fem Xarxa, Fem  
empresa amb un seguit d’accions dirigides a empreses i emprenedors que han estat  
un èxit.

Aquest darrer any 2017, donat que és històric que els emprenedors de la població de  
Castellví  de  Rosanes  són  atesos  als  Centres  de  Serveis  Locals  dels  municipis  
esmentats  anteriorment  i  en  aquesta  línea  de  treball  aquesta  entitat  també  tenia  
interès  en  subscriure’s  al  conveni,  i  que  aquest  any  de  col·laboració  ha  estat  
satisfactori,  i  atès  l’interès  comú  existent  de  totes  les  parts  per  fomentar  
l’emprenedoria, aquest 2018 continua i ens consolidem com a Xarxa.

Els  beneficis  derivats  d’aquesta  col·laboració  seran  el  d’unificar  recursos  per  
l’emprenedoria i l’empresa, formalitzar el treball en xarxa i sol·licitar l’ajut econòmic de  
la convocatòria de la Diputació de Barcelona com agrupació d’entitats locals, essent  
l’Ajuntament  de  Martorell  l’entitat  promotora  i  executora  del  projecte  i  els  altres  
ajuntaments les entitats adherides.  D’aquesta manera,  els  Ajuntaments participants  
podem beneficiar-nos d’uns recursos als que de manera individual no podríem optar.
   
La gestió i coordinació de la signatura correspondrà a l’Ajuntament de Martorell com a  
promotor del projecte i sol·licitant de l’ajut econòmic.
Tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins el 31 de març del 2019. En el  
supòsit que sigui prorrogat per la Diputació de Barcelona el projecte supramunicipal de  
suport als CLSE, la vigència d’aquest conveni també serà prorrogada en les mateixes  
condicions i pel mateix termini.

Atès l’informe tècnic favorable PE 122/2017 de data 08/01/18 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. Aprovar el següent conveni que s’annexa a aquest acord i facultar a l’Alcalde i  
al Secretari per a la seva signatura.

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

- Difondre les activitats entre els habitants del municipi i derivar els potencials  
usuaris  en  funció  de  les  seves  necessitats  i  en  relació  al  projecte  
supramunicipal. 

- Les  activitats  a  executar  es  realitzaran  en  l’àmbit  territorial  dels  municipis  
participants en el projecte, fent ús de les seves pròpies instal·lacions i recursos 
tècnics i humans. 
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- Facilitar la documentació necessària a l’Ajuntament de Martorell amb la finalitat  
d’aconseguir els objectius del projecte supramunicipal dels CLSE i justificar-los  
davant de la Diputació de Barcelona. 

- Les parts es comprometen a donar-se la informació necessària per dur a terme  
el  projecte  supramunicipal,  facilitant-se  els  mitjans  logístics,  d’operativa  i  
treballs  necessaris  per  al  seguiment,  desenvolupament  de  les  accions  i  
justificació econòmica de les mateixes.

- Formar part de la Comissió de Seguiment que es reunirà amb la periodicitat  
que estableixin els seus membres i, com a mínim, un cop al mes. 

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

Quart. Nomenar a TML amb DNI XXXXX943N representant de l’Ajuntament d’Abrera i  
membre de la Comissió de Seguiment en aquest projecte.

Cinquè. Notificar aquest acord a tots els ajuntaments que hi participen.”

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

ANNEX:

CONVENI  DE  COL.LABORACIÓ  ENTRE  ELS  AJUNTAMENTS  D’ABRERA,  
CASTELLVI  DE  ROSANES,COLLBATÓ,  ESPARREGUERA,  MARTORELL,  OLESA 
DE MONTSERRAT, SANT ANDREU DE LA BARCA I SANT ESTEVE SESROVIRES  
PER DUR A TERME UN PROJECTE SUPRAMUNICIPAL EN L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
DELS CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES EMPRESES.

