
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 6 DE FEBRER 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 6 de febrer 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). 

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

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

   
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.: G013/2018/03 (606/2018)
Acta de la Junta de Govern Local de data 23/01/18

2 CONTRACTES

2.1

Expedient núm.: G328/2016/28 (FACT-2017-4798)
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0040 de data 8 de gener de 2018, 
d’aprovació de la factura núm. 676 de data 18 de desembre de 2017 presentada per 
NESRA Enginyeria i Instal·lacions, SL, i de la certificació final de l’obra d’adequació de 
local per ubicar la ràdio municipal d’Abrera.

2.2 Expedient núm.: G328/2017/11
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Aprovació  de l’acta  de recepció  de  les  obres  anomenades  millora  i  rehabilitació  dels 
dipòsits d'aigua potable d'Abrera.

2.3

Expedient núm.: G328/2016/28
Aprovació de la modificació del contracte mixt de subministrament i serveis d'instal·lació 
per a la substitució de l’enllumenat interior de les escoles d'infantil i primària Francesc 
Platon Sartí i Ernest Lluch..

2.4
Expedient núm.:  2303/2017
Devolució de les fiances de les llicències d’ocupació temporal per prestar el servei de bar 
de les festes de Cap d'Any.

3 OBRES

3.1
Expedient núm.:   3848/2017 (E014/2017/070)
Legalització  d'obres  menors  i  instal·lacions  a  l'immoble  ubicat  al c/  Mataró,  44,  a 
instància de FPN, amb NIF XXXXX219P. 

3.2

Expedient núm.:   3846/2017 (E014/2017/069)
Llicència d'obres menors i  instal·lacions per  a executar a l'immoble ubicat al c/  Joan 
Miro, 7, a instància de MJC en representació de la Comunitat de Propietaris del c/ Joan 
Miró, 7, amb NIF H65529596. 

3.3

Expedient núm.: E013/2017/015
Llicència d'obres i instal·lacions per executar una piscina a l'immoble ubicat al carrer 
Baix Llobregat, núm. 36 (CV1.098), a instància de YGV, amb NIF xxxxx533D (denegació 
per no estar d'acord amb la normativa vigent).

3.4
Expedient núm.:  E017/2017/008
Aprovació  del  pla  per  al  desplegament  de  la  xarxa  FTTH  al  municipi  d’Abrera, 
presentada per Orange España Comunicaciones Fijas, S.L.U.

3.5

Expedient núm.:   4339/2017  (E014/2017/072)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Martorell, 
11; c/ Ponent, 6-8; c/ Rosers, 19-21 i Rb. Torrentet, 10-12-14, a instància de MLC, amb 
NIF XXXXX854X, en nom i representació de la CCPP, amb NIF H63146625. 

3.6
Expedient núm.:   4250/2017  (E014/2017/071)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Solell, 5, 
a instància de SRM, amb NIF XXXXX687G. 

3.7

Expedient núm.:   67/2018 (E014/2017/076)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al Pg. Sant 
Jaume, 1, a instància de HBG, amb NIF XXXXX679T, en nom i representació de AMGG, 
amb NIF XXXXX888E. 

3.8

Expedient núm.:   E014/2016/062
Ampliació/modificació de la llicència d'obres menors i  instal·lacions per  a executar  a 
l'immoble ubicat al polígon 3 parcel·la 10 (Mas d'En Ribes), a instància de FCS, amb 
NIF XXXXX066L. 

3.9

Expedient núm.:  1275/2017 (E013/2017/029)
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar la restitució/reparació d’un talús reforçat 
amb escullera a la instal·lació del Gasoducte Martorell  - Figueres PK-12, a instància 
d’Enagas, SA, amb NIF A28294726.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: E048/2017/02
16a convocatòria per a l’adjudicació d’autoritzacions temporals de parcel·les destinades 
a conreu hortícola, en terrenys municipals a la Masia de Can Morral del Riu.

4.2
Expedient núm.: 1175/2017 (E052/1996/43)
Comunicació de modificació no substancial d’activitat de residència geriàtrica assistida i  
centre de dia al carrer del Canigó, 16.

4.3
Expedient núm.: 1596/2017 (E052/2006/51)
Comunicació de modificació no substancial d’activitat de restaurant al carrer de l’Hostal  
del Pi, 4-6, local 2 (Montserrat Centre Abrera).

4.4
Expedient núm.: E052/2017/06
Comunicació d’activitat d’agència de transports al camí dels Sagraments, 10.

5 SUBVENCIONS
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---

6 CONVENIS

---

7 PERSONAL

7.1
Expedient núm.: G227/2018/01
Assabentat  d’hores  extraordinàries  no  compensables  realitzades  pel  personal  de 
l’Ajuntament d’Abrera nòmina de gener de 2018

7.2 Expedient núm.: G205/2018/01
Calendari d’obertura i tancament de la Biblioteca municipal per a l’any 2018

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1
Expedient núm.: 43/2018 (E255/2018/02)
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm:  2018-0064  de  12/01/2018,  Convocatòria 
Concurs de Disfresses 2018

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2018/03 (606/2018)
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 23/01/18

“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. 

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 
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Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 23 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.

2.1  Expedient núm.: G328/2016/28 (FACT-2017-4798) 
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0040 de data 8 de gener de 2018, d’aprovació 
de la factura núm. 676 de data 18 de desembre de 2017 presentada per NESRA Enginyeria i  
Instal·lacions, SL,  i  de la certificació final  de l’obra d’adequació de local  per ubicar la ràdio 
municipal d’Abrera.

“L’Alcaldia  ha  adoptat  el  Decret  núm.  2018-0040  de  data  8  de  gener  de  2018, 
d’aprovació de la factura núm. 676 de data 18 de desembre de 2017 presentada per 
NESRA Enginyeria i Instal·lacions, SL, i de la certificació final de l’obra d’adequació de 
local per ubicar la ràdio municipal d’Abrera, amb el contingut literal següent:

Expedient núm.: G328/2016/28 (FACT-2017-4798) 
Assumpte:  Aprovació  de  la  factura  núm.  676  de  data  18  de  desembre  de  2017 
presentada per NESRA Enginyeria i Instal·lacions, SL, i de la certificació final de l’obra  
d’adequació de local per ubicar la ràdio municipal d’Abrera. 

Per Decret d'Alcaldia núm. 2016-1173, adoptat en data 29 de novembre de 2016 es va 
adjudicar  el  contracte  d’obres  d’adequació  de  local  per  ubicar  la  ràdio  municipal  
d’Abrera a l’empresa Nesra Enginyeria i instal·lacions, SL, amb CIF B64049216, per  
un import de 178.213,04 € (IVA inclòs), formalitzat el 13 de desembre de 2016.

Per Decret d'Alcaldia núm. 2017-1000,  adoptat en data 25 de juliol  de 2017 es va  
incoar expedient per a la modificació del contracte d’obres indicat, de conformitat amb  
els articles 107.1, lletra a), 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, i 234.3, segon  
paràgraf.

L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera va adoptar el decret núm. 2017-1183 del dia 31  
d’agost de 2017, pel qual s’aprovava la modificació del contracte d’obres d’adequació  
de local per ubicar la ràdio municipal d’Abrera, per un import de 14.327,68 € sense IVA  
i  de  17.336,49  €  IVA inclòs,  i  s’aprovava  la  despesa  corresponent  a  càrrec  de  
l’aplicació pressupostària núm. 334/63200 del pressupost municipal vigent.

L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 676 de data 18 de desembre de  
2017 (registre d’entrada núm. 11689 de 21 de desembre de 2017), per un import de  
17.336,49 €, i la certificació final de l’obra (registre d’entrada núm. 11770 de 22 de  
desembre de 2017).

Ambdós documents,  la certificació final  de l’obra i  la factura, han estat  conformats  
favorablement pel tècnic municipal director de l’obra.
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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 certificació final de l’obra d’adequació de local per ubicar la ràdio  
municipal d’Abrera i la factura núm. 676 de data 18 de desembre de 2017 per import  
de 17.336,49 €, presentades pel contractista Nesra Enginyeria i instal·lacions, SL, amb  
CIF B64049216.

Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 17.336,49 €  (IVA  
inclòs)  amb càrrec a l’aplicació  pressupostària  334/63200 del pressupost  municipal  
vigent.

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

Quart. Notificar  aquest  acord al  contractista Nesra Enginyeria i  instal·lacions,  SL,  i  
donar compte a la Junta de Govern Local, a la Intervenció municipal i al Departament  
d’Urbanisme i Territori (tècnics).”

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. 2018-0040 de data 8 de gener de  
2018.

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.

2.2 Expedient núm.: G328/2017/11
Aprovació de l’acta de recepció de les obres anomenades millora i  rehabilitació dels  dipòsits 
d'aigua potable d'Abrera.

“Pel  decret  de  l’Alcaldia  núm.  2017-1219  de  data  13  de  setembre de  2017,  es  va  
adjudicar  el  contracte  administratiu  d’obres  de  millora  i  rehabilitació  dels  dipòsits  
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d’aigua potable d’Abrera, a l’empresa Técnicas del Hormigón Armado SA (TEHORSA) 
amb CIF A08730202, per un import total de 63.523,70 € (21% IVA: 13.339,98 €, total:  
76.863,68 €), formalitzat el contracte en data 20 de setembre de 2017.

En data 9 de desembre de 2017 s’ha formalitzat l’acta de recepció de l’obra per part  
dels agents que intervenen en el contracte.

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

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

ACORD

Primer. Rebre les obres anomenades millora i rehabilitació dels dipòsits d'aigua potable  
d'Abrera d’acord amb el resultat recollit a l'acta de data de recepció de 9 de desembre  
de 2017.

Segon. Notificar  aquest  acord  a  l’empresa  adjudicatària  Técnicas  del  Hormigón  
Armado SA (TEHORSA), amb NIF A08730202.

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

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

2.3.  Expedient núm.: G328/2016/28
Aprovació de la modificació del contracte mixt de subministrament i serveis d'instal·lació per a 
la substitució de l’enllumenat interior de les escoles d'infantil i primària Francesc Platon Sartí i  
Ernest Lluch.

“Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0364, adoptat en data 22/03/2017, es va adjudicar  
el administratiu mixt de subministrament i serveis d'instal·lació per a la substitució de  
l’enllumenat interior de les escoles d'infantil i primària Francesc Platon Sartí i Ernest  
Lluch d’Abrera a l’empresa Climasol energias alternativas, SL, amb NIF B63020770, per  
un import de 39.151,58 IVA inclòs, formalitzat el 24/03/2017.

