
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  LOCAL DE DATA 20 
DE FEBRER DE 2018

A la Vila d’Abrera, essent les 18:10 hores del dia 20 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). 

Secretari: Sr. Oscar Buxeres Soler

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

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

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

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

Excusen la seva assistència els regidors Montserrat Navarro Caraballo i José Luis Hita 
Bullón.
  
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.: G013/2018/05 (989/2018)
Acta de la Junta de Govern Local de data 6/02/18

2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: 467/2018
Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del 
contracte de serveis d’educadors esportius i altres serveis de l’àmbit esportiu.

2.2 Expedient núm.: G330/2015/04
Donar compte de decrets en matèria de Contractació

2.3 Expedient núm.:  648/2017 (G328/2017/17)
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0164 de data 31 de gener de 2018 
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d’aprovació de la factura núm. 3543 de data 30 de desembre de 2017 presentada per 
R.S. Agrotècnica del Segrià, S.L. i de la 1a certificació d’obra del contracte d’obres per a 
la millora de diversos parcs i reposició de l’arbrat de l’Ajuntament d’Abrera i de l’acta de 
comprovació del replanteig.

2.4 Expedient núm.:  (G328/2016/27) 
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0163 de data 31 de gener de 2018 
d’aprovació de la factura núm. 237 de data 31/12/2017 presentada per Construcciones 
Cots i Claret, SL, i de la 3a certificació d’obra del contracte d’obres per a la reforma 
integral de l'Ajuntament vell.

2.5 Expedient núm.:  G330/2014/21
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de control de tèrmits a l’Escola 
bressol municipal Món Petit.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.:   300/2018
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  les  obres  consistents  en  la 
rehabilitació de balcons a l'immoble ubicat al c/ Nou, 9-11, a instància de la CCPP del c/ 
Nou, 9-11, amb NIF H61114187. 

3.2 Expedient núm.: 3222/2017 (E017/2017/024)
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0183 de data 6 de febrer de 2018 de 
la llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric  
a l'immoble ubicat al c/ Hostal del Pi, 3, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU.

3.3 Expedient núm.: 807/2018
Llicència  d'obres per  a l’ampliació en la xarxa de subministrament  de gas natural  a 
l'immoble ubicat al c/ Rubí, 5, a instància de Negdia Catalunya SDG, S.A., amb NIF 
A63485890.

3.4 Expedient núm.: 854/2018
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de serveis al c/ Castella - La Manxa, 10 
(CV2.117), a instància d’Electricitat Badia SL, amb NIF

3.5 Expedient núm.: 339/2018
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  les  obres  consistents  en  la 
rehabilitació de la façana a l'immoble ubicat al c/ Moreneta, 6 (LC.710), a instància de 
JMC, en nom i representació de PURCHASE, S.L., amb NIF B65727547. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

---

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS

---

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.:: G388/2016/10
Donar compte de resolució judicial 

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2018/05 (989/2018)
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 6/02/18
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“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 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 6 de febrer 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.: 467/2018
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis d’educadors esportius i altres serveis de l’àmbit esportiu.

“Per a la contractació dels serveis d’educadors esportius i altres serveis de l'àmbit de  
les activitats físiques esportives  de l’Ajuntament d’Abrera es preveu la formalització  
d’un contracte administratiu de dos anys de durada, prorrogable per dos anys més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 31/01/2017, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de data 31/01/2017,  
subscrit pel tècnic especialista, coordinador d'Esports.
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El valor estimat del contracte és de 180.000 €, IVA no inclòs. El pressupost base de  
licitació és de 90.000 €. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una  
suma total de 108.900 €.

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

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

ACORD

Primer. Aprovar l’expedient de contractació i  els Plecs de clàusules administratives  
particulars  i  de  prescripcions  tècniques  del  contracte  administratiu de  serveis 
d’educadors esportius i altres serveis de l'àmbit de les activitats físiques esportives de 
l’Ajuntament d’Abrera.

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

Tercer. Autoritzar la despesa de 40.837,50 € (corresponent a 9 mesos),  a càrrec de 
l’aplicació pressupostària núm. 342/22799 del pressupost municipal vigent, la despesa  
de  54.450  € a  càrrec  de  2019  i  la  despesa  de  13.612,50  €  a  càrrec  de  2020,  
condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aprovació  d’aquests  
pressupostos i retenir el crèdit necessari per a l’eventual pròrroga del contracte.

Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei d’Esports.”

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

2.2 Expedient núm.: G330/2015/04, G333/2015/19, 3341/2017, 1032/2017 i 2166/2017
Donar compte de decrets en matèria de Contractació.

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

- núm. 2018-0085 de data 17.01.2018, exp. G330/2015/04
- núm. 2018-0188 de data 17.01.2018, exp. G333/2015/19
- núm. 2018-0188 de data 08.02.2018, exp. 3341/2017
- núm. 2018-0189 de data 08.02.2018, exp. 1032/2017
- núm. 2018-0191 de data 08.02.2018, exp. 2166/2017
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La part dispositiva final de cada decret estableix l’obligació de donar compte a la Junta  
de Govern Local com a òrgan de contractació, en virtut de les delegacions efectuades  
per  l’alcalde d’aquest  Ajuntament,  mitjançant  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-0593 de  
data 2/07/2015.

