
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 6 
DE MARÇ DE 2018

A la Vila d’Abrera, essent les 18:25 hores del dia 6 de març 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: 

Exerceix de President:  Sr.  Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports, 
Salut, Gent Gran i Cultura (PSC).  

Vocals: 
- 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)
- 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.  

Excusen la seva assistència l’alcalde. Sr. Jesús Naharro, i el regidor delegat Sr. Albert  
Roca.
  
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.: 
Acta de la Junta de Govern Local de data 20/02/18

2 CONTRACTES

2.1
Expedient núm.: 4541/2017
Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del 
contracte de serveis de socorrisme de la Piscina municipal descoberta.

2.2
Expedient núm.:  G329/2016/35
Devolució de la garantia definitiva del contracte  subministrament de dos vehicles tipus 
furgoneta.
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2.3

Expedients núm.: 3599/2017 (G333/2017/47) i FACT-2018-659 
Conformitat a l’acta de comprovació del replanteig, i aprovació de la factura núm. 57 de 
data  07/02/2018  presentada  per  NESRA Enginyeria  i  Instal·lacions,  SL i  de  la  1a 
certificació d’obra del contracte d’obres per a la remodelació de la zona OAC.

2.4

Expedient núm.: G328/2016/27 (FACT-2018-554) 
Aprovació de la factura núm. 8 de data 31/01/2018 presentada per Construcciones Cots 
i Claret, SL, i de la 4a certificació d’obra del contracte d’obres per a la  reforma integral 
de l'Ajuntament vell.

2.5 Expedient núm.: G333/2016/41
Devolució de la garantia definitiva del contracte menor d’obres per a la renovació de la 
senyalització horitzontal al municipi d’Abrera.

3 OBRES

3.1

Expedients núms.: 338/2018 i els referenciats
Assabentat  de  comunicacions  prèvies  per  a  la  realització  d'obres  menors  i  de  tala 
d'arbres presentades pels  interessats que s'indiquen en cada cas durant  el  mes de 
gener de 2018. 

3.2

Expedient núm.: 855/2018
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  les  obres  consistents  en 
modificació de paviment i rehabilitació de façanes a l'immoble ubicat al c/ Rebato, 16 , a 
instància d’AMQ,  amb NIF XXXXX156V, en nom i representació de Lavandor Agencia 
Inmobiliaria, S.L., amb NIF B62286562.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/2004/31
Comunicació de transmissió d’activitat de bar a la plaça de les Oliveres, 28, local.

4.2 Expedient núm.: E052/1999/70
Comunicació de transmissió d’activitat de restaurant a la masia Ca la Cília.

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS

6.1 Expedient: G401/2016/03
Aprovació pròrroga del conveni SIAD 2018

7 PERSONAL

7.1
Expedient núm.: 1314/2018
Assabentat  d’hores  extraordinàries  no  compensables  realitzades  pel  personal  de 
l’Ajuntament d’Abrera nòmina de febrer de 2018

8 ALTRES ASSUMPTES

 ---

9 SOBREVINGUTS (no inclosos a la convocatòria)

9.1

Expedient núm.:  4070/2017 (E015/2017/154)
Inadmissió a tràmit de comunicació prèvia per a la realització d'obres menors a la Ctra. 
de Martorell a Olesa de Montserrat, km. 4,6, presentada per ATLL Concessionària de la 
Generalitat de Catalunya, SA.  

9.2

Expedient núm.: 262/2018
Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del 
contracte de serveis de prevenció de riscos laborals i vigilància de salut del personal de 
l'Ajuntament d'Abrera

9.3

Expedient núm.: 1211/2018
Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del 
contracte  de  serveis  del  Programa d’atenció  psicològica a  infants,  adolescents  i  les 
seves famílies: ZAS.
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1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: 1218/2018
Acta de la Junta de Govern Local de data 20/02/18

“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 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 20 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.

3



2.- CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: 4541/2017
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis de socorrisme de la Piscina municipal descoberta.

“Per a la contractació dels serveis  de socorrisme a les Piscines  Municipals  d'estiu  
d’Abrera es  preveu  la  formalització  d’un  contracte  administratiu  de  tres  mesos  de  
durada.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 21/02/2018, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de data 23/02/2018,  
subscrit pel cap del Servei d'Esports.

El valor estimat del contracte és de 41.400 €, IVA no inclòs. El pressupost base de  
licitació és de 41.400 €. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una  
suma total de 50.094 €.