Per  Decret  de l’Alcaldia  núm.  2018-0039,  adoptat  en data 15/01/2018,  s’ha incoat  
expedient per a la modificació del contracte indicat, de conformitat amb els articles  
107.1,  lletra  a), 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, i 234.3, segon paràgraf.

El  contractista  va  acceptar  el  preu  proposat  per  l’administració  i  la  modificació  
contractual en escrit de data 28/12/2017 (Registre núm. 2017-E-RE-466) i ha ingressat  
la garantia complementària per un import de 69,64 €.

S’ha emès informe de Secretaria, núm. 2018-0001 de data 15/01/2018.
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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 les Regidories d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme, Mobilitat  
i Millora i de Medi Ambient i Sanitat, en ús de les atribucions que ens 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  la  modificació  del  contracte  mixt  de  subministrament  i  serveis  
d'instal·lació  per  a  la  substitució  de  l’enllumenat  interior  de  les  escoles  d'infantil  i  
primària Francesc Platon Sartí i Ernest Lluch d’Abrera, per un import de  1.392,86  € 
sense IVA i de 1.685,36 € IVA inclòs. 

Segon. Disposar la despesa de 1.685,36 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm.  
1721/61900 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Citar l’empresa  Climasol energias alternativas, SL per formalitzar addenda al  
contracte,  mitjançant  atorgament  de  document  administratiu,  de  la  qual  cosa  en  
donarà fe la Secretaria de la Corporació, en el termini màxim de cinc dies hàbils, a  
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.

Quart. Notificar aquest acord al contractista Climasol energias alternativas, 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.

2.4. Expedient núm.:  2303/2017
Devolució de les fiances de les llicències d’ocupació temporal per prestar el servei de bar de les 
festes de Cap d'Any.

“Per acord núm. 8.2, adoptat per la Junta de Govern Local en data 07/11/2017,  es van 
aprovar les bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal  
per prestar el servei de bar de la Festa de Cap d’Any de Joventut i de Cultura 2017.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 4.1, adoptat en data  19 de desembre de 
2017, es va atorgar una llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar de la  
“Festa  Jove de  Cap  d’Any”  de  l’any  2017  i  una  llicència  d’ocupació  temporal  per  
prestar el servei de bar de la “Festa dels 80” de l’any 2017,  d’acord amb les dades  
següents:

Lot 1:
Beneficiari: Associació Il·lusions grup d’art d’Abrera NIF: G64588627 Fiança: 300 
€
Durada llicència: del 30 de desembre de 2017 al 2 de gener de 2018 a les 14 h.
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Lot 2:
Beneficiari: Maria Concepción Morado Díaz NIF: 46753686-E Fiança: 300 €
Durada llicència: del 30 de desembre de 2017 al 2 de gener de 2018 a les 14 h.

S’ha  emès  informe  tècnic  núm.  2018-0005  de  data  10/01/2018,  subscrit  per  les  
tècniques de Cultura i Joventut, segons el qual, finalitzada la durada de les llicències  
no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de les fiances.
 
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, les  
Regidories d’Esports, Salut, Gent gran i Cultura i de Joventut, Comunicació, Infància,  
Dones  i  Igualtat,  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 la conformitat del servei de bar de la “Festa Jove de Cap d’Any” de  
l’any 2017 i de la “Festa dels 80” de l’any 2017.

Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar les fiances constituïdes en metàl·lic,  
d’import 300 €, que l’Associació Il·lusions grup d’art d’Abrera, i Mª Concepción Morado  
Díaz tenen dipositades en aquesta corporació.

Tercer. Notificar  aquest  acord  a  l’Associació  Il·lusions  grup  d’art  d’Abrera  i  a  Mª  
Concepción Morado Díaz.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i als serveis de Cultura i de Joventut.”

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.:   3848/2017 (E014/2017/070) 
Legalització d'obres menors i instal·lacions a l'immoble ubicat al c/ Mataró, 44, a instància de FPN, 
amb NIF XXXXX219P. 
 
“S'ha presentat al registre general municipal en data 20 de novembre de 2017, a les  
10:03  hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-10657),  petició  de  legalització  
urbanística subscrita per FPN, amb NIF XXXXX219P, d’una barbacoa  al  c/ Mataró, 44 
(referència cadastral  9177101).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 9 de gener de 2018 (núm. 2018-0004) subscrit per l'arquitecta  
tècnica municipal 
- Informe jurídic de data 17 de gener de 2018 (núm. SS-2017-0216) emès pel lletrat  
assessor extern Santiago Salvador.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi  
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el marc del Decret  
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del  
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Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme;  
de  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents  
administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions,  
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en  
compte tot el relacionat  anteriorment,  aquesta regidoria en ús de les atribucions que  
m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Legalitzar les obres menors  amb núm. d'expedient 3848/2017 (E014/2017/070),  
executades per FPN, amb NIF XXXXX219P, consistents en una barbacoa  al  c/ Mataró,  
44  (referència  cadastral  9177101),  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  
compliment de les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions  
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 20 de novembre  
de 2017, a les 10:03 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  definitiva,  que haurà de fer  efectiva dins els  terminis  que  
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió  
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 45,75 €
TOTAL €  45,75 €

Tercer. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-lo al   Departament d'Intervenció  
general,  Tresoreria  i  Finances,  i  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (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.

3.2 Expedient núm.:   3846/2017 (E014/2017/069) 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Joan Miro, 7,  a 
instància  de MJC en  representació  de la Comunitat  de Propietaris  del  c/  Joan  Miró,  7,  amb 
NIF H65529596. 
 
“S'ha presentat al registre general municipal en data 17 de novembre de 2017, a les  
11:07 hores   (registre d'entrades núm. 2017-E-RC-10638), petició de llicència urbanística 
subscrita per MJC, en nom i representació de la Comunitat de Propietaris del c/ Joan  
Miró,  7,  amb  CIF  H65529596,  per  a  executar la  millora  d’accessibilitat  al  vestíbul  
(supressió  de  barreres  arquitectòniques)  al   c/  Joan  Miro,  7  (referència  cadastral 
 8777302). 

L'article sisè, apartat 3, de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2017 diu, entre d'altres:
3. Es concedirà una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions  
o  obres  que  afavoreixin  les  condicions  d'accés  i  habitabilitat  de  les  persones  amb  
discapacitat. 
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S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 9 de gener de 2018 (núm. 2018-0003) subscrit per l'arquitecta  
tècnica municipal.
-  Informe jurídic  de data 17 de gener de 2018 (núm. SS-2017-215) 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 3846/2017  
(E014/2017/069),  sol·licitada  per  MJC,  en  nom  i  representació  de  la  Comunitat  de  
Propietaris  del  c/  Joan  Miró,  7,  amb  CIF  H65529596,  per  a  executar la  millora 
d’accessibilitat al vestíbul (supressió de barreres arquitectòniques)  al   c/ Joan Miro, 7 
(referència cadastral  8777302), 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. AXQ960
- 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  107,33 €

BONIFICACIÓ 90% (eliminació de barreres arquitectòniques)   - 96,60 €
TOTAL € 10,73 €

Tercer. Requerir als interessats perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació  
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, 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: 
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7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes  
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de  
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual  
podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà  
la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la  
que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la  
de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les obres que  
s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia.
8.  En  base  a  la  declaració  a  què  es  refereix  l'apartat  anterior  o  d'ofici,  si  escau,  
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar,  s'ordenarà la devolució en el  
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària.

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

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

 
3.3  Expedient núm.: E013/2017/015
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  executar una  piscina  a  l'immoble  ubicat  al  carrer  Baix 
Llobregat, núm. 36 (CV1.098), a instància de YGV, amb NIF xxxxx533D (denegació per no 
estar d'acord amb la normativa vigent).

“S'ha presentat al registre general municipal en data 5 de maig de 2017, a les 09:59  
hores (registre d'entrada 2017-E-RC-4348), petició de llicència urbanística subscrita  
per SPC, amb NIF xxxxx076M, en nom i representació de YGV, amb NIF xxxxx533D,  
per  executar  una  piscina  al carrer  Baix  Llobregat,  núm.  36  (CV1.098;  referència  
cadastral 0374061), així com diversa documentació tècnica complementària aportada  
en  data  8  de  novembre  de  2017  (registre  d'entrades  2017-E-RC-10312),  com  a  
resposta al  requeriment d'esmena de data 9 de juny de 2017 (registre de sortides  
2017-S-RC-1981 de data 9 de juny de 2017).

S'ha  emès  en  relació  amb  la  petició  presentada  l’informe  tècnic  núm.  2017-0473  
subscrit per l’arquitecta tècnica municipal el 9 de gener de 2018 que diu, en la seva  
part essencial:

“Expedient: E013/2017/015
Promotor: YGV
NIF/CIF:  XXXXX533D
Ubicació de les obres:   C/ Baix Llobregat, 36 (CV1.098)  (ref. cadastral: 0374061)
Data sol·licitud:  05/05/2017 09:59
.../...
Fets
En data 20.12.2017 es requereix  als  serveis  tècnics municipals  realitzar  la  corresponent  inspecció  a la  
vivenda objecte d’estudi, i la tècnica que subscriu constata:
- Les obres per a la construcció d’una piscina estan executades i aparentment finalitzades.
- Al pati lateral dret i adjacent a la façana de la vivenda i ocupant tota l’amplada de la reculada mínima i  

obligatòria dels 3,00 m fixada pels paràmetres urbanístics del sector, s’ha instal·lat un cobert d’uns 25 m².  
L’estructura del cobert està relacionada amb l’expedient de legalització d’una pèrgola decorativa i oberta,  
núm. 2014/307.

.../...
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Segon.- SITUACIÓ I CLAU URBANÍSTICA.  El terreny on es projecta l'obra està classificat com a sòl urbà 
consolidat,  qualificat  com "Ciutat  Jardí  Semintensiva",  d'acord  al  d'acord  al  Pla  Parcial  d'ordenació  del  
municipi d’Abrera sector Can Vilalba.
Segons els documents gràfics i feta la corresponent inspecció tècnica la vivenda objecte d’estudi es troba en  
situació de volum disconforme atès que part del volum edificat no respecta la separació mínima de 3 metres  
del llindar veí fixades per la clau urbanística a la qual pertany. 
Les  edificacions  que  resten  en  situació  de  volum  disconforme  només  es  poden  autoritzar  obres  de  
consolidació i obres de rehabilitació, d’acord a l’article 119.2 del RLU DL 1/2005 i article 108.4 del TRLU DL  
1/2010, modificat posteriorment amb la Llei 3/2012.
Tercer.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES:  CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA
CONCLUSIONS: 
A la vista de les consideracions anteriors s'informa DESFAVORABLEMENT la petició de llicència d’obres per  
a la construcció d’una piscina perquè part del volum edificat no s’ajusta al planejament urbanístic del sector.
Per les obres executades sense disposar de cap títol administratiu habilitat corresponents a un cobert d’uns  
25 metres adjacent a la façana dreta de la vivenda, i a una piscina aparentment finalitzades es proposa: 
- Incoar  les  corresponents  actuacions  de  restauració  de  la  realitat  física  alterada  per  les  obres  

disconformes amb el planejament urbanístic.”