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

ACORD

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

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0188  de  data  08.02.2018,  d’adjudicació  del  contracte  del  
contracte  de  serveis  d’implantació  i  manteniment  d’una  aplicació  informàtica  de  gestió  
policial.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-0189 de data 08.02.2018 d’adjudicació del contracte d’obres  
de reforma de la Sala Municipal.

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

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0090  de  data  17.01.2018,  de  convalidació  de  factura  del  
contracte  menor de de servei  de consergeria  i  vigilància  a  les instal·lacions esportives  
municipals.

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

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-0085 de data 17.01.2018, de rectificació de la disposició de la  
despesa  per  la  pròrroga  del  contracte  de  serveis  de  manteniment  informàtic  a  les  
dependències i equipament municipals de l’Ajuntament d’Abrera.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-0191 de data 08.02.2018 d’inici d’expedient, aprovació dels  
plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del  contracte  de  serveis  de  formació  de  
Promoció Econòmica.”

Els membres assistents es donen per assabentats

2.3 Expedient núm.:  648/2017 (G328/2017/17) 
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0164 de data 31 de gener de 2018 d’provació  
de la factura núm. 3543 de data 30 de desembre de 2017 presentada per R.S. Agrotècnica del  
Segrià, S.L. i de la 1a certificació d’obra del contracte d’obres per a la millora de diversos parcs  
i reposició de l’arbrat de l’Ajuntament d’Abrera i de l’acta de comprovació del replanteig.

“L’Alcaldia  ha  adoptat  el  Decret  núm.  2018-0164  de  data  31  de  gener  de  2018,  
d’aprovació de la factura núm. 3543 de data 30 de desembre de 2017 presentada per  
R.S. Agrotècnica del Segrià, S.L. i de la 1a certificació d’obra del contracte d’obres per  
a la millora de diversos parcs i reposició de l’arbrat de l’Ajuntament d’Abrera i de l’acta  
de comprovació del replanteig, amb el següent contingut literal:

“Expedient núm.: G328/2017/17 (FACT-2018-347) 
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Assumpte:  Aprovació de la factura núm. 3543 de data 30 de desembre de 2017 presentada per R.S.  
Agrotècnica del Segrià, S.L. i de la 1a certificació d’obra del contracte d’obres per a la millora de diversos  
parcs i reposició de l’arbrat de l’Ajuntament d’Abrera i de l’acta de comprovació del replanteig

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-1322 adoptat  el dia 11 d’octubre de 2017, es va adjudicar el contracte  
d’obres de millora de diversos parcs i reposició de l’arbrat d’Abrera a la societat R.S. Agrotècnica del Segrià,  
S.L, per un import total de 265.813,98 € (IVA inclòs), amb formalització de data 27 d’octubre de 2017, i un 
termini d’execució de les obres de (4 mesos pel lot 1, 1 mes pel lot 2 i 5 mesos pel lot 3) comptats des del dia  
hàbil  següent  al  d’inici  de  les  obres,  (formalitzat  el  16  de  novembre  de  2017  mitjançant  l’acta  de  
comprovació del replanteig).

L’empresa adjudicatària ha presentat  la factura núm. 3543 de data 30 de desembre de 2017  (registre 
d’entrada núm. 2018-E-RC-630 de data 16 de gener de 2018/registre d’entrada núm. E/000232-2018 de 
15 de gener de 2018 de l’EACAT), per un import de 73.075,54 € (IVA inclòs), i la 1a certificació d’obres.

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

La proposta de resolució ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, Unitat de Suport  
Administratiu d’Urbanisme i Territori i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, l’Alcaldia, en ús de 
les atribucions que li atorga la Llei, i 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  núm.  1 de l’obra  de millora de diversos parcs i  reposició de l’arbrat  de  
l’Ajuntament dAbrera i la factura núm. 3543 de data 30 de desembre de 2017 per import de 73.075,54 € (IVA  
inclòs),  presentades  pel  contractista  R.S.  Agrotècnica  del  Segrià,  S.L,  amb  NIF  B25521238 i  donar  
conformitat a l’acta de comprovació del replanteig signada en data 16 de novembre de 2017, i aprovar-la.

Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 30.465,60 € (IVA inclòs) amb càrrec a  
l’aplicació  pressupostària  171/61900,  i  de  l’import  de  42.609,94  €  (IVA inclòs)  amb càrrec  a  l’aplicació  
pressupostària 171/61901, del pressupost municipal vigent.

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

Quart. Notificar aquesta resolució al contractista R.S. Agrotècnica del Segrià, S.L.

Cinquè. Donar compte a la Junta de Govern Local, 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. 2018-0164 de data 31 de gener de  
2018.