Martorell, a       de gener de 2018

REUNITS:

D’una  part  el  Sr.  Jesús  Naharro  Rodríguez,  en  qualitat  d’alcalde  de  l’Ajuntament  
d’Abrera, que actua en representació d’aquest, degudament facultat per a aquest acte, 
amb l’assistència del  Sr Òscar Buxeres Soler, secretari de la Corporació,  per l’article  
92 bis.1.a) de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases de règim local,  
introduït  pel  número 25 de l’article  1r.  de la  Llei  27/2013,  de 27 de desembre,  de  
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
D’altra part  el  senyor Joan Carles Almirall,  en qualitat  d’alcalde de l’Ajuntament de  
Castellví de Rosanes que actua en representació d’aquest, degudament facultat per a  
aquest acte, amb l’assistència de la Sra. Isabel Arcobé Curcó, secretària-interventora  
de la Corporació,  per l’article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, introduït pel número 25 de l’article 1r. de la Llei 27/2013, de  
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
D’altra  part  la  Sr.  Miquel  Solà  i  Navarro,  en  qualitat  d’alcalde  de  l’Ajuntament  de 
Collbató, que actua en representació d’aquest, degudament facultat per a aquest acte, 
amb  l’assistència  de  la  Sra.  Pilar  Ferrer  Garrido,  secretaria-interventora  de  la  
Corporació,   per l’article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les  
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bases de règim local, introduït pel número 25 de l’article 1r. de la Llei 27/2013, de 27  
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
D’altra  part  el  Sr.  Eduard  Rivas  Mateo,  Ajuntament  d’Esparreguera,  en  qualitat  
d’Alcalde d’Esparreguera, que actua en representació d’aquest, degudament facultat  
per a aquest acte, amb l’assistència del Sr. Francesc Fernández Ferran, secretari de la  
Corporació,   per l’article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les  
bases de règim local, introduït pel número 25 de l’article 1r. de la Llei 27/2013, de 27  
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
D’una part, Xavier Fonollosa i Comes, alcalde de l’Ajuntament de Martorell,  que actua  
en representació d’aquest, degudament facultat per aquest acte, amb l’assistència del  
Sr. Jaume Tramunt i Monsonet, secretari de la Corporació, per l’article 92 bis.1.a) de la  
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, introduït pel número  
25  de  l’article  1r.  de  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  
sostenibilitat de l’Administració Local
D’altra, Pilar Puimedon Montclús, alcaldessa de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,  
que actua en representació d’aquest,  degudament  facultada per  aquest  acte, amb 
l’assistència  de  la  Sra.  Mònica  Clariana  Nicolau,  secretària  de  la  Corporació,  per  
l’article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim  
local, introduït pel número 25 de l’article 1r. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de  
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
D’altra part, el Sr. M. Enric Llorca i Ibáñez, alcalde-president del’Ajuntament de Sant  
Andreu de la Barca, que actua en representació d’aquest,  degudament facultat per a 
aquest  acte,  amb l’assistència  del  Sr.  Rafael  Fernández Ferrándiz,  secretari  de la  
Corporació,   per l’article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les  
bases de règim local, introduït pel número 25 de l’article 1r. de la Llei 27/2013, de 27  
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
I d’altra el  Sr. Enric Carbonell i Jorba, en qualitat d’alcalde de  l’Ajuntament de Sant  
Esteve Sesrovires, que actua en representació d’aquest, degudament facultat per a 
aquest acte, amb l’assistència del Sr. Ricard Rosich Palet, secretari de la Corporació,  
 per l’article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim  
local, introduït pel número 25 de l’article 1r. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de  
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

INTERVENEN:

Els alcaldes intervenen en nom i representació dels seus respectius ajuntaments, en 
exercici de les facultats que els confereix l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003,  
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de  
Catalunya.
Les parts  es  reconeixen  mútuament  la  competència  i  la  capacitat  legal  per  tal  de  
formalitzar el present conveni de col·laboració i exposen

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:

I.-  Des  de  l’any  1994  els  ajuntaments  d’Abrera,  Collbató,  Esparreguera,  Martorell,  
Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires han treballat  
en xarxa amb l’objectiu d’informar, orientar i recolzar les persones que volen iniciar el  
seu  projecte  empresarial.  En  aquest  treball  històric  hem  de  destacar  l’acció  de  
reconeixement  a  l’emprenedoria  amb  l’execució  conjunta  de  vuit edicions  de 
concursos  d’iniciatives  empresarials  al  territori  del  Baix  Llobregat  Nord.  També  és  
històric que els emprenedors de la població de Castellví de Rosanes són atesos als  
Centres  de Serveis  Locals  dels  municipis  esmentats  i  en  aquesta  línea de treball  
aquesta entitat  forma part del conveni des de 2017.
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II.- La Diputació de Barcelona  per tal de reforçar, alinear tots els actors i els recursos  
existents al territori convoca l’ajut al finançament dels Centres Locals de Serveis a les  
Empreses  amb  el  requisit  d’actuació  en  un  àmbit  territorial  d’una  població  
potencialment emprenedora de 16 a 64 anys igual o superior a 16.500 persones, i un  
nombre d'empreses igual o superior a 2.250 per a comarques metropolitanes, i 11.250  
persones i 975 empreses per a comarques no metropolitanes. Aquesta cooperació ha  
de permetre optimitzar els recursos de suport a les persones emprenedores i potenciar 
el territori i agrupacions d’entitats locals. 

III.-  La  voluntat  de  les  parts  és  potenciar  el  territori,  unificar  recursos  per  
l’emprenedoria i l’empresa, formalitzar el treball en xarxa i sol·licitar l’ajut econòmic de  
la convocatòria de la Diputació de Barcelona com agrupació d’entitats locals, essent  
l’Ajuntament  de  Martorell  l’entitat  promotora  i   executora  del  projecte  i  els  altres  
ajuntaments les entitats adherides.

Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest  
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:

PACTES
Primer.- Objecte del conveni.

L’objecte  del  present  conveni  és  regular  la  col·laboració  entre  els  ajuntaments  
d’Abrera, Castellví de Rosanes,Collbató, Esparreguera, Martorell,Olesa de Montserrat,  
Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires per tal de desenvolupar el projecte  
supramunicipal  de  serveis  dels  Centres  Locals  de  Serveis  a  les  Empreses,  atès  
l’interès comú existent de totes les parts per fomentar l’emprenedoria i la consolidació  
del teixit empresarial.

Segon.- Compromisos de les parts.

L’Ajuntament  de  Martorell   demanarà   com  entitat  promotora  del  projecte  
supramunicipal de suport als Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) un  
ajut econòmic  a la Diputació de Barcelona.

Les parts signants difondran les seves activitats entre els habitants de llurs municipis i  
derivaran els  potencials  usuaris  en funció  de les seves necessitats  i  en  relació  al  
projecte  supramunicipal.  Alhora  les  activitats  a  executar  es  realitzaran  en  l’àmbit  
territorial  dels  municipis  participants  en  el  projecte,  fent  ús  de  les  seves  pròpies  
instal·lacions i recursos tècnics i humans. 

Els ajuntaments signants  facilitaran la documentació necessària a l’Ajuntament  de  
Martorell  amb la finalitat  d’aconseguir els objectius del projecte supramunicipal dels  
CLSE i  justificar-los  davant  de  la  Diputació  de  Barcelona.  Tanmateix  les  parts  es  
comprometen  a  donar-se  la  informació  necessària  per  dur  a  terme  el  projecte  
supramunicipal, facilitant-se els mitjans logístics, d’operativa i treballs necessaris per al  
seguiment, desenvolupament de les accions i justificació econòmica de les mateixes.

Tercer.- Finançament del Pla de Treball

Donat que la sol·licitud d’ajut econòmic a la Diputació de Barcelona es tramitarà per  
l’Ajuntament de Martorell,  haurà d’esser aquest el que justifiqui  econòmicament les  
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actuacions del projecte supramunicipal amb la col·laboració esmentada a l’antecedent  
anterior. 

Quart.- Comissió de seguiment

La Comissió de seguiment estarà integrada per un representant de cadascuna de les  
entitats signatàries.

La Comissió tindrà les funcions següents:
-Estudiar  i  aprovar  les  accions  concretes  a  realitzar  i  marcar  les  pautes  de  
desenvolupament del projecte.
-Realitzar una memòria final que detalli els treballs realitzats, els seus resultats, i una  
relació de despeses directes i indirectes.

La Comissió es reunirà amb la periodicitat que estableixin els seus membres i, com a  
mínim, un cop al mes.