També  s'ha  emès  l’informe preceptiu  jurídic  de  data  17  de  gener  de  2017  (núm.  
SS-2018-0217) 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, i aquest regidor delegat d'Obres i serveis,  
Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat i Millora, en ús de les atribucions que m'atorga el  
Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016 proposo a la Junta de govern 
local l'adopció del següent

ACORD
 
Primer. Denegar la petició de llicència referenciada a la part expositiva pels motius  
que s'indiquen a l'informe tècnic transcrit.
 
Segon. Informar a l’interessat que s’incoarà el corresponent expedient de restitució de 
la legalitat urbanística pel cobert existent al pati lateral dret i adjacent a la vivenda,  
d’uns 25 m², i  per la piscina, ambdues construccions amb caràcter il·legalitzable, en 
compliment de l’article 205 del DL1/2010, modificat per la Llei 3/2012.

Tercer. Notificar  aquest  acord al  promotor  de l’obra  i  a  l’arquitecte  col·legiat  núm.  
55262-3; i comunicar-ho al departament d'Urbanisme (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.:  E017/2017/008
Aprovació del pla per al desplegament de la xarxa FTTH al municipi d’Abrera, presentada per 
Orange España Comunicaciones Fijas, S.L.U.

Aquest punt es deixa sobre la taula.
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3.5 Expedient núm.:   4339/2017  (E014/2017/072)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Martorell, 11; c/ 
Ponent, 6-8; c/ Rosers, 19-21 i Rb. Torrentet, 10-12-14, a instància de MLC, amb NIF XXXXX854X, 
en nom i representació de la CCPP, amb NIF H63146625. 

“S'ha presentat al registre general municipal en data 5 de desembre de 2017, a les 11:32  
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-11153),  petició  de  llicència  urbanística  
subscrita per MLC, amb NIF XXXXX854X, en nom i representació de la CCPP Martorell,  
11; Ponent, 6-8; Rosers, 19-21 i Torrentet, 10-12-14,  amb NIF H63146625. (referència 
cadastral  8370003).

L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016 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) .../... 
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 19 de gener de 2018 (núm. 2018-0016) subscrit per l'arquitecta  
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 24 de gener de 2018 (núm. SS-2018-0222) 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 4339/2017  
(E014/2017/072), sol·licitada per MLC, amb NIF XXXXX854X, en nom i representació de  
la  CCPP  Martorell,  11;  Ponent,  6-8;  Rosers,  19-21  i  Torrentet,  10-12-14,  amb 
NIF H63146625, per a executar les obres consistents en la rehabilitació dels balcons de  
vuit comunitats dels edificis plurifamiliars ubicats  als carrers Martorell, 11, Ponent, 6-8;  
Rosers, 19-21 i Rb. Torrentet, 10-12-14 (referència cadastral  8370003-04-05), 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.  AXT777,  presentat  pel  
promotor en data 5 de desembre de 2017, a les 11:32 hores.
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- 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., Obres3,66 % Del pressupost 2430,06 €
TOTAL €  2430,06 €

Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació  
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 900 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les  
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la  
notificació. 

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

Cinquè. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient  
(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.:   4250/2017  (E014/2017/071)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Solell, 5, a instància 
de SRM, amb NIF XXXXX687G. 

“S'ha presentat al registre general municipal en data 4 de desembre de 2017, a les 12:16 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-11106),  petició  de  llicència  urbanística  
subscrita per SRM, amb NIF XXXXX687G, per a executar la construcció d’una tanca 
entre parcel·les  al  c/ Solell, 5 (referència cadastral  8668603.
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 18 de gener de 2018 (núm. 2018-0014) subscrit per l'arquitecta  
tècnica municipal.
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- Informe jurídic de data 24 de gener de 2018 (núm. SS-2018-0220) 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 4250/2017  
(E014/2017/071),  sol·licitada  per  SRM,  amb  NIF  XXXXX687G,  per  a  executar la 
construcció d’una tanca entre parcel·les  al   c/ Solell, 5 (referència cadastral 8668603),  
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 4 de desembre  
de 2017, a les 12:16 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 27,70 €
TOTAL €  27,70 €

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

7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.

A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.

8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.
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Quart. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament  
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient  
(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.
 
3.7 Expedient núm.:   67/2018 (E014/2017/076)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al Pg. Sant Jaume, 1, a 
instància  de  HBG,  amb  NIF  XXXXX679T,  en  nom  i  representació  de  AMGG, amb  NIF 
XXXXX888E. 

“S'ha presentat al registre general municipal en data 28 de desembre de 2017, a les  
11:47 hores   (registre d'entrades núm. 2017-E-RC-11879), petició de llicència urbanística  
subscrita per HBG, amb NIF XXXXX679T, en nom i representació d’AMGG, amb NIF 
XXXXX888E, per a executar la reparació puntual de la teulada  al   Pg. Sant Jaume, 1  
(referència cadastral 7775303).

L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016 diu, entre d'altres:

2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per  
concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que ho justifiquin,  
podran gaudir d'una bonificació del 95 per cent en la quota de l'impost en els termes que a continuació  
s'indiquen:
a) Rehabilitació de façanes, balcons i terrats d'edificis plurifamiliars i unifamiliars.
.../...
La declaració d'especial interès o utilitat municipal dels apartats anteriors correspondrà al Ple de la Corporació  
i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 18 de gener de 2018 (núm. 2018-0012) subscrit per l'arquitecta  
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 24 de gener de 2018 (núm. SS-2017-0219) 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 67/2018 
(E014/2017/076), sol·licitada per HBG, amb NIF XXXXX679T, en nom i representació  
d’AMGG, amb NIF xxxxx888e,  per a executar les obres consistents en la rehabilitació de 
25 m² de coberta (repàs de les teules) sense la necessitat de bastida al  Pg. Sant Jaume, 
1 (referència cadastral 7775303), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment  
de les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars  
que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
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- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 28 de desembre  
de 2017, a les 11:47 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 42,71 €
TOTAL €  42,71 €

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 i comunicar-lo al   Departament d'Intervenció  
general,  Tresoreria  i  Finances,  i  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (arquitecta  
tècnica municipal).”
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.8 Expedient núm.:   E014/2016/062  
Ampliació/modificació de la llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble 
ubicat al polígon 3 parcel·la 10 (Mas d'En Ribes), a instància de FCS, amb NIF XXXXX066L. 

“Per acord núm. 3.6 de la Junta de Govern Local de data 1 de març de 2016, s’aprovà  
inicialment el projecte de l’actuació d’interès públic en sòl no urbanitzable per l’execució  
de les obres pertinents per ubicar un centre caní al Mas d’En Ribes, al polígon 3 parcel·la  
10 del terme municipal d’Abrera, presentat per FCS, amb NIF xxxxx066L.

En data 17 de juny de 2016 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, aprovà  
definitivament el projecte en sòl no urbanitzable per a ubicar un centre caní al Mas d’En  
Ribes, a la parcel·la 10 del polígon 3 del terme municipal d’Abrera, d’acord amb l’article  
48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010 i modificat  
per la Llei 3/2012 (RN 2016/060298/B).

17



El  8 de novembre de 2016,  FCS,  amb NIF xxxxx066L,  presenta al  registre general  
municipal  (registre  d’entrada  2016-E-RC-9714),  petició  de  llicència  urbanística  per  
executar les obres consistents per a ubicar un centre caní al polígon 3, parcel·la 10 (Mas 
d'en  Ribes;  referència  cadastral  08001A003000100000EH),  així  com  diversa  
documentació tècnica complementària aportada en dates 12 de gener de 2017, 1 de  
març de 2017 i 28 de març de 2017 (registre d'entrada 2017-E-RC-573, 2017-E-RC-2160  
i 2017-E-RC-3064, respectivament), com a resposta als requeriments d'esmena de dates  
12 de desembre de 2016, 23 de febrer de 2017 i 20 de març de 2017 (registre de sortida  
2016-S-RC-3998, 2017-S-RC-685 i 2017-S-RC-989, respectivament).

Per acord núm. 3.1 de La Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2017 es va  
aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient E014/2016/062, sol·licitada  
per FCS, amb NIF xxxxx066L, per executar les obres consistents en construcció de 7 
boxes, caseta generador, dipòsits d’aigua i de tractament d’aigua residual, tancaments  
exteriors  i  instal·lacions  d’aigua  potable,  enllumenat  i  de  sanejament,  per  al  centre  
caní ubicat  al polígon  3,  parcel·la  10  (Mas  d'en  Ribes;  referència  cadastral  
08001A003000100000EH

S'ha presentat al registre general municipal en data 19 de desembre de 2017, a les 10:55  
hores   (registre d'entrades núm. 2017-E-RC-11513), petició d’ampliació/modificació de  
llicència urbanística subscrita per FCS, amb NIF XXXXX066L, al centre caní  ubicat al  
 polígon  3  parcel·la  10  (Mas  d'En  Ribes)  (referència  cadastral 
 08001A003000100000EH).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 18 de gener de 2018 (núm. 2018-0013) subscrit per l'arquitecta  
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 24 de gener de 2018 (núm. SS-2018-0221) 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 l’ampliació/modificació de la llicència d'obres menors  amb núm. 
d'expedient  E014/2016/062,  sol·licitada  per  FCS,  amb  NIF  XXXXX066L,  per  a  
executar les obres consistents en la  redistribució del conjunt de boxes (tancaments amb  
filat metàl·lic) de la part intermèdia de la parcel·la i instal·lació de mòduls semitancats per  
al resguard dels animals en cada box, i dipòsit soterrat per a les aigües pluvials; al centre  
caní  ubicat  al   polígon  3  parcel·la  10  (Mas  d'En  Ribes)  (referència  cadastral 
 08001A003000100000EH), 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 19 de desembre  
de 2017, a les 10:55 hores.
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-  Les mateixes condicions  fixades a la  llicència  principal  per  acord 3.1 de Junta de  
Govern Local de data 6 de juny de 2017.
- 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 169,53 €
TOTAL €  169,53 €

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  
( 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.