Segon. Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d’Intervenció  municipal  i  al  
Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient.”
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Els membres assistents es donen per assabentats

2.4  Expedient núm.:  (G328/2016/27) 
Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2018-0163  de  data  31  de  gener  de  2018 
d’aprovació de la factura núm. 237 de data 31/12/2017 presentada per Construcciones Cots i  
Claret,  SL,  i  de la 3a certificació d’obra del  contracte d’obres  per  a la reforma integral  de 
l'Ajuntament vell.

“L’Alcaldia  ha  adoptat  el  Decret  núm.  2018-0163  de  data  31  de  gener  de  2018,  
d’aprovació de la factura núm. 237 de data 31/12/2017 presentada per Construcciones  
Cots i Claret, SL, i de la 3a certificació d’obra del contracte d’obres per a la reforma  
integral de l'Ajuntament vell, amb el següent contingut literal:

“Expedient núm.: G328/2016/27 (FACT-2018-177) 
Assumpte:  Aprovació  de la  factura núm.  237 de data 31/12/2017 presentada per  
Construcciones Cots i Claret, SL, i de la 3a certificació d’obra del contracte d’obres per  
a la reforma integral de l'Ajuntament vell.

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

L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 237 de data 31 de desembre de  
2017 i la 3a certificació d’obres (registre d’entrada núm. 309 del dia 9 de gener de  
2018), per un import de 86.190,73 €.

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

La  proposta  de  resolució  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi  
Ambient, Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i Territori i, tenint en compte tot el  
relacionat anteriorment, l’Alcaldia, en ús de les atribucions que li atorga la Llei, i 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 núm. 3 de l’obra de reforma integral de l'Ajuntament vell  
d'Abrera,   i  la  factura  núm.  237 de data  31 de desembre de 2017 per  import  de  
86.190,73 €, presentades pel contractista Construcciones Cots i Claret SL, amb CIF  
B08136905.

Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 86.190,73 € (IVA  
inclòs)  amb càrrec a l’aplicació  pressupostària  231/63200 del pressupost  municipal  
vigent.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de la factura aprovada.
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Quart. Notificar aquesta resolució al contractista Construcciones Cots i Claret 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. 2018-0163 de data 31 de gener de  
2018.

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

Els membres assistents es donen per assabentats

2.5 Expedient núm.:  G330/2014/21
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de control de tèrmits a l’Escola bressol 
municipal Món Petit.

“Per acord núm. 2.10, adoptat per la Junta de Govern Local en data 11/12/2014,  es va 
adjudicar el contracte de serveis de control de tèrmits a l’Escola bressol municipal Món  
Petit a l’empresa Sistemes de Gestion Ambiental, SL, amb CIF B64172018, per un preu 
de 2.773,32 € (IVA inclòs), formalitzat el 18/12/2014.

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant  
escrit de data 28/12/2017 (Registre núm. Rebut-2017-E-RE-463), d’acord amb allò que 
estableix la clàusula sisena del contracte. 

S’ha emès informe tècnic núm. 101SP 2018-0005 de data 19/01/2018, subscrit per la  
tècnica de Sanitat i Salut pública, segons el qual, finalitzada la durada del contracte i el  
seu termini de garantia, no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la  
garantia definitiva, d’acord amb els articles 100 i 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,  
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector  
públic.
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació,  
en el marc de la normativa vigent i  tenint en compte tot el relacionat anteriorment,  
aquesta Regidoria de Medi Ambient i Sanitat, en ús de les atribucions que m’atorga el  
Decret d’Alcaldia  núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern  
Local l’adopció del següent:

8



ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del servei de control de  
tèrmits a l’Escola bressol municipal Món Petit.

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

Tercer. Ordenar  a la  Tresoreria  municipal  tornar  la  garantia  constituïda en metàl·lic,  
d’import 114,60 €, que el contractista Sistemes de Gestion Ambiental, SL té dipositada en  
aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a Sistemes de Gestion Ambiental, 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.

3.- OBRES  

3.1 Expedient núm.:   300/2018 
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en la 
rehabilitació de balcons a l'immoble ubicat al c/ Nou, 9-11, a instància de la CCPP del c/ Nou, 9-11, 
amb NIF H61114187. 

“S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  5  de  gener  de  2018  (registre  
d'entrades núm.2018-E-RC-177), petició de llicència urbanística subscrita per MLC, amb 
NIF XXXXX854X,  en  nom i  representació  de  la  CCPP del  c/  Nou,  9-11,  amb  NIF  
H61114187,  per  a  executar  la  rehabilitació  de  balcons al c/  Nou,  9-11  (referència  
cadastral 8566306).
 