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  una  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  de 
socorrisme i a les Piscines Municipals d'estiu d’Abrera.

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

Tercer. Autoritzar la despesa de 50.094 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm.  
342/22799 del pressupost municipal vigent.

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

2.2 Expedient núm.:  G329/2016/35
Devolució de la garantia definitiva del contracte subministrament de dos vehicles tipus furgoneta.

“Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0809, adoptat en data 21/06/2017, es va adjudicar el  
contracte de  subministrament de dos vehicles tipus furgoneta a  REMM Guitart,  SL, 
amb CIF B62649843, per un preu de 25.091,02 € (IVA inclòs), formalitzat el 28/06/2017.

La  clàusula 7a  del  contracte  formalitzat  regula:  “Termini  de  garantia. El  termini  de 
garantia previst per aquest contracte serà de tres mesos, comptats des de la finalització del  
contracte. Per garantir el contracte, l’adjudicatari ha dipositat, en metàl·lic, una garantia d’import  
1.038,62 €.”

S’ha emès informe tècnic de data 01/02/2018, subscrit per la cap de Serveis urbans i  
Manteniment,  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.

La  clàusula  6a  del  Plec  de  prescripcions  tècniques  (PPT)  annex  2  al  contracte  
formalitzat estableix:  “Garantia. La garantia mínima dels vehicles serà de 3 anys, comptats  
des de l’acta de recepció del subministrament dels béns, o de 100.000 km.”

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 d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme, Mobilitat i Millora, en  
ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  del  dia 
22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del subministrament de 
dos  vehicles  tipus  furgoneta,  marca  Dacia,  model  Dokker,  matrícules  6479KDN  i  
6481KDN que van ser recepcionats el 27/10/2017.

Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment,  
sense perjudici de la garantia dels vehicles a la que fa referència la clàusula 6a del PPT.

Tercer. Ordenar  a la  Tresoreria  municipal  tornar  la  garantia  constituïda en metàl·lic,  
d’import  1.038,62 €, que el contractista  REMM Guitart,  SL té dipositada en aquesta  
corporació.

Quart. Notificar aquest acord a REMM Guitart, SL.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i a Serveis urbans i Manteniment.”

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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2.3 Expedients núm.: 3599/2017 (G333/2017/47) i FACT-2018-659 
Conformitat a l’acta de comprovació del replanteig, i aprovació de la factura núm. 57 de data 
07/02/2018 presentada per NESRA Enginyeria i Instal·lacions, SL i de la 1a certificació d’obra  
del contracte d’obres per a la remodelació de la zona OAC. 

“Per  Decret  de l’Alcaldia  núm. 2017-1600 de data 14 de desembre de 2017,  es va  
adjudicar el contracte menor d’obres de remodelació de les zones del vestíbul i OAC 
emplaçades  a  la  planta  baixa  de  l'edifici  de  l'Ajuntament, a NESRA Enginyeria  i  
Instal·lacions,  SL,  amb NIF B64049216,  per  un  import  de  33.807,92  €  (21% IVA:  
7.099,66  €,  total:  40.907,58  €)  amb  un  termini  d’execució  de  3  mesos des  del  
replanteig (formalitzat  el  9  de gener  de 2018 mitjançant  l’acta de comprovació del  
replanteig).

L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 57 de data 7 de febrer de 2018  
(registre d’entrada núm. 1578 de 14 de febrer de 2018), per un import de 9.185,96 €, i la  
1a certificació d’obres (registre d’entrades núm. 1353 de 8 de febrer de 2018).

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

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

ACORD

Primer. Donar conformitat a l’acta de comprovació del replanteig signada en data 9 de  
gener de 2018, i aprovar la certificació núm. 1 de l’obra  del contracte menor d’obres 
per a la remodelació de les zones del vestíbul i OAC emplaçades a la planta baixa de  
l'edifici de l'Ajuntament; i la factura núm. 57 de data 7 de febrer de 2018 per import de  
9.185,96 €, presentades pel contractista  NESRA Enginyeria i Instal·lacions, SL, amb 
NIF B64049216.

Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 9.185,96 €  (IVA inclòs)  
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 925/63200 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  
comunicar-lo a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme i Territori (tècnics).”

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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2.4 Expedient núm.: G328/2016/27 (FACT-2018-554) 
Aprovació  de la factura núm. 8  de data  31/01/2018 presentada per  Construcciones  Cots  i 
Claret,  SL,  i  de la 4a 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. 8 de data 31 de gener de 2018 i la 
4a certificació d’obres (registre d’entrada núm. 1278 del dia 7 de febrer de 2018), per  
un import de 40.769,43 €.