 
3.9  Expedient núm.:  1275/2017 (E013/2017/029)
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  executar la  restitució/reparació  d’un  talús  reforçat  amb 
escullera a la instal·lació del Gasoducte Martorell - Figueres PK-12, a instància d’Enagas, SA, amb 
NIF A28294726.
 
“S'ha presentat al registre general municipal en data 17 d’agost de 2017, a les 09:46  
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-7998),  petició  de  llicència  urbanística  
subscrita  per  RCR,  en nom i  representació  de la  raó social  Enagas,  SA,  amb NIF  
A28294726, per a executar la restitució/reparació d’una fuita a l'escullera, al  Gasoducte 
Martorell  -  Figueres  pk.  12;  així  com diversa  documentació  tècnica  complementària  
aportada en data 27 de novembre de 2017 i 5 de desembre de 2017 (registre d'entrades  
2017-E-RC-10892,  2017-E-RE-429,  respectivament),  com  a  resposta  al  requeriment  
d'esmena de data 27 de setembre de 2017 (registre de sortides 2017-S-RC-3142).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
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- Informe tècnic de data 10 de gener de 2018 (núm. 2018-0006) emès per l'arquitecta  
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 10 de gener de 2018 (núm. SS-2017-0207) emès pel lletrat  
assessor extern Santiago Salvador.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi  
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el marc del Decret  
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el  
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme,  
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents  
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions,  
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en  
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria en ús de les atribucions que  
m'atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta  
de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres majors amb núm. d'expedient 1275/2017  
(E013/2017/029), sol·licitada per  RCR, en nom i representació de la raó social Enagas,  
SA, amb NIF A28294726, per a executar la restitució/reparació d’un talús reforçats amb  
escullera,  al  Gasoducte  Martorell  -  Figueres  pk.  12  d'aquest  terme  municipal,  
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres majors,  
a les condicions  particulars que s'indiquen a l'informe tècnic  i  les  que es detallen  a  
continuació: 
-  Les  ressenyades  en  la  documentació  presentada  pel  promotor  en  dates  27  de  
novembre i 5 de desembre de 2017.
- Atès que es tracta d’una actuació d’estabilització i solidesa d’un talús i murs d’escullera,  
es fixa un termini màxim de SIS MESOS per executar les obres.
- La llicència no altera les situacions jurídiques privades existents entre els particulars i  
s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer.

Segon. Informar a Enagas, 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 4.412,07 € 

Taxa llicència (> 120.200'00 €) 2,03 % Del pressupost 2.447,13 € 

TOTAL €  6.859,20 € 
 
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 6.027,42 
euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les  
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la  
notificació.

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

Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  Enagas,  SA,  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general,  Tresoreria i  Finances,  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  
(Cap de Departament, arquitecta tècnica municipal, i a la Unitat de suport administratiu al  
Medi Ambient). “
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E048/2017/02
16a convocatòria  per  a  l’adjudicació  d’autoritzacions  temporals  de parcel·les  destinades  a 
conreu hortícola, en terrenys municipals a la Masia de Can Morral del Riu.

“Per acord núm.  8971 adoptat per la Comissió de Govern de data 03.11.2003, es va  
aprovar  la realització d’activitats municipals socio-agrícoles i la primera convocatòria  
pública  per  a  l’atorgament  d’autoritzacions  temporals  de  parcel·les  destinades  al  
conreu hortícola, en els terrenys municipals de la Masia de Can Morral del Riu. 

Per acords de la Junta de Govern Local núm. 520 de data 04.10.2004, núm. 804 de data  
21.02.2005, núm. 1646 de data 01.03.2006, núm. 2278 de data 24.01.2007 i núm. 3072  
de data 06.02.2008 es van aprovar, respectivament, la 2a, 3a, 4a, 5a i 6a convocatòria  
pública per a l’atorgament d’autoritzacions temporals de parcel·les municipals destinades  
a horts familiars.

Per acord núm. 4420 adoptat per la Junta de Govern Local de data 20.01.2010, es va  
aprovar  l’ampliació per a la realització d’activitats municipals socio-agrícoles, i la 7a  
convocatòria pública per a l’atorgament d’autoritzacions temporals de 41 parcel·les (4  
adaptades per a persones amb discapacitat) destinades al conreu hortícola, en els  
terrenys municipals de la Masia de Can Morral del Riu.

Per acords de la Junta de Govern Local núm. 4917 de data 07.10.2010, núm. 5096 de  
data 20.01.2011, núm. 195 de data 21.12.2011, núm. 859 de data 23.01.2013, núm. 3.8  
de data 17.04.2013, núm. 3.1 de data 15.04.2015, núm. 4.1 de data 07.06.2016 i núm.  
4.1 de data 07.02.2017 es van aprovar, respectivament, la 8a, la 9a, la 10a, la 11a, la  
12a,  la  13a,  la 14a i  la  15a convocatòria pública per a l’atorgament d’autoritzacions  
temporals de parcel·les municipals destinades a horts familiars.

Com a conseqüència  de les renúncies d’alguns adjudicataris,  abans i  després de la  
convocatòria anterior, a data d’avui hi ha  14 parcel·les destinades al conreu hortícola  
(números 26, 32, 41, 43, 46, 58, 59, 60, 68, 69, 70, 71, 72 i 73, les quatre darreres  
adaptades).
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Atès que de conformitat  amb l’article  25.1 de la  Llei  Reguladora  de les Bases de  
Regim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL), el municipi té competència per a promoure i  
exercir tota classe d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions  
de la comunitat veïnal.

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

ACORD

Primer. Aprovar  la  16a  convocatòria  pública  per  a  l’atorgament  d’autoritzacions  
temporals de 14 parcel·les destinades al conreu hortícola (números 26, 32, 41, 43, 46,  
58, 59, 60, 68, 69, 70, 71, 72 i 73, les quatre darreres adaptades),  en els  terrenys 
municipals de la Masia de Can Morral del Riu.

Segon. Aprovar les bases que compilen les normes, criteris per a la seva adjudicació i  
funcionament dels  horts,  que s’annexen a aquest acord, i  diligenciar-les en aquest  
sentit.

Tercer. Considerar afectes al domini públic els terrenys i les instal·lacions ampliades i  
necessàries per a la realització d’aquestes activitats, que són promogudes i exercides  
amb l’àmbit competencial de l’Ajuntament 

Quart. Assignar  la  gestió  d’aquestes  activitats  a  la  Regidoria  de  Medi  Ambient  i  
Sanitat,  sense perjudici  de la  necessària  col·laboració  de la  Regidoria  d’Hisenda  i  
Serveis Socials, i de la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme.

Cinquè. Practicar en relació amb la difusió d’aquest acte els tràmits següents:
- Notificar  aquest  acord a les persones que han sol·licitat,  expressament,  disposar  
d’una autorització temporal de parcel·la destinada a conreu hortícola. 
- Comunicar-lo als diversos departaments afectats, a Comunicació i a Ràdio Abrera.
- Publicar-lo al tauler municipal d’anuncis, vitrines municipals i a l’espai web municipal.”

(s’annexen les bases aprovades)

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

BASES  DE  LA  16a  CONVOCATÒRIA  PÚBLICA  PER  A  L’ATORGAMENT 
D’AUTORITZACIONS  TEMPORALS  D’OCUPACIÓ  DE  TERRENYS  DE  DOMINI  PÚBLIC 
DESTINATS  AL  CONREU  HORTÍCOLA,  EN  EL  MARC  DE  L'ACTIVITAT  MUNICIPAL 
ANOMENADA ACTIVITATS AGRÍCOLES SOCIO-LABORALS (HORTS FAMILIARS A CAN 
MORRAL DEL RIU)

01. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
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Aquestes  bases  tenen  per  objecte  regular  el  règim  d’utilització  de  parcel·les  de  propietat 
municipal que, amb caràcter provisional i a precari, puguin cedir-se en ús als veïns d’aquest 
municipi, per a destinar-les a conreu hortícola de productes per al consum familiar.

02. NATURALESA JURÍDICA DE L’AUTORITZACIÓ
L’autorització de la utilització dels terrenys de domini públic tindrà la consideració de llicència 
d’ocupació  temporal  per  a  l’ús  privatiu,  i  originarà  una  situació  de  possessió  precària,  
essencialment revocable per raons d’interès públic i sense dret a indemnització, segons allò 
que determina l'article 218.4 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, i els articles 57 i següents del Reglament 
de  Patrimoni  dels  Ens  Locals,  aprovat  per  Decret  336/1988,  de  17  d’octubre,  amb  les 
especificacions i particularitats que es regulen en aquestes bases. En l'activitat municipal que 
es regula no és d'aplicació la normativa sectorial agrària.

03. FACULTATS DE L’ENS LOCAL
Totes les autoritzacions que s’atorguin estan subjectes al fet que, per part de l’òrgan competent 
de l’ens local, es puguin establir les següents determinacions:
a) Fixar les condicions generals d’ús dels horts.
b) Modificar els límits de les parcel·les, els traçats dels camins i  les instal·lacions de reg i 

altres serveis.
c) Fixar les taxes pel manteniment dels serveis comuns a satisfer pels usuaris.
d) Vetllar per un adequat ús de les parcel·les i del consum d’aigua, si escau.
e) Resoldre les qüestions  litigioses  que siguin plantejades  i  que no estiguin  regulades en 

aquestes bases.
f) La selecció dels usuaris dels horts, tenint en compte els principis d’objectivitat, publicitat i  

concurrència.
g) La  revocació  de les  autoritzacions  atorgades  quan sigui  procedent  per  raons  d’interès 

públic.
h) La protecció de danys i perjudicis personals dels usuaris mitjançant la contractació d’una  

assegurança de responsabilitat civil.