L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2018 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 26 de gener de 2018 (núm. 2018-0026) subscrit per l'arquitecta  
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 31 de gener de 2018 (núm. SS-2018-0226) 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  
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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 300/2018, a 
 la CCPP del c/ Nou, 9-11, amb NIF H61114187, per a la rehabilitació dels balcons de  
façana (posterior) i substitució dels paviments de les terrasses, al c/ Nou, 9-11 (referència 
cadastral  8566306),  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.  AXW490,  presentat  pel  
promotor en data 5 de gener de 2018.
- 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.
-  L'executivitat  de  la  llicència  resta condicionada  a l’aportació  de  la  documentació  
acreditativa del contractista.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8,  
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que  
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió  
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 
 

Concepte Tipus Import

 Impost sobre Const., Instal., Obres  3,66 % Del pressupost 357,78 €

 TOTAL  357,78 €
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació  
d'aquest  acte  i  en  tot  cas  abans  de l'inici  de  les  obres,  dipositi  la  quantitat  de 450 
euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les  
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la  
notificació. 

Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança  
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.
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Cinquè. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient  
(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.: 3222/2017 (E017/2017/024)
Assumpte: Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0183 de data 6 de febrer de 2018 
de la llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble ubicat al c/ Hostal del Pi, 3, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU.

“L’Alcaldia ha adoptat el Decret núm. 2018-0183 de data 6 de febrer de 2018 de la  
llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a  
l'immoble ubicat al c/ Hostal del Pi, 3, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU:

“Expedient núm.: 3222/2017 (E017/2017/024)
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a l'immoble  
ubicat al C/ Hostal del Pi, 3, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 24 de d’octubre de 2017, a les 14:03  
hores (registre d'entrades núm. 2017-E-RE-328), petició de llicència urbanística subscrita  
per  J.P.A.,  amb NIF XXXXX088D,  en  nom i  representació  de  la  raó  social  Endesa  
Distribució Elèctrica SLU, amb CIF B82846817, per a executar obres per a l'ampliació de  
la  xarxa  de  subministrament,  al  C/  Hostal  del  Pi,  3  (referència  cadastral  
8259104DF0985N0001RJ),  així  com  diversa  documentació  tècnica  complementària  
aportades en dates 30 de novembre de 2017 (registre d’entrades electrònic núm.  416), i  
16  de gener  de 2018  (registre d'entrades electrònic  núm.   34),  com a resposta al  
requeriments d'esmena de dates 6 de novembre de 2017 i  de 19 de gener de 2018  
(registre de sortides 3605 i 236, respectivament). 

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició  
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 30 de gener de 2018 (núm. 2018-0006) subscrit per l'arquitecte  
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 31 de gener de 2018 (núm. SS-2018-0224) emès pel lletrat  
assessor extern Santiago Salvador.

La  proposta  de  resolució  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi  
Ambient, Unitat de Suport Administratiu al Territori  en el marc del Decret Legislatiu  
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret  
305/2006,  de 18 de juliol,  pel  qual  s'aprova el  Reglament  de la  Llei  d'Urbanisme,  
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents  
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions,  
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en  
compte tot el relacionat anteriorment, l’Alcaldia, en ús de les atribucions que li atorga  
la Llei,  i 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
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Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm.  d'expedient  3222/2017  
(E017/2017/024), sol·licitada per J.P.A., amb NIF XXXXX088D, en nom i representació  
de la  raó social  Endesa Distribució  Elèctrica SLU,  SA, amb CIF B82846817,  per  a  
l'ampliació de la xarxa de subministrament al C/ Hostal del Pi, 3 (referència cadastral  
8259104DF0985N0001RJ) d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les  
consideracions i condicions generals d'obres en xarxes de serveis de subministrament, a  
les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a  l'informe  tècnic  i  les  que  es  detallen  a  
continuació:
- Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en dates 24 de d’octubre de  

2017 (2017-E-RE-328), 30 de novembre de 2017 (reg. entrades 416), i 16 de gener  
de 2018  (reg. entrades núm.  34), amb la REF: NT 0563507 – AT/BT

- Una vegada finalitzades les obres, i com a màxim una setmana després de la data de  
finalització, els Serveis Tècnics Municipal han de verificar la correcta execució de les  
obres.  En  el  cas  d'obres  realitzades  en  diferents  fases,  s'haurà  de  fer  aquesta  
verificació  en  la  finalització  de  cada  una  de  les  fases.  Per  a  concretar  
aquesta inspecció  dels  treballs  realitzats,  s'haurà  de  contactar  amb  els  Serveis  
Tècnics  Municipals  al  correu  castrohj@ajuntamentabrera.cat (Telf.  93  7700325) i  
haurà d'assistir la Direcció facultativa de les obres.

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  529,18 €
TOTAL €   529,18 €

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

Quart. Notificar aquesta resolució a la raó social peticionària; donar compte a la Junta de 
Govern  Local,  i  comunicar-la  al   Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  
Finances, i  al  d'Urbanisme  i  Territori  (Cap  de  Departament,  arquitecta  i  arquitecte/a  
tècnic/a municipals).”
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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. 2018-0183 de data 6 de febrer de 
2018  de  la  llicència  d'obres  per  a  la  millora  de  la  xarxa  de  subministrament  
d'enllumenat elèctric a l'immoble ubicat  al  c/  Hostal  del Pi,  3,  a instància d'Endesa 
Distribució Elèctrica SLU.