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

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

ACORD

Primer. Aprovar la certificació núm. 4 de l’obra de reforma integral de l'Ajuntament vell  
d'Abrera,   i la factura núm. 8 de data 31 de gener de 2018 per import de 40.769,43 €,  
presentades pel contractista Construcciones Cots i Claret SL, amb CIF B08136905.

Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 40.769,43 € (IVA inclòs)  
amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  231/63200  del  pressupost  municipal  vigent,  
restant condicionat  a l'aprovació de la modificació pressupostaria per incorporació de  
romanents de l'exercici anterior.

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

Quart. Notificar aquest acord al contractista  Construcciones Cots i Claret SL, i donar 
compte a la Intervenció municipal, i al Departament d’Urbanisme i Territori (tècnics)."

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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2.5 Expedient núm.: G333/2016/41 
Devolució  de  la  garantia  definitiva  del  contracte  menor  d’obres  per  a  la  renovació  de  la 
senyalització horitzontal al municipi d’Abrera.

“Per acord núm. 2.22, adoptat per la Junta de Govern Local en data 13 de desembre de  
2016, en sessió extraordinària i urgent, es va adjudicar el contracte menor d’obres per a  
la renovació de la senyalització horitzontal al municipi d'Abrera a l’empresa TEMAVIAL  
SL, amb NIF B60736600, per un preu de 27.284,09 € (IVA inclòs).

En data 22 de desembre de 2016 es va dipositar en metàl·lic per part dels interessats la  
fiança  urbanística  per  import  de 1.127,44 €,  com a garantia  del  compliment  de les  
condicions  imposades al  contracte,  i  aquesta no ha estat  retornada amb anterioritat,  
segons resulta de la documentació obrant a l’expedient.

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant  
escrit de data 22 de gener de 2018 (registre d’entrades núm. 2018-E-RE-43). 

S’ha emès informe tècnic de data 19 de febrer de 2018 (número 2018-0016), subscrit  
per l’arquitecte, Cap de Departament, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que 
desaconsellin el retorn de la garantia definitiva del contracte, de conformitat amb els  
articles 100 i 102 del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de 14 de novembre,  pel  qual  
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP, en endavant).
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i  
Medi Ambient, Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i Territori,  i aquest regidor  
delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat i Millora en ús de les  
atribucions que m’atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 
2016, proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del contracte menor  
d’obres per a la renovació de la senyalització horitzontal al municipi d’Abrera, d'acord  
amb l'article 102.1 del TRLCSP.

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

Tercer. Ordenar  a la  Tresoreria  municipal  tornar  la  garantia  constituïda en metàl·lic,  
d’import  1.127,44  €,  que  el  contractista  TEMAVIAL  SL,  té  dipositada  en  aquesta  
corporació, al compte que ha indicat mitjançant el document “Certificado de Titularidad  
Bancaria”, presentat al registre municipal (registre d’entrades 2018-E-RE-43) en data 22  
de gener de 2018.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  l’empresa  TEMAVIAL  SL,  i  comunicar-lo  a  la  
Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient.”

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

8



3.- OBRES  
 

3.1 Expedients núms.: 338/2018 i els referenciats
Assabentat  de  comunicacions  prèvies  per  a  la  realització  d'obres  menors  i  de  tala  d'arbres 
presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de gener de 2018. 
 
“S'han presentat durant el mes de gener de 2018 al registre general municipal diverses  
comunicacions prèvies d'obres i de tala d'arbres per part dels peticionaris-beneficiaris que 
en cada cas s'indiquen.
 
Atesa la Disposició Addicional Primera (actes subjectes a règim de comunicació prèvia)  
de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Edificació, aprovada per decret de l'Alcaldia  
núm. 10293 de data 26 de febrer de 2008.

