
  

  

  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/9  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  3 / de juliol / 2018  

Durada  Des de les 18:20 fins a les 18:50 hores  

Lloc  Sala de Juntes  

Presidida per  JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ  

Secretari  ÒSCAR BUXERES SOLER  

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

77631692E ALBERT ROCA PRESAS SÍ 

46669329Y FERRAN ALBERDI VERA SÍ 

35113949X FRANCESC XAVIER SERRET MARSIÑACH SÍ 

30529744G FRANCISCO SANCHEZ ESCRIBANO SÍ 

39362663A JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ SÍ 

43406654L JOSÉ LUIS HITA BULLÓN SÍ 

38504214Y MARIA JOSE OROBITG DELLA SÍ 

38145616R MARIA TERESA NOVELL JOYA SÍ 

38447758S MONICA TORRE MARIN CUESTA SÍ 

38131350H MONTSERRAT NAVARRO CARABALLO SÍ 

  

  

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 



  

  

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

1.1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Sotmesa a votació de l'acta de la sessió anterior de data 19 de juny de 2018, és 
aprovada per unanimitat dels assistents 

  

2.1 Expedient 3724/2018. Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i 
convocatòria de licitació del contracte de serveis de retirada, trasllat, dipòsit i 
alienació per a desballestament de vehicles declarats fora d’ús. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent 

Per a la contractació de la retirada, trasllat, dipòsit i alienació per a desballestament 
de vehicles declarats fora d’ús del municipi d’Abrera es preveu la formalització d’un 
contracte administratiu de serveis de dos anys de durada, prorrogable per dos anys 
més. 
 
Per Providència de l’Alcaldia, de data 20/06/2018, s’ha incoat l’expedient contractual. 
 
S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de data 25/06/2018, 
subscrit per l’inspector cap de la Policia Local. 
 
El valor estimat del contracte és de 3.400 €. S’estableixen cànons a percebre 
l’Ajuntament per cada tipus de vehicle retirat de la via pública. 
 
Es considera que el procediment de contractació obert simplificat amb tramitació 
abreujada 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. 
 
Vist l’informe jurídic núm. 2018-0028 de data 27/06/2018 emès pel secretari 
municipal. 
 
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, Protecció Civil i Personal 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 
retirada, trasllat, dipòsit i alienació per a desballestament de vehicles declarats fora 
d’ús. 
 
Segon. Iniciar el procediment obert simplificat amb tramitació abreujada de licitació 
del contracte i publicar anunci de licitació al Perfil de contractant, per a la presentació 
d’ofertes en un termini de 10 dies hàbils comptats des del següent al de la publicació 
al Perfil, on es presentaran de manera telemàtica via Sobre Digital. 
 
Tercer. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei de Seguretat Ciutadana. 

  

3.1 Expedient 2841/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a 
executar les obres consistents en l’adequació de local per a bar-restaurant a 
l'immoble ubicat a la Rb. Torrentet, 3, local, a instància de MADF, amb NIF 
XXXXX365V 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent 

S'ha presentat al registre general municipal en data 2 de maig de 2018 a les 17:53h 
(registre d'entrades núm.2018-E-RC-4359), petició de llicència urbanística subscrita 
per MADF, amb NIF XXXXX365V, per a executar l’adequació de local per a bar-
restaurant a la Rb. Torrentet, 3, local (referència cadastral 8469001). 
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 15 de maig de 2018 (núm. 2018-0207) subscrit per 
l'arquitecta tècnica municipal. 
- Informe jurídic de data 18 de juny de 2018 (núm. SS-2018-0292) que consta a 
l'expedient. 
  
La proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 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 
2841/2018, a MADF, amb NIF XXXXX365V, per a executar l’adequació de local per a 
bar-restaurant a la Rb. Torrentet, 3, local (referència cadastral 8469001), 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 Professional d’Enginyers de 
Manresa amb el núm. 002269 però amb les següents correccions, modificacions i 
excepcions:  
•    Els fums de l’extracció de l’equip de cuina han de ser conduits fins a la coberta i 
s’ajustaran a les prescripcions tècniques fixades pel planejament urbanístic (articles 
87 i 88 PGO) i legislació vigent. 
- L'atorgament d'aquesta llicència d'obres no exclou l'obligació del responsable de 
l'activitat de la seva legalització, d'acord amb la legislació ambiental vigent. 
- 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 392,25 €

 TOTAL 392,25 €
 
 
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 a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(arquitecta tècnica municipal). 