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

Els membres assistents es donen per assabentats

  
3.3 Expedient núm.: 807/2018
Llicència d'obres per a l’ampliació en la xarxa de subministrament de gas natural a l'immoble ubicat 
al c/ Rubí, 5, a instància de Negdia Catalunya SDG, S.A., amb NIF A63485890.
 
“S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  26  de  gener  de  2018  a  les  
13:58h (registre d'entrades núm. 2018-E-RE-52), petició de llicència urbanística subscrita  
per J.M.B.M., amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social Negdia  
Catalunya SDG, S.A., NIF: A63485890, per a executar obres d'ampliació de la xarxa de  
subministrament al c/ Rubí, 5 (referència cadastral 8372504).
 
S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició  
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- informe tècnic de data 2 de febrer de 2018 (núm. 2018-0007) subscrit per l'arquitecte  
tècnic municipal.
-  Informe jurídic  de data 6 de febrer de 2018 (núm. SS-2017-0229) emès pel lletrat  
assessor extern Santiago Salvador.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis,  
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient,  
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori) en el marc del Decret Legislatiu  
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret  
305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  la  Llei  d'Urbanisme,  
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents  
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions,  
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en  
compte tot el relacionat anteriorment es proposa a la Junta de Govern local l'adopció del  
següent
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ACORD
 
Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres amb núm. d'expedient 807/2018, sol·licitada  
per J.M.B.M., amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social Negdia  
Catalunya SDG, S.A., amb NIF A63485890, per a executar obres d'ampliació de la xarxa  
de  subministrament  al  c/  Rubí,  5 (referència  cadastral  8372504),  d'aquest  terme 
municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals  
d'obres  en  xarxes  de  serveis  de  subministrament,  a  les  condicions  particulars  que  
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 26 de gener de 2018  
(número de registre d'entrades 2018-E-RE-52)
 
Segon. Informar  a  Negdia  Catalunya  SDG,  S.A.  que  tal  i  com  s'estableix  en  les  
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer  
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina  
de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent  
detall:

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

 

3.4  Expedient núm.: 854/2018 
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de serveis al c/ Castella - La Manxa, 10 (CV2.117), a  
instància d’Electricitat Badia SL, amb NIF B62255013.
 
“S'ha presentat al registre general municipal en data 30 de gener de 2018 a les 09:32  
h (registre d'entrades núm. 2018-E-RE-56), petició de llicència urbanística subscrita per  
Electricitat Badia SL, amb NIF B62255013, per a la millora de la xarxa elèctrica al c/  
Castella - La Manxa, 10 (CV2.117) (referència cadastral 0278713).
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S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició  
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 5 de febrer de 2018 (núm. 2018-0008) subscrit per l'arquitecte  
tècnic municipal.
-  Informe jurídic  de data 6 de febrer de 2018 (núm. SS-2018-0230) emès pel lletrat  
assessor extern Santiago Salvador.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient,  
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3  
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18  
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal  
núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents  administratius;  i  de  
l'Ordenança fiscal  núm. 6 reguladora  de l'Impost  sobre construccions,  instal·lacions  i  
obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el  
relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei  
proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres amb núm. d'expedient 854/2018, sol·licitada  
per Electricitat Badia SL, amb NIF B62255013,  per a executar la substitució de cablejat  
d’escomesa elèctrica (fent una cata de 60 x 60 cm a la vorera per localitzar el cablejat) al  
c/ Castella - La Manxa, 10 (CV2.117) (referència cadastral 0278713), condicionada al  
compliment de les consideracions i condicions generals d'obres en xarxes de serveis de  
subministrament, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es 
detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel sol·licitant en data 30 de gener de  
2018.

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

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 13,18 €

TOTAL  ....................................... 13,18 €
 
Tercer. Comunicar a Electricitat Badia SL 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 la raó social peticionària, i comunicar-lo al Departament  
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i al d'Urbanisme i Territori (arquitecte tècnic  
municipal).”
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.5 Expedient núm.:   339/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en la rehabilitació de 
la  façana a  l'immoble  ubicat  al c/  Moreneta,  6  (LC.710), a  instància  de  JMC, en  nom  i 
representació de PURCHASE, S.L., amb NIF B65727547. 
 
“S'ha presentat al registre general municipal en data 10 de gener de 2018 a les 10:46 h  
(registre d'entrades núm.2018-E-RC-342), petició de llicència urbanística subscrita per  
JMC, en nom i representació de la raó social PURCHASE, S.L., amb NIF B65727547,  
per  a  executar  la  rehabilitació  de  la  façana  de  l’immoble  ubicat  al c/  Moreneta,  6  
(LC.710) (referència cadastral 0456003).