S'han  emès  els  informes  preceptius  en  relació  amb  les  comunicacions  d'obres  
presentades i s'han realitzat les instruccions en els expedients corresponents.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori, Urbanisme i Medi  
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el marc del Decret  
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el  
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme,  
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents  
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions,  
instal·lacions i obres en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en  
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que li  
atorga el Decret núm. 2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposa a la Junta de  
govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Restar assabentada aquesta Junta de Govern de les comunicacions prèvies  
d'obres menors i de tala d'arbres subjectes a aquest règim, que es detallen a continuació:

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 337/2018
- INTERESSAT: PURCHASE, S.L.
- NIF: B65727547
- OBRES COMUNICADES: Col·locació de reixes en portes i finestres, tanca de façana,  
paviment de patis i formació d'escales
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Moreneta, 6 (LC.710) (referència cadastral 0456003)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 342/2018
- INTERESSAT: ARC
- NIF: XXXXX298A
- OBRES COMUNICADES: escomesa d'aigua fins a l'interior de l'habitatge
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Sant Lluís, 9 (CV1.110) (referència cadastral 0374031)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 478/2018
- INTERESSAT: CCS
- NIF: XXXXX737S
- OBRES COMUNICADES: tala de dos arbres tipus pi
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Ametlla, 5 (LC.286) (referència cadastral 0751204)
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- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 22,24€ (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per arbre  
amb un màxim de 75,41 €).

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 479/2018
- INTERESSAT: MPGM
- NIF: XXXXX617W
- OBRES COMUNICADES: formació de senders interiors
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Bosc, 16 (CV1.B72) (referència cadastral 0672005)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 480/2018
- INTERESSAT: JJMF
- NIF: XXXXX406R
- OBRES COMUNICADES: construcció de petites jardineres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Múrcia, 5 (CV2.414) (referència cadastral 0680304)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21).

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 715/2018
- INTERESSAT: FGM
- NIF: 49784697R
- OBRES COMUNICADES: tala de tres pins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Segre, 1 (CA.164) (referència cadastral 6867611)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 33,36 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23: 11,23 €/arbre)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 719/2018
- INTERESSAT: JVL
- NIF: XXXXX007Y
- OBRES COMUNICADES: adequació tanca posterior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Lliri, 38 (LC.82-83) (referència cadastral 0648507)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 722/2018
- INTERESSAT: MFMC
- NIF: XXXXX760D
-  OBRES  COMUNICADES:  reforma  de  cuina  i/o  bany,  canvi  de  paviment  interior,  
instal·lació de fals sostre, substitució de portes i finestres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Esparreguera, 12 (referència cadastral 8775819)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 724/2018
- INTERESSAT: IAA
- NIF: XXXXX886L
- OBRES COMUNICADES: formació d'escales
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Bosc, 7 (CV1.B40) (referència cadastral 0773621)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 730/2018
- INTERESSAT: MFJ
- NIF: XXXXX579A
- OBRES COMUNICADES: substitució tanca llindar posterior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Magarola, 59 (referència cadastral 8376705)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 735/2018
- INTERESSAT: DLS
- NIF: XXXXX538W
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Bosc, 14 (CV1.B72) (referència cadastral 0672008)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

Segon.  Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  
Finances (Cap de Departament, Tresorera i a l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat i  
Suport),  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi Ambient  (arquitecta tècnica municipal)  i  a la  
Policia Local.”
  
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.2 Expedient núm.: 855/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en modificació de 
paviment i rehabilitació de façanes a l'immoble ubicat al c/ Rebato, 16, a instància d’AMQ, amb NIF 
XXXXX156V, en nom i representació de Lavandor Agencia Inmobiliaria, S.L., amb NIF B62286562.

“S'ha presentat al registre general municipal en data 31 de gener de 2018 a les 13:03 h  
(registre d'entrades núm.2018-E-RC-1101), petició de llicència urbanística subscrita per  
AMQ, amb NIF XXXXX156V, en nom i representació de la raó social Lavandor Agencia  
Inmobiliaria,  S.L.,  amb  NIF  B62286562,  per  a  executar  modificació  de  paviment  i  
rehabilitació  de  façanes  al  c/  Rebato,  16  (referència  cadastral  
7975734DF0977N0001FQ).