  



  

  

3.2 Expedient 3091/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a 
executar les obres consistents en la instal•lació d'un conducte per l'evacuació 
de fums a l'immoble ubicat a l’Av. Generalitat, 41, local 1 i 2, a instància d’ODV, 
amb NIF XXXXX991X 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment 

S'ha presentat al registre general municipal en data 11 de maig de 2018 a les  13:48 
(registre d'entrades núm.2018-E-RC-4736), petició de llicència urbanística subscrita 
per ODV, amb NIF XXXXX991X, per a executar la instal•lació d'un conducte per 
l'evacuació de fums a l’Av. Generalitat, 41, local 1 i 2 (referència cadastral 8272401). 
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 23 de maig de 2018 (núm. 2018-0221) subscrit per 
l'arquitecta tècnica municipal. 
- Informe jurídic de data 18 de juny de 2018 (núm. SS-2018-0283) que consta a 
l'expedient. 
  
La proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 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 
3091/2018, a ODV, amb NIF XXXX991X, per a executar les obres consistents en la 
instal•lació d’un conducte per a l’extracció de fums a l’Av. Generalitat, 41, local 1 i 2 
(referència cadastral 8272401), 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 a les que es detallen a 
continuació: 
- Les ressenyades en el projecte tècnic presentat pel promotor en data 11 de maig de 
2018, visada pel Col•legi d’Enginyers de Manresa amb el número 002510 de 10 de 
maig de 2018. 
- La llicència no altera les situacions jurídiques privades existents entre els particulars 
i s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer; en especial 
pel que es refereix al Règim de Propietat Horitzontal en el qual es troba dividit 
l’edifici, pel que l’execució de les obres s’haurà d’ajustar a les normes de la comunitat 
i legislació d’aplicació. 
- L’alçada mínima del conducte sobre la coberta/ claraboia del pati de llums ha de ser 
de 2 metres, segons l’article 88 del Pla General d’ordenació del municipi. 
  
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  119,45 €

 TOTAL   119,45 €
 
Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal•lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal•lacions o obres, en el termini d'un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la 
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat. 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal•lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en 
defecte seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o 
en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització 
de les obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o 
la comunicació prèvia. 
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, 
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el 
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària. 
  
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat/da i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(arquitecta tècnica municipal). 

  

3.3 Expedient 3311/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar 
les obres d’adequació del local ubicat a la Rb. Torrentet, 11 (MMA), locals 11 i 12, 
a instància de HBM, amb NIF XXXXX153L 

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment 

S'ha presentat al registre general municipal en data 23 de maig de 2018 a les 10:27 
(registre d'entrades núm. 2018-E-RC-5037), petició de llicència urbanística subscrita 
per HBM, amb NIF XXXXX153L, per a d’adequació de la parada 11-12 del mercat 
municipal (tancament de pladur i instal•lar parquet) ubicada a la Rb. Torrentet, 11 
(MMA), locals 11 i 12 (referència cadastral 8270202). 
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 4 de juny de 2018 (núm. 2018-0240) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal. 
- Informe jurídic de data 20 de juny de 2018 (núm. SS-2018-0297) que consta a 
l'expedient.  
  
La proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 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 3311/2018, 
a HBM, amb NIF XXXXX153L, per a executar les obres d’adequació de la parada 11-12 
del mercat municipal (tancament de pladur i instal•lar parquet) a la Rb. Torrentet, 11 
(MMA), locals 11 i 12 (Referència cadastral 8270202), 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 23 de maig de 
2018. 
- L'atorgament d'aquesta llicència d'obres no exclou l'obligació del responsable de 
l'activitat de la seva legalització, d'acord amb la legislació ambiental vigent. 
- 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 33,60 €
TOTAL ................................... 33,60 €
 
 
Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal•lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal•lacions o obres, en el termini d'un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual 
podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat. 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal•lacions i obres serà 
la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la 
que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la 
de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les obres que 
s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació 
prèvia. 
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, 
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el 
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària. 