L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2018 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 29 de gener de 2018 (núm. 2018-0027) subscrit per l'arquitecta  
tècnica municipal.
-  Informe jurídic  de data 6 de febrer de 2018 (núm. SS-2018-0228) 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 339/2018,  
a PURCHASE,  S.L.,  amb  NIF B65727547,  per  a  executar  les  obres  consistents  
en rehabilitació de façana al c/  Moreneta, 6 (LC.710) (Referència cadastral  0456003),  
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 10 de gener de 
2018.
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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., Obres  3,66 % Del pressupost 168,36 €

 TOTAL  168,36 €
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació  
d'aquest  acte  i  en  tot  cas  abans  de l'inici  de  les  obres,  dipositi  la  quantitat  de 450 
euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les  
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la  
notificació. 

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

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
 
---

5.- SUBVENCIONS
 
---

6.-CONVENIS

---
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7.- PERSONAL

---

8.- ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: G388/2016/10
Donar compte de resolució judicial 

“Vist que per JGG es va interposar recurs contenciós administratiu contra el Decret de la  
Regidoria  Delegada  núm.  2016-0136  de  12  de  febrer  de  2016,  pel  que  es  resolia  
l’expedient desestimant la reclamació formulada pels desperfectes en diferents objectes  
que es trobaven al garatge en el moment de la fuita d’aigua.   

Atès que el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en data 19 d’octubre  
de 2017, ha dictat sentència número 49/2017, en la que s’estableix:  

“1º.Estimar  el  recurso  contencioso  administrativo  interpuesto  contra  el  acto  
administrativo impugnado que SE ANULA por no ser conforme a derecho y condenar a  
la administración demandada a abonar al actor la suma de 1.084,75 euros, más los  
intereses legales correspondientes. 

2º NO HACER imposición de las costas causadas.” 

En conseqüència, en ús de les atribucions que tinc legalment conferides, proposo a la  
Junta de Govern Local l’adopció del següent
   
ACORD

Primer. Donar compte de la sentència judicial esmentada i acatar-la en el termes de la  
mateixa. 

Segon.  Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.084,75  
corresponents  a  la  quantitat  principal,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  920 
22610, de l’exercici 2018 i  l’import de  211,73 € corresponents als interessos legals,  
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 934/35200, de l’exercici 2018. 

Tercer.  Efectuar el pagament al núm. de compte del Jutjat Contenciós Administratiu:  
Banc Santander, ES55 0049 3569 9200 0500 1274, especificant en el concepte el nº 
0897 0000 85 0125 16.      

Quart.  Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona i  
comunicar-ho al Departament d’intervenció, tresoreria i Finances de l’Ajuntament. “

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

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

9.1 Expedient núm.: 443/2018
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació per a la concessió 
demanial de parades i magatzems del Mercat municipal d’Abrera.

“L’Ajuntament d’Abrera és titular de l’equipament Mercat Municipal d’Abrera, situat a  
Rambla del Torrentet, núm. 16.

La Regidoria de Promoció Econòmica ha previst diferents convocatòries de licitació  
per a l’adjudicació  de concessions per a l'ús privatiu  de parades i  magatzems del  
mercat, com a comerç bàsic o qualsevol altre ús dels previstos com a comercial clau  
14.

S’ha  emès  informe tècnic  justificatiu  de  la  necessitat  de  la  contractació,  de  núm.  
PE02/2018 i data 29/01/2018, subscrit per la tècnica de Promoció Econòmica.
El  termini de la concessió serà de 15, 5 i 2 anys, a opció del licitador. Es preveu la  
possibilitat de prorrogar en el cas dels 5 i 2 anys, amb la mateixa durada del contracte.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 02/02/2018, s’ha iniciat l’expedient contractual.

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

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres  
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la  
necessitat motivada de l’actuació,  la redacció dels plecs de clàusules,  així  com els  
informes pertinents, la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, en ús de 
les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016,  
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives  
particulars i de prescripcions tècniques per a la concessió de parades i magatzems al  
Mercat Municipal d’Abrera.

Segon. Iniciar  el  procediment  obert  de  licitació  del  contracte  i  publicar  anunci  de  
licitació al Tauler d’anuncis, al Perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província  
de Barcelona (BOPB),  per a la  presentació d’ofertes en un termini  de quinze dies  
naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació al BOPB. 
La 2a convocatòria de licitació s’iniciarà el dia 4 fins al 18 de juny i la 3a convocatòria  
del dia 15 al 29 d’octubre d’aquest any.
Les  proposicions  es  presentaran  al  Registre  general  de l’Ajuntament  d’Abrera,  en  
horari d’atenció públic.
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Tercer. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei de Promoció Econòmica i  
Ocupació.”

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

9.2 Expedient: G330/2016/26 
Modificació del  lot  2 del  contracte de serveis  Gestió integral  de fraccions de residus de la 
Deixalleria.