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.
b) Rehabilitació de l'habitatge en ús per tal d'assolir el nivell mínim d'habitabilitat objectiva, sempre i quan no  
tinguin la finalitat de crear nous habitatges.
.../...
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 16 de febrer de 2018 (núm. 2018-0051) subscrit per l'arquitecta  
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 21 de febrer de 2018 (núm. SS-2018-0234) 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
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ACORD

Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres menors amb núm. d'expedient 855/2018, a  
Lavandor  Agencia  Inmobiliaria,  S.L ,  amb NIF B62286562,  per a executar  les obres  
consistents en paviments de patis exteriors, reparació de parets i rehabilitació de  
façana  al  c/  Rebato,  16  (Referència  cadastral  7975734DF0977N0001FQ),  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 31 de gener de  
2018.
- Als treballs de pavimentació dels patis exteriors s’han de preveura punts de recollida de  
les aigües pluvials.
- 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 218,87 €

TOTAL ............................................ 218,87 €

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  
(Cap de Departament, arquitecta tècnica municipal).”
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
 
4.1 Expedient núm.: E052/2004/31
Comunicació de transmissió d’activitat de bar a la plaça de les Oliveres, 28, local.

“Per acord núm. 3952 adoptat per la Junta de Govern Local en data 01.04.2009, es va  
atorgar  llicència  d’activitat  d’acord  amb  la  legislació  aleshores  vigent  a  JVM,  NIF  
06572686E, per a l’activitat dita, essent aquest l’últim transmitent autoritzat.

Per acord núm. 4925 adoptat per la Junta de Govern Local en data 07.10.2010, es va  
imposar a aquesta activitat el següent condicionament complementari: “En el cas que a  
l’interior  del local  se sobrepassin els 78 dB(A) de nivell  sonor,  s’haurà d’instal·lar  un  
limitador de soroll amb penalització de temps de desconnexió”.

MPG880L i El Raconet de la Creu SL, NIF B62003314, han comunicat la transmissió  
de l’activitat dita mitjançant instància conjunta entrada en data 16.06.2017 (núm. de  
registre 6104) i la documentació annexa corresponent.

En  data  13.11.2017  la  tècnica  de  Salut  ha  emès  l’informe  2017-0046  sobre  les  
deficiències  detectades  en  una  visita  d’inspecció.  En  data  15.11.2017  (registre  de  
sortida núm. 3743)  s’ha requerit  al  titular  la  correcció de les deficiències.  En data  
15.02.2018,  informe  núm.  2018-0012,  la  tècnica  de  Salut  ha  verificat  que  les  
deficiències detectades a l’informe anterior han estat corregides.

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

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

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
Titular: MPG880L
Rètol de l’establiment: EL RACÓ DE LES OLIVERES

Activitat: bar
Emplaçament: Pl. Oliveres, 28, local
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 563) 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).

13



Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i  
mesures correctores en el seu funcionament establertes en l’acord núm. 3952 adoptat  
per la  Junta de Govern Local  en data 01.04.2009 i  successius,  en  tot  allò  que  no 
contradigui  les  condicions  que  s’exposen  a  continuació  i  la  normativa  vigent.  
L’incompliment  serà  causa  de  revocament  de  la  legalització  ambiental,  prèvia  
audiència de l’interessat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. En el cas que a l’interior del local se sobrepassin els 78 dB(A) de nivell sonor,  
s’haurà  d’instal·lar  un  limitador  de  soroll  amb  penalització  de  temps  de  
desconnexió.

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 16, se li  
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 98,34 €.  El pagament 
d’aquest  import  es comunica a l’obligat  mitjançant  carta de pagament  tramesa per  
l’Oficina  de  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  amb  
indicació dels terminis i les formes de pagament.
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Cinquè. Notificar aquest acord al sol·licitant, tot indicant-li que l’Ajuntament d’Abrera  
farà  públiques  o  cedirà  a  tercers  (sempre  a  títol  gratuït)  les  dades  bàsiques  que  
resulten  d’aquest  expedient  (nom  de  l’establiment,  activitat,  localització,  telèfon  i  
adreça electrònica o pàgina web). Tanmateix, el titular de l’activitat pot comunicar de  
forma fefaent la seva oposició total o parcial a la difusió d’aquestes dades.

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

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

4.2 Expedient núm.: E052/1999/70
Comunicació de transmissió d’activitat de restaurant a la masia Ca la Cília.

“Per acord núm. 7304-B adoptat per la Comissió de Govern en data 02.11.2000, es va  
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a Exclusivas JJKA  
SL, NIF B60442803, per a l’activitat dita, essent l’últim transmitent autoritzat JTV541R.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 4.6 de data 06.11.2014, es va imposar a 
aquesta  activitat  el  següent  condicionament  complementari:  “S’ha  de  buidar  
periòdicament la fossa sèptica i transportar les aigües a una estació depuradora d’aigües  
residuals (EDAR) acreditada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).”

L’empresa Ca la Cília SCP, NIF J66920000, i JTV541R han comunicat la transmissió de 
l’activitat  dita  mitjançant  instància  conjunta  entrada  en  data  26.04.2017  (núm.  de  
registre 4057) i la documentació annexa corresponent.