  

  

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

  

3.4 Expedient 3149/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a 
executar les obres consistents en instal•lació interior de gas natural a 
l'immoble ubicat a l’Av. Virrei Amat, 59 (CV1.253), a instància de MPJ, amb NIF 
XXXXX608T 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment 

S'ha presentat al registre general municipal en data 15 de maig de 2018 a les 10:15h 
(registre d'entrades núm.2018-E-RC-4792), petició de llicència urbanística subscrita 
per MPJ, amb NIF XXXXX608T, per a executar instal•lació interior de gas natural a 
l’Av. Virrei Amat, 59 (CV1.253) (referència cadastral 0473718). 
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 17 de maig de 2018 (núm. 2018-0045) subscrit per 
l'arquitecte tècnic municipal. 
- Informe jurídic de data 18 de juny de 2018 (núm. SS-2018-0290) que consta a 
l'expedient. 
  
La proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 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 
3149/2018, a MPJ, amb NIF XXXXX608T, per a executar instal•lació interior de gas 
natural a l’Av. Virrei Amat, 59 (CV1.253) (referència cadastral 0473718), 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 15 de maig 
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. 
  
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 29,49 € 

 TOTAL.......................................... 29,49 € 
 
 
Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal•lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal•lacions o obres, en el termini d'un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la 
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat. 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal•lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en 
defecte seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o 
en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització 
de les obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o 
la comunicació prèvia. 
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, 
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el 
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària. 
  
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat/da i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(arquitecte tècnic municipal). 

  

3.5 Expedient 2656/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a 
executar les obres consistents en la construcció de paret mitgera en local 
comercial a l'immoble ubicat a la Rb. Torrentet, 10-12, a instància de JMRD, 
amb NIF XXXXX359R 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment 

S'ha presentat al registre general municipal en data 24 d’abril de 2018 a les 12:37h 
(registre d'entrades núm.2018-E-RC-4068), petició de llicència urbanística subscrita 
per JMRD, amb NIF XXXXX359R, per a executar la construcció d’una paret mitgera 
en el local comercial ubicat a la Rb. Torrentet, 10-12 (referència cadastral 8370005), 
així com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 3 de maig 
de 2018 (registre d'entrades 2018-E-RC-4368). 
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 17 de maig de 2018 (núm. 2018-E-RC-0214) subscrit per 
l'arquitecta tècnica municipal. 



  

  

- Informe jurídic de data 18 de juny de 2018 (núm. SS-2017-0291) que consta a 
l'expedient. 
  
La proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 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 
2656/2018, a JMRD, amb NIF XXXXX359R, per a executar la construcció d’una paret 
mitgera en el local comercial ubicat a la Rb. Torrentet, 10-12 (referència cadastral 
8370005), 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 24 d’abril i 3 
de maig de 2018. 
-  L'atorgament d'aquesta llicència d'obres no exclou l'obligació del responsable de 
l'activitat de la seva legalització, d'acord amb la legislació ambiental vigent. 
- La llicència urbanística atorgada no altera les situacions jurídiques privades 
existents entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del de tercer. 
  
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 
8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els 
terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent 
detall:  

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



  

  

Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el 
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària. 
  
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(arquitecta tècnica municipal). 
  

  

3.6 Expedients 2519/2018 i E380/2016/16. Llicència d'obres menors i 
instal•lacions per a executar les obres consistents en l’enderroc de 
construccions auxiliars a l'immoble ubicat al Cm. de Santa Maria de Vilalba, 31 
(LC.243A), a instància de MCG, amb NIF XXXXX978V. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment 

Per decret d’Alcaldia núm. 2016-1088 de data 14 de novembre de 2016 es va incoar 
expedient de protecció de la legalitat urbanística per obres no autoritzades 
(construcció auxiliar -solàrium- i portalada d’accés des del vial; i cobert-barbacoa) al 
solar confrontat lateralment amb l’immoble ubicat al camí de Santa Maria de Vilalba, 
núm. 31.  
 