“Per Decret d'Alcaldia núm. 2017-1129, adoptat en data 16/08/2017, es va adjudicar el  
contracte  administratiu  mixt  de  subministrament,  en  arrendament,  i  de  serveis  de  
buidat i manteniment de contenidors de recollida d'oli vegetal domèstic, gestió integral  
de  fraccions  de  residus  de  la  Deixalleria  i  recollida  de  paper  confidencial  de  
l’Ajuntament d’Abrera, respecte del lot 2 d’acord amb les dades següents:

“Lot 2:  Serveis de gestió integral de les fraccions de residus de la Deixalleria municipal 
Adjudicatari: Centre de gestió mediambiental, SL NIF: B60916533
Preu: 18.080,20 €, 10% IVA: 1.808,02 €, total: 19.888,22 €
Durada: 1 any Pròrroga: 1 any Inici: 01/09/2017
Millores: 
1. Oferir campanyes de comunicació sobre l’ús de la Deixalleria: subministrament anual  

durant  la vigència de contracte de 5.000 tríptics  explicatius sobre els serveis de la  
Deixalleria, incentivant el seu ús

2. Oferir millores relacionades amb el transport: realitzar dos transports anuals entre la  
planta de compostatge del Bages i els horts socials d’Abrera. El transport per viatge,  
aproximadament, serà de 10 tones 

3. Oferir  cursos de sensibilització sobre l’ús correcte d’una deixalleria:  realització d’un  
curs de, com a mínim, 6 h. per a 5 persones del personal del Departament de Serveis  
urbans i Manteniment de l’Ajuntament d’Abrera

4. Oferir millores en la gestió i la logística: 
- Durant  l’operació  de  buidat  dels  contenidors  de  la  Deixalleria,  deixar  un  

contenidor de reposició de característiques equivalents al contenidor durant la  
estona  que  duri  l’operació  de  transport  i  buidat.  El  contenidor  propietat  de  
l’Ajuntament haurà de ser retornat i el contenidor de substitució haurà de ser  
retirat un cop finalitzada l’operació, en el mateix dia

- Retirar els residus (buidat de contenidors) en un màxim de 24 h. a partir de la  
demanda de l’Ajuntament

- Realitzar la recollida de residus especials, bateries de vehicles i altres fraccions  
que siguin recollides amb caixes de 500L o menys, o amb cubicontainer de  
1000 L amb toro mecànic amb bàscula incorporada, donant el pes, al moment,  
als operaris de la Deixalleria.”

El  contracte  de  serveis  es  va  formalitzar  el  dia  23/08/2017 amb  registre  núm.  
2017-0001.

S’ha emes informe tècnic núm. 013AD 2018-0001, de data 15/01/2018, i núm. 013AD 
2018-0007,  de  data  08/02/2018,  subscrits  pel  tècnic  de  Medi  Ambient.  Durant  
l’execució del contracte ha sorgit la necessitat d’introduir modificacions detallades en  
el documents tècnics, com a conseqüència de noves fraccions (matalassos, runes de 
la brigada municipal i nous residus especials) que s’han de recollir selectivament a la  
Deixalleria municipal  i per l’actualització dels preus unitaris per revisió del cànon per  
part de l’Agència de Residus de Catalunya.
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El  16/01/2018  es  va  donar  audiència  al  contractista  de  la  proposta  tècnica  de  
modificació convencional, qui ha acceptat la modificació contractual en escrits de data  
22/01/2018  (Registre  núm.  2018-E-RE-41)  i  de  12/02/2018  (Registre  núm. 
2018-E-RE-83) i ha ingressat una garantia complementària per import 319,20 € i una 
segona garantia complementària per import 51,95 €.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació,  
en aplicació dels articles 105, 107 i 234 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de  
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector públic,  
aquesta Regidoria de Medi Ambient i Sanitat, en ús de les atribucions que m’atorga el  
Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern  
Local el següent,

ACORD

Primer. Aprovar la modificació convencional del contracte administratiu de serveis de  
gestió integral de fraccions de residus de la Deixalleria, per un import de 7.423,10 €, 
905,71 € d’IVA, amb un total de  8.328,81 € i especificar  que l’IVA aplicable és d’un 
10% per  al  transport  i  gestió  de  residus  (861,61 €)  i  d’un  21% per  al  lloguer  de  
contenidors (44,10  €).

Informar que els preus unitaris sense IVA aplicables al contracte són:

Fracció
Preu transport  

(€/viatge)
Preu tractament per tona

Preu integral 
(transport + 
tractament)

Runes de la construcció 175 16,05 --
Matalassos 175 190 --
Restes de poda de 
jardineria (fracció vegetal)  
fins a la planta de 
compostatge del Consorci  
del Bages

170 -- --

Residus de fusta (mobles 
de fusta, palets, etc.)

95 20 €/t --

Residus voluminosos 
(mobles no de fusta, 
rebuig, etc.)