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

En  dates  12.04.2017  (núm.  de  registre  1260) i  17.10.2017  (3333)  s’ha requerit  al  
sol·licitant  la  documentació  que  mancava  per  poder  resoldre  el  procediment,  
documentació que ha estat aportada en dates 26.04.2017 (núm. de registre 4057 i  
4062) i 06.10.2017 (9118).

S’ha emès l’informe tècnic de data 24.10.2017,  corresponent a aquesta activitat,  amb 
dictamen positiu.

En data 19.02.2018,  la tècnica de Sanitat  ha emès el  seu informe núm. 2018-0013,  
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
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ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
Titular: Ca la Cília SCP, NIF J66920000
Rètol de l’establiment: RESTAURANT MASIA CA LA CÍLIA
Activitat: restaurant
Emplaçament: Ca la Cília
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 561) d’acord amb la Llei  
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració  
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica  
(LSA).

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i  
mesures  correctores  en  el  seu  funcionament  establertes  en  l’acord  núm.  7304-B 
adoptat per la Comissió de Govern en data 02.11.2000 i successius, en tot allò que no 
contradigui  les  condicions  que  s’exposen  a  continuació  i  la  normativa  vigent.  
L’incompliment  serà  causa  de  revocament  de  la  legalització  ambiental,  prèvia  
audiència de l’interessat.

Tercer. Acordar la imposició de les condicions complementàries següents:
13. L’activitat  queda sotmesa al  règim de comunicació segons determina la Llei  

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

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

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

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

17. 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.

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

19. L’horari d’obertura al públic es subjectarà al que regula l’Ordre INT/358/2011,  
de 19 de desembre, de la Generalitat de Catalunya.

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

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

22. El titular de l’activitat ha de contractar una assegurança que cobreixi el risc de  
la responsabilitat civil com a establiment públic.
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23. S’ha de buidar  periòdicament  la  fossa sèptica i  transportar  les  aigües a una 
estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) acreditada per l’Agència Catalana  
de l’Aigua (ACA).

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 16, se li  
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 98,34 €.  El pagament 
d’aquest  import  es comunica a l’obligat  mitjançant  carta de pagament  tramesa per  
l’Oficina  de  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  amb  
indicació dels terminis i les formes de pagament.

Cinquè. Notificar aquest acord al sol·licitant, tot indicant-li que l’Ajuntament d’Abrera  
farà  públiques  o  cedirà  a  tercers  (sempre  a  títol  gratuït)  les  dades  bàsiques  que  
resulten  d’aquest  expedient  (nom  de  l’establiment,  activitat,  localització,  telèfon  i  
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

6.1 Expedient: G401/2016/03
Aprovació pròrroga del conveni SIAD 2018

“Vist  que  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  en  sessió  ordinària,  
celebrada el dia 15 de març de 2016,  va aprovar,  el conveni de col·laboració entre  
l’Ajuntament d’Abrera i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament  
del Servei Comarcal d’Informació i Assessorament a Dones del Baix Llobregat (SIAD)  
pels anys 2016-2017 amb possibilitat de prorrogar-lo per dos anys més.

Vista la tramesa realitzada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb número de  
registre d’entrada 2018-E-RC-1494, en data 13 de febrer de 2018 en relació amb la  
pròrroga del citat conveni per l’any 2018.

S’ha  emès  informe  tècnic  en  data  15  de  febrer  de  2018,  en  el  qual  s’informa  
favorablement la pròrroga del conveni per l’any 2018.

Atès que el  conveni  té caràcter administratiu i  obliga a les parts amb les previsions  
acordades i en allò no previst específicament, es regirà per les normes comunes de la  
Llei  26/2010,  de 3 d’agost,  de règim jurídic i  de procediment  de les administracions  
públiques de Catalunya.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Social en el marc de la  
normativa  vigent  i  tenint  en compte tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  regidoria  
delegada de Dones i Igualtat, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 2016/1302  
del 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta de Govern Local el següent:

17



ACORD

Primer. Aprovar la minuta de la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament  
d’Abrera i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament del Servei  
Comarcal d’Informació i Assessorament a Dones del Baix Llobregat  (SIAD) per l’any  
2018, que s’annexa a aquest acord.