04. BENEFICIARIS
Per a poder optar a l’adjudicació d’un hort caldrà reunir, en la data en què es faci pública la 
present convocatòria, les següents condicions:
a) Ser veí/na d’Abrera, major d’edat, i constar al Padró Municipal com a resident el dia de 

l’aprovació d’aquestes bases.
b) No estar en possessió (el sol·licitant, cònjuge, parella de fet o qualsevol altre membre de la  

unitat familiar) d’una altra parcel·la d’horts municipals o de cap altre terreny de conreu, per 
qualsevol títol. S’exceptuen aquelles persones que tinguin un hort en situació irregular dins 
del terme municipal d'Abrera, al qual hauran de renunciar i restituir al domini públic, abans 
de ser adjudicataris d’una parcel·la municipal.

c) En cas de les entitats, hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

05. CONDICIONS D’ÚS
1.     Les autoritzacions restaran subjectes a les condicions generals següents:
a) Satisfer, puntualment, les taxes i preus municipals establerts.
b) Vetllar pel bon ús dels terrenys, els camins, els regs i la resta d’instal·lacions del sector amb 

total diligència, i respondre econòmicament de tots els danys que ocasioni el seu mal ús.
c) Destinar els terrenys exclusivament  al conreu hortícola. El conreu de plantes llenyoses, 

que  està  prohibit  en  termes  generals,  s’ha  de  limitar  a  la  generació  de  planter  per 
trasplantar fora del recinte dels horts. Només és permès el cultiu de plantes herbàcies amb 
el cicle biològic màxim de tres anys. 

d) No utilitzar maquinària o productes que puguin afectar els horts veïns o causar danys als  
conreus, canals i instal·lacions de reg o al medi ambient en general.

e) Només es faran servir productes fitosanitaris quan aquests siguin absolutament necessaris. 
Cal vetllar per tal que les dosis i les concentracions d’aquests productes siguin estrictament 
les recomanades en cada cas. Resta terminantment prohibit l’ús de pesticides (insecticides, 
acaricides, molusquicides, herbicides, fungicides) que no estiguin regulats per la legislació 
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vigent. Tot envàs de productes fitosanitaris  (pesticides, insecticides, herbicides) s'haurà de 
dipositar al contenidor habilitat a tal efecte per part de l'Ajuntament. Resta prohibit l’ús de 
fertilitzants o adobs químics minerals; només es permetrà l’ús de fertilitzants orgànics en 
dosis adequades (proporcionals a la superfície cultivada). 

f) Resta  prohibida  l’acumulació  o  abandonament  de  qualsevol  material  (canyes,  llenya  o 
deixalles), ja sigui dins o fora de l’hort, així com la tinença de qualsevol tipus d’objecte 
(bidons,  cadires,  etc.)  susceptible  d’alterar  l’estètica  del  sector.  Resta  prohibida 
l’acumulació de fems, compost i altres tipus d’adobs orgànics fora de l’àmbit de la parcel·la.  
Les escombraries i deixalles s'hauran de dipositar en els contenidors habilitats per a la seva 
recollida.  La  prohibició  serà  observable  encara  que  l'acumulació  tingui  per  objecte 
actuacions constructives o de delimitació de zones.

g) Resta prohibit qualsevol acte de crema.
h) Les restes vegetals s'hauran d'apilar en els llocs determinats per l'Ajuntament.
i) No es pot realitzar cap mena d’obra, ni instal·lar cap tipus de nova tanca, separació, caseta 

o hivernacle.
j) No està permesa la tinença de cap tipus de bestiar o d’animals. Si l’usuari va acompanyat 

d'un gos caldrà que el mantingui dins del seu hort, per tal que no molesti a tercers, ni causi  
danys als altres horts veïns i no podrà restar mai sol en absència de l’usuari.

k) L’adjudicatari és responsable del manteniment en perfecte estat de totes les instal·lacions, 
en especial del sistema de reg, amb l’obligació d’avisar immediatament a l’Ajuntament de 
qualsevol avaria.

l) En el desenvolupament de la tasca de conreu, l’usuari haurà de respectar l’activitat de la 
resta  d’usuaris.  L’Ajuntament  no  es  farà  càrrec  dels  danys  que  un  adjudicatari  pugui 
provocar a un altre.

m) L’activitat de l’usuari s’efectuarà només dins de la parcel·la adjudicada, delimitada per les 
fites,  que  no  podran  ser  desplaçades  de  lloc  sota  cap  pretext  i  restant  expressament 
prohibida l’activitat en qualsevol altre lloc de la finca.

n) Cada hort haurà de ser treballat personalment per l’adjudicatari, i no podrà ser traspassat ni  
cedit per qualsevol títol a tercers.

o) Els productes de l’hort s’hauran de dedicar al consum familiar de l’adjudicatari. En el cas 
d’entitats, els productes es destinaran a les finalitats sense afany de lucre pròpies de cada 
entitat.

p) Resta prohibida l’entrada de qualsevol tipus de vehicles (motos, bicicletes, etc.) a l’interior  
de l’hort.

q) Respectar l'entorn, proximitats de l'àrea exterior dels horts, i zona d'influència, d'acord amb 
la normativa vigent o instruccions que l'Ajuntament estableixi.

r) Els usuaris poden sol·licitar  assessorament tècnic i/o l’assistència a cursos de formació 
sobre agricultura ecològica i altres matèries relacionades, petició que restarà subjecta a les 
disponibilitats de l’Ajuntament.

s) Contribuir, directament, amb prestacions econòmiques o personals, a tasques comunes o, 
indirectament,  mitjançant  la  Comunitat  d’Usuaris  (veure  article  12:  Representació  dels 
usuaris), a les despeses d'organització i gestió.

t) En cas que hi hagi horts vacants, qualsevol usuari podrà sol·licitar un canvi d’hort. Si dos o  
més usuaris arriben a un acord entre ells,  podran sol·licitar  l’intercanvi  dels  seus  horts 
respectius. En aquests casos, cada usuari seguirà tenint les mateixes condicions que el 
vinculaven abans de l’operació.

u) Els usuaris tenen la plena responsabilitat de l’adequació de l’hort, les seves instal·lacions i  
els productes obtinguts, a les condicions d’higiene, salubritat i sanitat que siguin exigibles 
conforme a la normativa vigent.

v) L’usuari es fa responsable dels danys causats en l’hort, en les seves instal·lacions comunes 
de  reg  o  altres  de  la  zona  d’horta,  tant  si  són  causats  personalment  com  pels  seus 
acompanyants,  així  com dels  danys i  perjudicis  que es puguin causar a tercers com a 
conseqüència de l’ús de l’hort, amb total indemnitat per a l’Ajuntament d’Abrera. En cap 
cas, l’Ajuntament  serà responsable dels  danys que tercers puguin causar a l’hort  o les 
seves instal·lacions, o dels robatoris o furts que es puguin produir, ja que l’Ajuntament no 
porta a terme la vigilància ni la conservació dels horts.
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w) No estarà permès deixar l’hort sense treballar durant un termini superior a tres mesos. En 
cas d’impossibilitat temporal, l’usuari haurà de comunicar i acreditar aquesta circumstància 
a l’Ajuntament, que decidirà l’actuació a fer.

x) Les  tasques i  operacions  de reg s’hauran de portar  a  terme de comú acord entre  els 
hortolans.  Cal  que  els  adjudicataris  facin  un  ús  responsable  de  l’aigua,  vetllant  en  tot 
moment per l’estalvi d’aquest recurs natural. 

y) Qualsevol  altra establerta amb caràcter  complementari  per  instrucció o norma d’igual  o 
superior rang.

2. Les condicions particulars seran les establertes, en cada cas, en els actes administratius 
que resolguin les autoritzacions.

3.   L’Administració es reserva la facultat de modificar les condicions sense que això doni lloc a 
cap tipus d’indemnització.

06. DURACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ D’ÚS I RENOVACIONS
1.   L’autorització per l’ús de cadascun dels horts tindrà una durada de:

- 4 anys per als adjudicataris que siguin jubilats o prejubilats i  per  a les persones que 
presentin alguna disminució,   

-  2 anys per als altres adjudicataris. 
En cas d’estar interessat en la renovació de l’autorització, el titular haurà de demanar, amb 
una  antelació  mínima  d’un  mes,  la  renovació  d’aquesta.  Si  l’Ajuntament  no  resol 
expressament en altre sentit, s’entendrà estimada i restarà automàticament renovada per 
un període de dos anys més, i així successivament, per períodes de dos anys.

2.   Els usuaris, en cap cas, no podran cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït,  
els drets que es derivin de l’autorització d’ús, ni transmetre-la a tercers.

07. EXTINCIÓ DE LES AUTORITZACIONS
Les llicències d’ús s’extingeixen, sense dret a cap tipus d’indemnització, pels motius següents:
a) Compliment del termini d’autorització establert, sense haver sol·licitat nova autorització.
b) Renúncia expressa o tàcita, per no utilització de la parcel·la adjudicada.
c) Defunció del titular. En cas de defunció del  sol·licitant,  algun dels membres de la unitat  

familiar haurà de manifestar en el termini de dos mesos si succeeix o no el difunt en la 
cessió d'ús. Si el succeeix, el nou titular haurà d'acreditar que reuneix personalment els 
requisits que van permetre l'atorgament inicial. En cas contrari, l’hort restarà disponible per  
a una nova adjudicació. Els familiars tindran dret a recollir la plantació que hagi quedat 
pendent.

d) Desafectació del bé per raons d’interès públic.
e) Revocació per incompliment greu de les condicions d’autorització.
f) Revocació  per  modificació  o  reordenació  del  funcionament  del  servei  o  de  les  seves 

normes reguladores.
g) Manca de pagament de les taxes o preus establerts.
 
08. FINALITZACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
En els supòsits de caducitat o revocació, el titular de l’autorització està obligat a deixar lliure la  
parcel·la en un termini màxim de 30 dies, a comptar des de la data de la notificació. En cap cas  
conferirà dret a indemnització, fins i tot de collites pendents que no puguin ser retirades per 
l’usuari.

09. GARANTIA DEFINITIVA
Un cop adjudicada la parcel·la i en el termini d’una setmana a comptar des del dia següent a 
la recepció de la notificació de l’adjudicació, s’haurà de constituir un dipòsit de 60 €, en 
concepte  de  garantia,  per  part  de  l’adjudicatari,  el  qual  serà  reemborsat  en  el  moment 
d’abandonar l’hort adjudicat, sempre i quan no s’hagin causat danys a la parcel·la; en aquest  
cas, es valoraran els danys ocasionats i es deduiran del dipòsit efectuat.
Els possibles danys, en el seu cas, consistirien en:
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- Existència dins de l’hort inspeccionat de qualsevol objecte impropi, brutícia i deixalles 
en general, així com mànegues de reg, i també restes vegetals amuntegades, i també 
canyes i restes de plantacions (plantes vives o seques).

- Existència dins del  recinte dels horts municipals de qualsevol objecte que es pugui 
identificar com a procedent de l’hort inspeccionat.

- Desperfectes en el sistema de reg que impedeixin el seu funcionament normal.
- Desperfectes en l’obra que allotja el sistema de reg, així com l’existència d’un cadenat 

o de qualsevol altre sistema de tancament que n’impedeixi l’ús.
- Existència de fites mogudes del seu emplaçament original.
- Existència de moviments de terra importants que hagin alterat sensiblement la planeïtat 

de l’hort inspeccionat o del seu entorn (excloses les encavallades pròpies del treball 
hortícola). 