135 80,60 €/t --

Residus de plàstic (rebuig  
de plàstic)

130 80,60 €/t --
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Fracció
Preu transport  

(€/viatge)
Preu tractament per tona

Preu integral 
(transport + 
tractament)

Residus especials 83 €/t

Fracció €/t

Filtres d’oli 270

Sòlid i pastós 320

Cosmètics 320

Medicaments 320

Envàs pressió no 
domèstics

350

Tòner 700

Dissolvents 800

Fibrociment 900

Aerosols
1.00

0

Envàs pintura
1.20

0

Envàs restes àcid
1.20

0
Envàs dissolvents 
no halogenats

1.20
0

Fitosanitaris
1.50

0

Reactius lab.
1.50

0

--

Bateries de vehicles -- -- -3 €/bateria
Paper cartró -- -- -50 €/t
Ferralla -- -- -120 €/t
Residus de vidre -- -- 85 €/t
Oli mineral -- -- -20 €/t
Pneumàtics (no 
gestionats via un SIG)

-- -- 250 €/t

Lloguer de contenidor -- -- 35 €/mes

Segon. Informar que la modificació correspon a un 41,06 % del preu d’adjudicació del  
contracte,  de  conformitat  amb  els  supòsits  regulats  a  la  Clàusula  31  del  Plec  de 
clàusules administratives particulars, annex 1 del contracte:

“L  ot   2: Es podrà modificar el contracte:
- Per augment de les fraccions de residus recollides a la Deixalleria.
- Per increment de les tones anuals de les fraccions que es gestionen a la deixalleria. ....

Aquests supòsits de modificació no podran superar, anualment, el 50% del preu d’adjudicació.”

Tercer. Aprovar  i  disposar  la  despesa  de  8.328,81  €,  a  càrrec  de  l’aplicació  
pressupostària núm. 1621/22703 del pressupost municipal vigent.

Quart. Citar  el  contractista  per  formalitzar  addenda  del  contracte,  mitjançant  
l’atorgament de document administratiu de signatura telemàtica, de la qual cosa en  
donarà fe la Secretaria de la Corporació en el termini màxim de cinc dies hàbils.

Cinquè. Notificar aquest acord al contractista.

Sisè.  Donar compte a la Intervenció municipal  i  al  Servei  de Medi  Ambient  i  Salut 
Pública.”
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

9.3 Expedient núm.: 2366/2017 (E053/2017/16)
Declaració responsable d’activitat d’oficina tècnica al carrer d’Antoni Gaudí, 59, local 5.

“SPG  Engineering  &  Design  SL,  NIF  B67101436,  ha  comunicat  l’activitat  dita  
mitjançant  instància  entrada  en  data  02.10.2017  (núm.  de  registre  8946)  i  la  
documentació annexa corresponent. Altra documentació necessària ha estat aportada  
en data 30.10.2017 (núm. de registre 9972).

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

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0132  
de data 30.10.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a  
aquesta activitat  de data 04.10.2017, amb dictamen positiu i  el  següent comentari:  
“(...) El text compleix la normativa perquè el text del rètol correspon al nom comercial  
de la part  específica.  Ara bé, si  s’hi  afegeix a la retolació qualsevol  altra indicació  
general sobre l’activitat, aquesta hi haurà d’aparèixer, almenys, en català.”

S’ha emès l’informe tècnic - acta de comprovació de data 13.02.2018,  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 declaració responsable:
Titular: SPG Engineering & Design SL, NIF B67101436
Rètol de l’establiment: SPG ENGINEERING & DESIGN – FKN GRUPPE

Activitat: oficina tècnica
Emplaçament: C. Antoni Gaudí, 59, local 5
Classificació:  activitat  innòcua  inclosa  a  l’annex  I  (codi  741)  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  02.10.2017  i  la  
documentació  complementària  presentada  en  data  30.10.2017  i  diligenciar-la  en  
aquest sentit.
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Tercer. Acordar, d’acord amb la normativa vigent, i amb la valoració i qualificació que  
resulta  de  la  instrucció  de  les  actuacions  tècnicoadministratives,  la  imposició  a  
l’activitat  autoritzada  a  l’apartat  anterior  de  les  següents  condicions,  limitacions,  i  
mesures correctores en el seu funcionament.

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. 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  
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al  compliment  de  les  seves  funcions,  i  donarà  instruccions  al  personal  de  
l’establiment  en  aquest  sentit.  Qualsevol  obstrucció  a  l’activitat  inspectora  
determinarà la suspensió cautelar de l’activitat  amb efectes immediats i  fins  
que es pugui concloure el procediment d’inspecció. D’altra banda, tota actuació  
inspectora, ordinària o extraordinària, restarà subjecta a les taxes municipals  
corresponents.

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

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

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

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

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

I no havent-hi  més assumptes a tractar,  el  President  dóna per finalitzada la sessió 
essent  les 18:23 hores,  de la  qual  en dono fe i  lliuro  la  present  acta amb el  seu 
vistiplau. 

  Vist i plau
El secretari                 L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                             Jesús Naharro Rodríguez 
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