Segon. Assumir les obligacions que es detallen a continuació:
Posar a disposició del servei un despatx amb taula, ordinador amb connexió a  
Internet i impressora per atendre les usuàries que sigui accessible i garanteixi la  
confidencialitat així com un armari tancat per custodiar els expedients.

L’Ajuntament  d’Abrera  haurà  de  respectar  i  s’obliga  a  complir  amb  les  
prescripcions  que preveu la  llei  Orgànica  15/1999,  de 13 de desembre,  de  
Protecció de dades de Caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007. de 21 de  
desembre,  pel  qual  s’aprova  el  reglament  de  desenvolupament  de  la  Llei  
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  i  resta de normativa  
concordant.  Així  mateix,  s’obliga  a  guardar  sigil  respecte  de  les  dades  de  
caràcter  personal  de  les  quals  tingui  coneixement  per  raó  de  la  prestació  
objecte  del  present  conveni,  obligació  que  subsistirà  encara  després  de  la  
finalització de la prestació d’aquest servei, de conformitat amb el que disposa  
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Tercer. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar al 
Servei d’Acció Social per al seu coneixement i efectes oportuns.”

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

ANNEX:
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7.- PERSONAL

7.1 Expedient núm.: 1314/2018
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina de febrer de 2018
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“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 febrer de 2018, essent  47,50 normals, 67,45 festives o nocturnes i  
12,00 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.

8.- ALTRES ASSUMPTES

---

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.:  4070/2017 (E015/2017/154)
Inadmissió a  tràmit  de comunicació  prèvia  per  a  la realització  d'obres  menors  a  la  Ctra.  de 
Martorell a Olesa de Montserrat, km. 4,6, presentada per ATLL Concessionària de la Generalitat de 
Catalunya, SA.  

“En data 27 de novembre de 2017 RMM, amb NIF xxxxx960L, en nom i representació de  
la  raó  social  ATLL  Concessionària  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  SA,  amb  NIF  
A65929093,  presenta  en el  registre general  municipal  (tramitació  telemàtica;  registre  
d'entrada 2017-E-RE-394) comunicació prèvia d'obres menors consistents en renovació  
de la  impermeabilització  interior  d’una  bassa de fangs a  executar  a la  carretera  de  
Martorell a Olesa de Montserrat, km. 4,6 .

Ates l'article 187bis del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu  
1/2010 del 3 d'agost, modificat per 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.

L’informe emès,  en relació amb la comunicació d'obres presentada, núm. 2018-0036  
subscrit per l’arquitecta tècnica municipal el 6 de febrer de 2018, diu, essencialment: 
“El terreny on es projecta l'obra està classificat  com sòl urbà consolidat, qualificat com a "Zona 3, Parcs i  
Jardins Espais Lliures” d'acord al Pla Parcial d'ordenació del sector industrial de Can Moragues del municipi  
d’Abrera.
La definició i usos fixat per aquests terrenys segons els articles 21 i 22 del Pla Parcial del sector industrial de  
Can Moragues corresponen a espais destinats a zones verdes de titularitat pública, reservats per a jardins i  
jocs infantils,  pràctica de l’esport,  descans i  solaç de les persones i  per  a  la protecció i  millora de les  
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condicions ambientals de l’entorn. Dintre d’aquesta ordenació només s’admeten construccions lligades a ús  
públic que siguin compatibles amb l’ús general d’aquest tipus de sòl.
Descripció de les obres:  
Adequació i impermeabilització d’una bassa de fangs amb l’enderroc dels murs interiors, buidat de terres,  
impermeabilització i formació d’una solera de formigó.
Conclusions: 
A la vista de les consideracions anteriors s'informa  DESFAVORABLEMENT la compatibilitat de les obres  
proposades atenent a que és una actuació disconforme amb el planejament urbanístic del sector.”

També s’ha emès l’informe núm. SS-2018-0232 de data 7 de febrer de 2018 subscrit pels  
Serveis Jurídics municipals, que entre d’altres, diu:
“... /... s'INFORMA DESFAVORABLEMENT per tal que la comunicació presentada pugui desplegar efectes de  
títol administratiu habilitant, pel que caldrà resoldre la comunicació formulada en el sentit que denegar que la  
mateixa pugui desplegar cap efecte, pel que ATLL no podrà realitzar dites obres.”