10. PREU A ABONAR A L’AJUNTAMENT
1. L’adjudicatari abonarà la taxa anual regulada a l'Ordenança Fiscal  núm. 13, epígraf 9.1 

(any 2018:  115,37 €), per  cada hort;  les fraccions  inferiors  a  l’any  (inici  o extinció)  es 
prorratejaran per mesos naturals. Caldrà liquidar el preu en el termini d’un mes a partir de 
l’adjudicació i domiciliar-lo en una entitat bancària per als exercicis següents.

2. Es  bonificarà  la  part  corresponent  als  tres  primers  mesos  en  concepte  de  treballs 
preparatoris.

3. Dins la taxa anual s'inclou el servei de subministrament d'aigua per a reg, fems i canyes, 
que  es  facilitarà  per  l'Ajuntament  d'acord  amb  els  principis  d'economia,  eficiència, 
sostenibilitat i proporcionalitat. 

11. DOCUMENTS A PRESENTAR I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
Dins  el  termini  de  20  dies  hàbils,  comptats  a  partir  del  dia  següent  a  la  publicació  de la 
convocatòria  en  el  Tauler  d’Anuncis  Municipal,  es  podrà  presentar  a  l’Oficina  d’Atenció  al 
Ciudatà (OAC) la sol·licitud en el model oficial que consta a la Base núm. 14, acompanyada, si 
escau, de la documentació següent:

a) Còpia de la declaració de renda del nucli de convivència, o de cadascuna de les persones  
que  la  integren,  de  l’exercici  anterior  (aquesta  es  podrà  substituir  per  una  declaració 
responsable).

b) Només pels casos d’incidència social, laboral o de salut (física o psíquica): un certificat  
mèdic de les seves dificultats o, en el seu defecte, l'informe del Departament de Benestar 
Social  de l’Ajuntament.

c) Declaració de discapacitat física o psíquica, en el seu cas.
d) Les entitats que constin inscrites al Registre Municipal d’Entitats no han de presentar cap 

documentació.

En cas de no presentar documentació, l’Ajuntament es reserva el dret a exigir als adjudicataris  
l’aportació dels documents pertinents per tal de comprovar la veracitat de les dades facilitades, 
podent revocar les autoritzacions atorgades si no s’ajusten als requisits d’aquestes bases.

Els serveis municipals aportaran d’ofici la certificació de l’empadronament del sol·licitant i dels 
altres membres de la unitat familiar.

12. REPRESENTACIÓ DELS USUARIS
1. S’haurà de constituir una Comunitat d’Usuaris que representarà a les persones i entitats 

adjudicatàries dels parterres municipals.

2. La  Comunitat  podrà  assumir,  mitjançant  conveni  amb  l'Ajuntament,  funcions  de 
col·laboració en la gestió del servei o qualsevol altre que s'acordi conjuntament.

3. En tot cas, els usuaris nomenaran dos representants per a les seves relacions col·lectives 
amb l’Ajuntament.
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13. PROCEDIMENT I CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
1. El Departament encarregat de la gestió examinarà les sol·licituds rebudes, les valorarà i 

proposarà les adjudicacions que calguin, que seran resoltes per la Junta de Govern Local.  
Podrà requerir, si cal, aclariments o la presentació de documents complementaris. En cas 
de no aportar la documentació requerida, o de fer-ho de forma incompleta, s’adjudicaran 0 
punts al barem corresponent.

2. El  procediment  d'adjudicació,  un  cop  determinades  les  sol·licituds  admeses,  serà  el 
següent:

a) 1r torn (preferent): es proposarà l'adjudicació, en primer lloc, a les persones que siguin 
jubilades o prejubilades, persones que presentin alguna disminució, i persones en situació 
d’atur.  També es  podran  incloure  en  aquest  torn  sol·licituds  de  persones  en  les  quals 
concorrin circumstàncies especials i justificades des del punt de vista social, laboral o de 
salut (física o psíquica), amb l’informe acreditatiu corresponent.

b) 2n torn (no preferent): la resta de les persones o entitats sol·licitants.

3.  L’adjudicació dels  horts  es  realitzarà  per  la Junta  de Govern  Local,  prèvia  la tramitació 
establerta en aquestes bases, de conformitat amb el barem següent:

a) Situació econòmica: Renda per càpita anual: La Generalitat fixa el valor de l’Indicador de 
Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Es consideren ingressos familiars els ingressos 
nets procedents de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar. En el supòsit que hi 
hagi  situacions  particulars  que  hagin  canviat,  s’haurà  de valorar  la  situació  actual.  Els 
sol·licitants queden obligats a notificar les modificacions que es produeixin i que suposin 
una millora en la situació econòmica familiar.

Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats 15 punts
Ingressos inferiors a 1 vegada IRSC 15 punts
Ingressos entre 1 i 1,5 vegades IRSC 7 punts
Ingressos superiors a 1,5 vegades IRSC 3 punts

Per valorar els ingressos de la unitat familiar caldrà presentar còpia de la declaració de 
l’IRPF corresponent a l’exercici impositiu immediatament anterior del termini de presentació 
vençut en el  moment de la sol·licitud, o dels certificats d'ingressos íntegres, de tots els 
membres de la unitat familiar del sol·licitant. Aquesta documentació es podrà substituir per  
una declaració responsable, reservant-se l’Ajuntament el dret a comprovar la veracitat de 
les dades declarades en aquesta. 

b)  Nombre de membres de la unitat familiar: Es considera unitat familiar la integrada per les 
persones que conviuen en el domicili familiar. Aquesta informació es cercarà d’ofici d’acord 
amb les dades que figuren en el Padró Municipal d’Habitants. 

5 o més membres empadronats 5 punts
3 o 4 membres empadronats 3 punts
1 o 2 membres empadronats 1 punt

c)  Residència en el municipi de la persona sol·licitant. La informació sobre el temps de 
residència del sol·licitant es cercarà d’ofici d’acord amb les dades del padró municipal.

Més de 10 anys 6 punts
De 5 a 10 anys 4 punts
D’1 a 5 anys 2 punts
Haver residit períodes discontinus que sumin 5 anys 1 punt
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d)    Situació  d’atur:  Segons  les  dades  declarades  en  la  declaració  responsable  i/o 
documentació presentada pel  sol·licitant.  Les  tres  situacions  següents  sumen,  és  a  dir, 
poden ser acumulables i no són excloents:

Si la persona sol·licitant està en atur 6 punts
Si un altre membre de la unitat familiar està en atur 6 punts
Si tots els membres de la unitat familiar estan en atur 6 punts

     
e)    Altres  factors  sociodemogràfics:  Segons  les  dades  declarades  en  la  declaració 

responsable  i/o  documentació  presentada  pel  sol·licitant.  Les  dues  situacions  següents 
sumen, és a dir, poden ser acumulables i no són excloents:

Sol·licitants majors de 65 anys 5 punts
Famílies en les quals més del 50% són majors de 65 anys 5 punts

     
Barem. Màxima puntuació

a) Situació econòmica 15 punts 26,79 %
b) Membres de la unitat familiar   5 punts 8,93 %
c) Residència en el municipi   6 punts 10,71 %
d) Situació d’atur 18 punts 32,14 %
e) Altres factors sociodemogràfics 12 punts 21,43 %

56 punts 100 %

En cas d’empat s’han de considerar per ordre els aspectes següents:
a) Més antiguitat en l’atur
b) Ingrés econòmic menor
c) Més temps de residència a Abrera
d) Major nombre de persones en la unitat familiar
e) Només en l’últim dels casos, cal donar prioritat a la sol·licitud presentada abans

4. Les persones adjudicatàries triaran l’hort que desitgin un per un, per ordre de puntuació  
obtinguda. En cas d’empat, s’efectuarà un sorteig restringit.

5. Les persones amb mobilitat  reduïda que impedeixi  el  treball  en condicions  normals  de 
conreu, obtindran un hort adaptat en substitució del que se li hagi adjudicat.

6.   Els horts adaptats es reservaran,  preferentment,  per a persones amb mobilitat reduïda, 
però també hi podran optar d’altres adjudicataris, sempre que hi hagi vacants.

14. MODEL DE SOL·LICITUD
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    AJUNTAMENT D’ ABRERA

SOL·LICITUD HORT URBÀ A CAN MORRAL
                                                                                                       
Nom i cognoms / Entitat NIF/NIE/CIF

Domicili Telèfon

Codi postal i població Adreça electrònica              

Representant: Nom i cognoms
                                                                                                        

NIF/NIE 

EXPOSO

Que soc coneixedor que s’han publicat les bases per a la concessió d’horts socials.

SOL·LICITO

Una parcel·la de titularitat municipal dels horts socials de Can Morral per a la explotació 

i conreu hortícola per a consum familiar.

Documentació necessària per persones físiques

� NIF/NIE de/la sol·licitant 

� Còpia de la declaració de renda del nucli de convivència, o de cadascuna de les 

persones que la integren, de l’exercici anterior  (aquesta es podrà substituir 

per una declaració responsable – veure revers).

� Només pels casos d’incidència social, laboral o de salut (física o psíquica): un 

certificat  mèdic  de  les  seves  dificultats  o,  en  el  seu  defecte,  l'informe  del 

Departament de Benestar Social de l’Ajuntament.

� Declaració de discapacitat física o psíquica, en el seu cas.

Requisits a complir per persones físiques

 Ser veí/na d’Abrera, major d’edat, i constar al Padró Municipal com a resident el 

dia de l’aprovació d’aquestes bases.

 No estar en possessió (el sol·licitant, cònjuge, parella de fet o qualsevol altre 

membre de la unitat familiar) d’una altra parcel·la d’horts municipals.

 No estar en possessió (el sol·licitant, cònjuge, parella de fet o qualsevol altre 

membre de la unitat familiar) de cap altre terreny de conreu, per qualsevol títol. 

S’exceptuen aquelles persones que posseeixin un hort en situació irregular al 

terme municipal d'Abrera, al qual hauran de renunciar i restituir al domini públic, 

abans de ser adjudicataris d’una parcel·la municipal.

29



En el cas d’entitats  o associacions aquestes  hauran d’estar inscrites  en el 

Registre Municipal d’Entitats

Signatura

Localitat i data: 

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us  
informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre d’ Entrada i Sortida de Documents, del qual és 
responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació  
dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves  
funcions; no seran cedides  a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una  
llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant el correu electrònic: informacio@ajuntamentabrera.cat 
o en el correu postal: Oficina d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament - Plaça de la Constitució número 1, 08630 Abrera. 
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AJUNTAMENT D’ ABRERA

DECLARACIÓ RESPONSABLE

El/La  Sr./Sra.  _____________________________________amb  DNI  _____________________ 

declara:

- Que no disposa, ni cap altre membre de la seva unitat familiar tampoc, de cap altre terreny de 

conreu.