Cinquè.-Ampliació de col·laboració

Les  parts  signants  es  comprometen  a  realitzar  els  seus  millors  esforços  per  tal  
d’ampliar en el futur la col·laboració que s’estableix mitjançant el present conveni, per  
tal de contribuir a potenciar i difondre els seus respectius objectius envers el foment de  
l’emprenedoria i consolidació d’empreses

Sisè.- Modificació del conveni

Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts,  en  
relació amb la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses  
i  els  acords  orals  i  escrits  que  hagin  pogut  realitzar-se  amb anterioritat  a  aquest  
conveni.

Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per  
totes les parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.

Setè.- Dades personals

Les parts s’obliguen a guardar secret professional i absoluta discreció respecte de la  
informació i  les dades personals  que puguin conèixer per raó del present  conveni,  
abstenint-se de realitzar accions, derivar o transmetre qualsevol informació d’aquestes  
dades.  L’incompliment  d’aquesta  obligació  suposarà  la  transgressió  del  principi  de 
bona fe. 

El deure de secret perdurarà també un cop closa aquesta relació de col·laboració.

Vuitè.- Durada del conveni

Aquest conveni de col·laboració tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins 
el 31 de març del 2019. En el supòsit que sigui prorrogat per la Diputació de Barcelona  
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el projecte supramunicipal de suport als CLSE, la vigència d’aquest  conveni també  
serà prorrogada en les mateixes condicions i pel mateix termini.

Novè.- Causes de resolució del conveni

Seran causa d’extinció del present conveni:
-L’incompliment d’obligacions que per a cada part dimanen d’aquest conveni, sense  
perjudici de les responsabilitats en que es pugui incórrer.
-El transcurs del termini previst
-Les causes generals que contempla la legislació vigent

Desè.- Naturalesa del conveni

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

Onzè.-Jurisdicció competent

La  naturalesa  administrativa  del  present  conveni  fa  que  siguin  competents,  per  
resoldre en darrera instància els conflictes i les incidències que puguin suscitar-se, els  
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per  
duplicat exemplar, en el lloc i la data al capdamunt indicats.

7.- PERSONAL
---

8.- ALTRES ASSUMPTES
---

9.-  SOBREVINGUTS

Es proposa la inclusió del següent  punt a l’ordre del  dia de manera sobrevinguda, 
ratificant-se la urgència per unanimitat dels membres assistents:

9.1 Expedient núm.:  G330/2011/29
Devolució de la garantia definitiva  del  contracte de serveis  de control  de plagues als  edificis 
municipals (desratització i desinsectació) i desratització del terme municipal.

“Per acord núm. 357, adoptat per la Junta de Govern Local en data 21/03/2012,  es va 
adjudicar  el  contracte  de  Serveis  de  control  de  plagues  als  edificis  municipals  
(desratització i desinsectació) i desratització del terme municipal a Filtro-Net, SL,  amb 
CIF B60860640, per un preu de 9.428,15 €/any IVA inclòs, formalitzat el 10/04/2012.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.2, adoptat en data  02/04/2014 es va 
aprovar la pròrroga del contracte.
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S’ha emès informe tècnic núm. 101SP 2018-0004 de data 12/01/2014, subscrit per la  
tècnica de Sanitat i Salut Pública, segons el qual, finalitzada la durada del contracte i el  
seu termini de garantia, 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 pel Servei de Secretaria i Contractació,  
en el marc de la normativa vigent i  tenint en compte tot el relacionat anteriorment,  
aquesta Regidoria de Medi Ambient i Sanitat, en ús de les atribucions que m’atorga el  
Decret d’Alcaldia  núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern  
Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del servei de control de  
plagues als edificis municipals  (desratització i  desinsectació)  i  desratització del terme 
municipal, prestat fins el 30/06/2016, d'acord amb l'article 102.1 del TRLCSP.

Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment.

Tercer. Ordenar  a la  Tresoreria  municipal  tornar  la  garantia  constituïda en metàl·lic,  
d’import 798,99 €, que el contractista Filtro-Net, SL té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Filtro-Net, SL.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei de Medi Ambient i Salut  
Pública.”

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 
quan són les 18:35 hores del dia 23 de gener de 2018, de la qual en dono fe amb el 
seu vistiplau, estenent la present acta. 

  Vist i plau
El secretari                 L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                             Jesús Naharro Rodríguez 
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