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, el Decret 305/2006, de 18  
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança Municipal  
Reguladora de l'Edificació, i l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició  
de documents administratius 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. Inadmetre a tràmit la comunicació prèvia instada per ATLL Concessionària de la  
Generalitat  de  Catalunya,  SA,  amb NIF A65929093,  ja  que  les  obres  preteses  són  
disconformes amb el planejament urbanístic (articles 21 i 22 del Pla Parcial del sector  
industrial de Can Moragues).

Segon. Advertir  als  interessats que qualsevol  tipus d’obra  que iniciïn  o executin  a  
l’empara de la  instància presentada el  27 de novembre de 2017 (registre d’entrada 
2017-E-RE-394), es consideraran obres sense llicència ni autorització.

Tercer. Advertir que, de conformitat amb el punt 2 de l’art. 5 del Decret Legislatiu 1/2005 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), “…2. 
En  cap  cas  no  es  poden  considerar  adquirides  per  silenci  administratiu  facultats  
urbanístiques que contravinguin a aquesta Llei o al planejament urbanístic.”

Quart. Notificar aquest acord als interessats i comunicar-lo al Departament d’Urbanisme i  
Territori (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.

9.2 Expedient núm.: 262/2018
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis  de  prevenció  de  riscos  laborals  i  vigilància  de  salut  del  personal  de  l'Ajuntament 
d'Abrera.
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“Per a la contractació de serveis de prevenció de riscos laborals, en les disciplines  
preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia  
aplicada,  i  de  vigilància  de  la  salut  del  personal  de  l'Ajuntament  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 22/02/2018, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de data 26/02/2018,  
subscrit pel tècnic de Protecció Civil.

El valor estimat del contracte és de 134.833,11 €, IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació  és  de  61.595,58  €.  Els  serveis  de  vigilància  de  la  salut  col·lectiva,  els  
reconeixements  mèdics  individuals  i  les  proves  mèdiques  complementàries  són 
activitats exemptes d’IVA.  A l’import de 40.752,25 €, pressupost de les especialitats  
tècniques-preventives, se li afegirà un 21% en concepte d’Impost sobre el valor afegit,  
la qual cosa comporta un equivalent de 8.557,97 €, amb un pressupost de licitació  
total de 70.153,56 € IVA inclòs. 

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  una  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 de Seguretat Ciutadana, Personal i Protecció civil, en ús de les  
atribucions  que m’atorga el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  del  dia  22/12/2016, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar l’expedient de contractació i  els Plecs de clàusules administratives  
particulars  i  de  prescripcions  tècniques  del  contracte  administratiu  de  serveis  de  
prevenció de riscos laborals i vigilància de salut del personal 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  23.595,69  € a càrrec de l’aplicació pressupostària  
núm. 920/22706 del pressupost municipal vigent, la despesa de 34.712,42 € a càrrec 
de 2019 i la d’11.845,45 € 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, 22.866,97 € a càrrec de 2020, 34.712,42 € a càrrec 
de 2021 i 11.829,26 €  a càrrec de 2022.

Quart.  Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei de Seguretat Ciutadana i  
Protecció Civil.”
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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.: 1211/2018
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis del Programa d’atenció psicològica a infants, adolescents i les seves famílies: ZAS.

“Per a la contractació dels serveis per a l’execució del Programa d’atenció psicològica  
a infants, adolescents i a les seves famílies: ZAS, 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 27/02/2018, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de data 28/02/2018,  
subscrit per l’educadora social d’atenció primària.

El valor estimat del contracte és de 200.244 €, IVA no inclòs. El pressupost base de  
licitació és de 97.680 € IVA exempt.

Es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat per aquesta  
licitació, atès que dóna la possibilitat d’ofertar a tots els particulars del sector que ho  
vulguin  fer,  podent  obtenir  l’Administració  l’execució  del  contracte  amb  una  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’Hisenda  i  Serveis  Socials,  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  del  
Programa d’atenció psicològica a infants, adolescents i les seves famílies: ZAS.

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 26.640 € (6 mesos d’execució), a càrrec de l’aplicació  
pressupostària núm. 231/22612 del pressupost municipal vigent, la despesa de 48.840 
€ a càrrec de 2019 i la despesa de 22.200 € (5 mesos d’execució) a càrrec de 2020,  
condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aprovació  d’aquests  
pressupostos i retenir el crèdit necessari per a l’eventual pròrroga del contracte.

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

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de 
la qual dono fe amb el seu vistiplau, essent les 18:40 hores. 

  Vist i plau
El secretari                 L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                             Jesús Naharro Rodríguez 
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