- Que la seva renda familiar per càpita és:

� inferior a 1 vegada IRSC

� entre 1 i 1,5 vegades IRSC

� superior a 1,5 vegades IRSC

- Que la seva situació laboral és de:

� treballador en actiu

� aturat des del dia ........./........../..........

� Jubilat

� Prejubilat

� Altres

Abrera, a ................ de  ....................... de ...........................

Signatura interessat/ada

31



4.2 Expedient núm.: 1175/2017 (E052/1996/43)
Comunicació de modificació no substancial d’activitat de residència geriàtrica assistida i centre 
de dia al carrer del Canigó, 16.

“Per acord núm. 6394-B adoptat per la Comissió de Govern en data 18.06.1998, es va  
aprovar la llicència de l’activitat dita.

Canigó  Serveis  Geriàtrics  SL,  NIF  B61239729,  ha  comunicat  una  modificació  no  
substancial de l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 27.07.2017 (núm. de  
registre 7516) 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 09.01.2018, que es transcriu en la part que interessa:
“(...)  Tercer.- En data de 11/12/2017, l’enginyer municipal, a falta de la finalització de  
les  obres  i  de  la  recepció  del  certificat  final  d’instal·lació,  revisa  la  documentació  
tècnica aportada i, a efectes de l’article 59 de la Llei 20/2009, constata que no s’han  
produït modificacions substancials. Realitza un control inicial i constata que tots els  
sistemes de protecció contra incendis estan ja instal·lats correctament.
Quart.-  En data  12/12/2017  es  rep el  certificat  final  amb els  plànols  i  projecte  tal  
construït.
Conclusions:  A la vista de les consideracions anteriors  s’accepta la  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: Canigó Serveis Geriàtrics SL, NIF B61239729
Rètol de l’establiment: RESIDÈNCIA CANIGÓ

Activitat: residència geriàtrica assistida de 79 places i centre de dia de 50 places
Emplaçament: C. Canigó, 16
Classificació: activitat inclosa a l’annex III (codi 12.25) 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.  6394-B 
adoptat per la Comissió de Govern en data 18.06.1998, 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. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 27.07.2017 amb núm. de  
visat 003737 – 26.07.2017 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de  
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Manresa, així com els plànols “as built” presentats en data 12.12.2017 amb núm. de  
visat 003737 – 04.12.2017, i diligenciar-la en aquest sentit.

Quart. 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.

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

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

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

4.3 Expedient núm.: 1596/2017 (E052/2006/51)
Comunicació de modificació no substancial d’activitat de restaurant al carrer de l’Hostal del Pi, 
4-6, local 2 (Montserrat Centre Abrera).

“Per acord  núm. 4.3 adoptat per la Junta de Govern Local en data 02.04.2014, es va  
prendre coneixement de la darrera transmissió de l’activitat dita.

Pansfood  SA,  NIF  A58634726,  ha  comunicat  una  modificació  no  substancial  de  
l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 11.08.2017 (núm. de registre 7926) 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 11.12.2017, que es transcriu en la part que interessa:
“(...)  En data 11/12/2017 l’enginyer  municipal  revisa la  documentació i  realitza una 
visita de control inicial. Pel que fa a la modificació, no detecta cap anomalia. Pel que fa  
a les PCI detecta un extintor sense la revisió realitzada des del 2014.
Conclusions: A la vista de les consideracions anteriors, s’informa favorablement que  
l’activitat  compleix  les  condicions  tècniques  necessàries  per  al  seu  correcte  
funcionament.
Tot i així, s’exigeix que presentin a l’Ajuntament en el termini d’un mes el contracte de  
manteniment dels extintors així com que n’actualitzin l’estat. (...)”

En  data  13.12.2017  (registre  de  sortida  núm.  4033)  s’ha  requerit  a  l’interessat  la  
correcció de la deficiència dita a l’informe, i en data 19.01.2018 (registre d’entrada núm.  
757) ha entrat la documentació demanada.

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  
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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: Pansfood SA, NIF A58634726
Rètol de l’establiment: PANS & COMPANY
Activitat: restaurant
Emplaçament: C. Hostal del Pi, 4-6, local 2 (Montserrat Centre Abrera)
Classificació: activitat classificada de baix risc (codi 561) d’acord amb la Llei 16/2015,  
de  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat  administrativa,  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. 4.3 adoptat  
per la Junta de Govern Local en data 02.04.2014, en tot allò que no contradigui aquest  
acord  i  la  normativa  vigent.  L’incompliment  serà  causa  de  revocament  de  la  
legalització ambiental, prèvia audiència de l’interessat.

Tercer. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 11.08.2017 i diligenciar-la  
en aquest sentit.

Quart. 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.

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

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

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

4.4 Expedient núm.: E052/2017/06
Comunicació d’activitat d’agència de transports al camí dels Sagraments, 10.

“On Time Service 24h SL,  NIF B66550435,  ha comunicat  l’activitat  dita  mitjançant  
instància  entrada  en  data  15.05.2017  (núm.  de  registre  4657)  i  la  documentació  
annexa corresponent.

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

En data 17.11.2017 (núm. de registre 3800) s’ha requerit al sol·licitant la documentació  
que mancava per poder resoldre el procediment, documentació que ha estat aportada  
en data 22.01.2018 (núm. de registre 794).

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0038  
de data 19.05.2018, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès  l’informe tècnic / acta de comprovació de data 13.11.2017,  corresponent a 
aquesta activitat, amb dictamen positiu.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
Titular: On Time Service 24h SL, NIF B66550435
Rètol de l’establiment: ON TIME SERVICE

Activitat: agència de transports
Emplaçament: Cm. Sagraments, 10
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 5221) d’acord amb la Llei  
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració  
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica  
(LSA).

Segon. Aprovar  la  documentació  tècnica  presentada  en  data  15.05.2017  i  la  
documentació  complementària  presentada  en  data  22.01.2018  i  diligenciar-la  en  
aquest sentit.

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

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

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

2. Aquest  atorgament  no autoritza  l’execució  de cap  obra  o instal·lació.  Quan 
escaigui,  l’interessat  haurà de sol·licitar  llicència d’obres per l’adequació del  
local  de  l’activitat,  dels  accessos,  instal·lació  de  rètols,  aparells  d’aire  
condicionat  i  d’altres  instal·lacions  i  obres,  inclòs  el  que  calgui  per  tal  

35



d’assegurar el compliment de les mesures correctores. L’interessat renuncia a  
qualsevol  indemnització  per  obres  que  es  realitzin  abans  d’efectuar  la  
comunicació d’activitat.

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

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

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

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

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

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

9. El titular de l’activitat ha de contractar el subministrament d’aigua, i altres que 
corresponguin, en el termini d’un mes des d’aquest acord.

10. L’exercici d’aquesta activitat queda subjecte al compliment del Reglament dels  
serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret 130/2003, de 13 de maig, o  
norma que el  substitueixi.  Si  és el  cas,  les aigües residuals  generades per  
l’activitat han de complir amb els paràmetres d’abocament a col·lector fixats per  
l’Agència Catalana de l’Aigua.

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

12. Pel que fa a l’actuació inspectora de l’Ajuntament d’Abrera o de qualsevol altra 
administració competent, el titular de l’activitat té l’obligació de col·laborar amb 
els  serveis  inspectors,  facilitar  l’accés  a  totes  les  instal·lacions  de  manera  
immediata i posar a disposició seva la documentació i registres necessaris per  
al  compliment  de  les  seves  funcions,  i  donarà  instruccions  al  personal  de  
l’establiment  en  aquest  sentit.  Qualsevol  obstrucció  a  l’activitat  inspectora  
determinarà la suspensió cautelar de l’activitat  amb efectes immediats i  fins  
que es pugui concloure el procediment d’inspecció. D’altra banda, tota actuació  
inspectora, ordinària o extraordinària, restarà subjecta a les taxes municipals  
corresponents.

13. L’incompliment  de  les  condicions  imposades serà  causa  de  pèrdua  de  la  
legitimació per exercir l’activitat i pot comportar, en conseqüència, la revocació  
d’aquest atorgament, prèvia audiència de l’interessat. Sense perjudici d’això, si  
l’incompliment de les condicions suposa perjudici  per a tercers, l’Ajuntament  
dictarà immediatament les mesures cautelars oportunes (limitació dels horaris  
de  funcionament,  prohibició  total  o  parcial  d’utilització  de  màquines  o  de  
realització de processos productius, etc.).
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Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 5, se li  
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 983,38 €.  El pagament 
d’aquest  import  es comunica a l’obligat  mitjançant  carta de pagament  tramesa per  
l’Oficina  de  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  amb  
indicació dels terminis i les formes de pagament.

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

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

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

5.- SUBVENCIONS
 
---

6.-CONVENIS

---

7.- PERSONAL

7.1. Expedient núm.: G227/2018/01
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina de gener de 2018

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

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

ACORD

Primer. Restar assabentat de les hores extraordinàries no compensables incloses a la  
nòmina del mes de gener de 2018, essent  82,00 normals, 111,00 festives o nocturnes 
i  4,00 festives i nocturnes.”

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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7.2 . Expedient núm.: G205/2018/01
Calendari d’obertura i tancament de la Biblioteca municipal per a l’any 2018

“Vista l’ordre TSF/101/2017, de 25 de maig del Departament de Treball, Afers Socials i  
Famílies,  (DOGC  7381,  de  31  de  maig),  s’estableix  el  calendari  oficial  de  festes  
laborals per a l’any 2018 a Catalunya.

Vist que mitjançant el punt 8è del Ple Municipal de data 20.07.17 es van fixar els  dies  
21 de maig i 29 juny com a festes locals per a l’any 2018.

Vist l’apartat 2 de l’article 37 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre pel  
qual s’aprova el text refós de la Lley de l’Estatut dels Treballadors, on s’assenyala que  
“se respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor,  Año  
Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de  
España”. 

Atesa la necessitat d’informar als ciutadans i treballadors de la Biblioteca municipal i  
en relació als dies de tancament d’aquesta,  en base als festius laborals nacionals,  
autonòmics i locals.

Vista la proposta de calendari d’obertura i dies festius per a la Biblioteca Josep Roca i  
Bros  per  a  l’any  2018,  signada  per  la  Regidora  d’Ensenyament,  Acció  Cultural  i  
Patrimoni i per la Directora de la Biblioteca Josep Roca i Bros, presentada a la Unitat de  
Recursos  Humans,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  
relacionat anteriorment, aquesta Regidoria en ús de les atribucions que m’atorga el  
Decret d’Alcaldia número 2015-0596 de 3 de juliol  de 2015, proposo a la Junta de  
Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar el calendari d’obertura/tancament i dies festius de la Biblioteca Josep  
Roca i Bros, d’acord amb el següent detall:

La biblioteca romandrà sempre oberta, exceptuant els festius estipulats dintre de l’any,  
així com les festes locals.

Horari d’hivern: Matins de dimarts, dijous i dissabtes de 10:00 a 13:30 h. 
             Tardes de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30h.

   
Horari d’estiu:  (Del 15 de juny al 15 de setembre)

 Matins de dimarts i dissabtes, tancat.

-    Tancat per vacances:   del  6 al 17 d’agost (9 dies laborables, ambdós inclosos)

- Juny i Setembre  

Matins de dijous de 10:00 a 13:30 h. 
Tardes de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30h

38



- Juliol i Agost  

Matins de dijous i divendres de 10:00 a 13:30 h. 
Matins de dissabte tancat
Tardes de dilluns a dijous de 16:00 a 20:30h.

      Tardes de divendres tancat

Dies en que es tanca abans el servei: 

-  5 de gener obert només al matí.
-  31 d’octubre es tancarà a les 18.00 h

Tancament:     

29 de març, dijous Sant, 31 de març, dissabte de Setmana Santa i 24 i 31 de desembre.

Tancament només el 2018  

Dissabte 13 d’octubre (dissabte després de festiu)
Divendres 7 de desembre, entre festius.

Segon. Comunicar a la cap del Departament de la Biblioteca, a la Cap del Departament  
d’Atenció Ciutadana, al Servei de Gestió de les Persones i al Control Horari i publicar al  
taulell d’anuncis i el web municipal.”

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

8.- ALTRES ASSUMPTES

8.1. Expedient núm.: (E255/2018/02)-43/2018
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm: 2018-0064 de 12/01/2018, Convocatòria Concurs de 
Disfresses 2018

“L’Alcaldia ha adoptat el decret núm. 2018-0064, en data 12.01.2018 sobre la  sobre  
Convocatòria del Concurs de Disfresses 2018, amb el contingut literal següent:

 L’art.  25  LRBRL  estableix  que  els  municipis  podran  promoure  activitats  destinades  a  satisfer  les  
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, establint com a competència pròpia dels municipis, entre  
d’altres, la promoció de la cultura. 

La consecució d’aquest objectiu es pot assolir fàcilment amb la realització de concursos destinats a totes  
les edats, com seria el de disfresses dins de l’àmbit festiu del Carnestoltes. 

Ha estat sempre voluntat de la Regidoria de Cultura potenciar les festes tradicionals i participatives del  
municipi.   Aquesta  voluntat  es  manifesta  de  manera  ben  clara  en  la  celebració  de  la  festa  del  
Carnestoltes,  marc en què es desenvolupa el  concurs de disfresses,   i  que afavoreix  àmpliament  la  
participació de tota la ciutadania en la realització d’activitats culturals i festives, alhora que es fomenta el  
coneixement de les tradicions populars de la vila.
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La realització del Concurs de Disfresses està  avalada per la bona acollida i l’elevat grau de participació  
en edicions anteriors, i té com a objectiu millorar la programació cultural del municipi.

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

RESOLC

Primer. Convocar el Concurs de Disfresses 2018 i aprovar les bases específiques que seran d’aplicació,  
de conformitat amb el text que s’annexa a aquest acord.

Segon.  Autoritzar la despesa de 1.395,00 €, dels quals 405 € corresponen a l’import total del material  
lúdic-didàctic i 990 € a l’import total del diner en metàl·lic,  corresponent al Concurs de Disfresses 2018 a  
l'aplicació pressupostària 929/48000 del pressupost municipal 2018. Quan així s’hagi previst,  els premis 
estaran subjectes a retenció en concepte d’IRPF.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances, al Departament  
de  Cultura  i  al  Departament  de  Comunicació  i  donar  difusió  del  concurs  al  web  municipal  -  
www.ajuntamentabrera.org - i Ràdio Abrera. 

Quart. Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local que es celebri.”

La  part  dispositiva  quarta  del  Decret  estableix  donar  compte  a  la  Junta  de  
Govern Local.

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

ACORD

Primer. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm: 2018-0064 amb data 12/01/2018,  
Convocatòria Concurs de Disfresses 2018”

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

9.-  SOBREVINGUTS

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

9.1. Expedient núm.: G168/2017/85 – 825/2018
Donar compte dels decrets de concessió de subvencions relatius al període comprés entre el  
16/08/17 i el 31/01/18.

“D’acord  amb les  bases núm.  45 i  46,  de les  Bases d'Execució  del  Pressupost  de  
l'exercici 2017, que estableixen la normativa reguladora de les subvencions nominatives i  
excepcionals;  i  amb el  decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-0593  de  data  02/07/15,  que  
estableix  que  les  subvencions  de  concessió  directe  (nominatives  i  excepcionals)  
s’aprovaran per decret de cada regidoria delegada i, posteriorment, es donarà compte a  
la Junta de Govern Local.
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En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la  
informació pública i bon govern.

Tenint en compte el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions  
que li atorga la llei, 

DÓNA COMPTE

Primer i únic.- De la relació de Decrets dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i  
les  regidories  delegades,  relatius  a  la  concessió  de  subvencions  nominatives  i  
excepcionals, aprovats entre el 16 d’agost de 2017 i el 31 de gener de 2018, d’acord  
amb el detall següent: 

DECRET DATA EXPEDIENT CONCEPTE IMPORT

2017-1155 25/08/2017 1318/2017 Subvenció nominativa ADF El Roure per al PPI 2017 932,83 €

2017-1186 01/09/2017 1231/2017 Subvenció nominativa Club Frontenis Abrera. 850,00 €

2017-1211 08/09/2017 1738/2017 Subvenció nominativa SEO Bird Life 4.386,00 €

2017-1224 14/09/2017 1383/2017 Subvneció nominativa Ballabrera 183,11 €

2017-1225 14/09/2017 1201/2017 Subvenció Abrera Club Esportiu. Material esportiu d'ús col·lectiu 1.000,00 €

2017-1416 03/11/2017 3092/2017 Subvenció nominativa 2017 al Club Bàsquet Abrera 7.564,32 €

2017-1419 04/11/2017 3095/2017
Subvenció  nominativa  a  Ass.  per  a  la  salut  mental  del  Baix 
Llobregat Nord 2000 4.080,00 €

2017-1505 24/11/2017 G168/2017/48
Subvenció   a  La  Vinya  Ginmàstic  Club  per  al  Campionat 
d'Espanya 600,00 €

2017-1506 24/11/2017 3623/2017 Subvenció nominativa Vinya Gimnàstic Club 1.500,00 €

2017-1507 24/11/2017 G168/2017/14
Subvenció  Santi  Cámara  Clavijo  per  a  la  realització  d'un 
curtmetratge 500,00 €

2017-1508 26/11/2017 1837/2017 Subvenció nominativa Arc de  Sant Martí 7.524,71 €

2017-1586 13/12/2017 1820/2017 Subvenció al Club de Bàsquet per a l'adquisició d'un marcador 700,00 €

2017-1661 27/12/2017 1204/2017
Subvenció  a  la  Societat  Esportiva  de  Pescadors  per  al 
Campionat d'Espanya i del Món 2017 450,00 €

2017-1666 27/12/2017 3428/2017 Subvenció nominativa Creu Roja 55.000,00€

2017-1670 28/12/2017 3586/2017 Subvenció nominativa IES Voltrera 4.729,66 €

2017-1673 28/12/2017 3080/2017 Subvenció nominativa Escola Josefina Ibáñez 4.299,97 €

2017-1674 29/12/2017 3655/2017
Subvenció  Agrupació  Esportiva  Abrera  realització  cursos 
d'entrenadors 300,00 €

2017-1675 29/12/2017 4606/2017
Subvenció nominativa Ass. Clàssics Vikingos del 600, per a la 
Trobada de Clàssics 2017 380,00 €

2017-1676 29/12/2017 4610/2017
Subvenció nominativa Associació de Clàssics Vikingos del 600, 
per a la Trobada de Festa Major 380,00€

2017-1680 29/12/2017 4083/2017 Subvenció Club de bàsquet cursos d'entrenadors 200,00 €

2018-0050 10/01/2018 170/2018 Subvenció nominativa Cordibaix 645,05 €

2018-0052 10/01/2018 179/2018 Subvenció nominativa AMPA Escola Bressol 1.962,19 €

2018-0057 11/01/2018 4642/2017 Subvenció nominativa Abrera Comerc 3.225,00 €

2018-0058 11/01/2018 G168/2017/24 Subvenció AAVV de les Carpes per a la XI Cursa de les Carpes 350,00 €

2018-0062 12/01/2018 G168/2017/41 Subvenció Associació Vive y Baila 600,00 €

2018-0063 12/01/2018 264/2018 Subvenció nominatova Ass. Cultural i Folklòrica d'Abrera 3.100,00 €

2018-0068 14/01/2018 4644/2017 Subvenció nominativa FIL (contracte programa) 32.558,37 €

2018-0087 17/01/2018 308/2018
Aprovació  Quota  Fons  Català  de  Cooperació  al 
Desenvolupament 2017 1.100,00 €

2018-0119 26/01/2018 3647/2017 Subvenció nominativa Ampa Escola Ernest Lluch 1.962,19 €

2018-0125 26/01/2018 490/2018
Ajut  emergència  terratrèmol  Kurdistan  al  Fons  Català  de 
Cooperació al Desenvolupament. 2.000,00 €
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2018-0147 30/01/2018 599/2018 Subvenció nominativa ANDA 1.705,00 €

2018-0152 30/01/2018 G/168/2017/31

Subvencions Projectes cooperació al desenvolupament 2017
-Acció Solidària i Logística
-Al Karia
-DAGUA
-Fundació Privada Utopia
-Fund. Vicente Ferrer
-Global Humanitaria
-Living Nepal
-Mans Mercedàries
-Mans Unides
-Ulls del Món
-Vols Voluntariat Solidari

5.322,37 €
3.406,32 €
2.214,11 €
3.576,63 €
1.703,16 €
2.980,53 €
5.109,47 €
1.916,05 €
3.619,21 €
1.916,05 €
3.832,11 €

Els membres assistents es donen per assabentats

I  no havent-hi  més assumptes a tractar,  el  President  dóna per finalitzada la sessió 
quan són les 18:30 hores, de la qual en dono fe i lliuro la present acta. 

  Vist i plau
El secretari                 L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                             Jesús Naharro Rodríguez 
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