Per decret núm. 2017-0131 adoptat el 26 de gener de 2017 per la Regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat i Millora, es 
desestimen les al•legacions presentades per l’interessat el 27 de desembre de 2016 
referents a la rectificació de la qualificació urbanística de part de la parcel•la a sòl 
urbà clau 6C i es ratifica en tots els seus termes el contingut del decret de l’Alcaldia 
núm. 2016-1088 de 14 de novembre de 2016. 
 
Per decret núm. 2017-1163 adoptat el 29 d’agost de 2017 per la Regidoria Delegada 
d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat i Millora, es resol el recurs de 
reposició interposat per l’interessat el 14 de febrer de 2017 contra el decret núm. 
2017-0131 i s’atorga una ampliació del termini per al compliment de les ordres. Es 
trasllada el contingut dels apartats resolutius primer i segon de l’esmentat decret 
núm. 2017-1163: 
“Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat per MCG contra el decret núm. 
2017-0131 de la Regidoria Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i 
mobilitat i Millora de data 26 de gener de 2017, el qual queda plenament confirmat, a 
excepció del termini addicional que es dirà (apartat segon). 
Segon. Atorgar a MCG una ampliació de termini de quinze dies, concedint-li per tant 
UN MES I MIG per donar compliment al contingut del decret d’Alcaldia núm. 2016-
1088 de data 14 de novembre de 2016: 
-    Enderroc de la construcció destinada a solàrium i de la portalada d’accés des de 
la via pública. 
-    Enderroc de la construcció auxiliar (cobert-barbacoa).  
Prèviament caldrà aportar la següent documentació tècnica: 
-    Projecte d’enderroc 
-    Full d’assumeix de la direcció facultativa 
-    Estudi de seguretat i salut 



  

  

-    Estudi de gestió de residus  
-    Documentació acreditativa del constructor que executarà l’enderroc” 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 16 d’abril de 2018 a les 12:49h 
(registre d'entrades núm. 2018-E-RC-3814) petició de llicència urbanística subscrita 
per SLC, amb NIF XXXXX317X, en nom i representació de MCG, amb NIF 
XXXXX978V, per a executar l’enderroc de construccions auxiliars al Cm. de Santa 
Maria de Vilalba, 31 (LC.243A) (referència cadastral 0651701). 
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 30 d’abril de 2018 (núm. 2018-0181) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal. 
- Informe jurídic de data 18 de juny de 2018 (núm. SS-2018-0289) que consta a 
l'expedient. 
  
La proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 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 
2519/2018, a MCG, amb NIF XXXXX978V, per a executar les obres consistents en 
l’enderroc de construccions auxiliars (solàrium, portalada i coberta de la barbacoa) al 
Cm. de Santa Maria de Vilalba, 31 (LC.243A - referència cadastral 0651701) 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 16 d’abril de 
2018. 
- Abans de finalitzar els treballs cal presentar plànol d’emplaçament amb l’àmbit 
d’actuació corregit. 
- El termini màxim per executar les obres és d’UN MES 
- 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    37,66 € 
 TOTAL                                                                                         37,66 € 



  

  

 
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 a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(arquitecta tècnica municipal). 
 

  

3.7 Expedient 2401/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a 
executar les obres consistents en la modificació del tancament del llindar 
posterior a l'immoble ubicat al c/ Pompeu Fabra, 8, a instància d’ALP, amb NIF 
XXXXX517E, en nom i representació de FLP, amb NIF XXXXX760B 

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Assent
iment 

S'ha presentat al registre general municipal en data 9 d’abril de 2018 a les 13:19h 
(registre d'entrades núm.2018-E-RC-3525), petició de llicència urbanística subscrita 
per ALP, amb NIF XXXXX517E, en nom i representació de FLP, amb NIF 
XXXXX760B, per a executar les obres consistents en la modificació del tancament 
del llindar posterior a l'immoble ubicat al c/ Pompeu Fabra, 8, (referència cadastral 
8573409), així com diversa documentació, aportada en data 14 de maig de 2018 
(registre d'entrades 2018-E-RC-4772) presentada per FLP, amb NIF XXXXX760B, 
que corregeix i substitueix a la documentació de la primera sol•licitud de data 9 d’abril 
de 2018 (registre d'entrades núm.2018-E-RC-3525). 
  



  

  

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 18 de maig de 2018 (núm. 2018-0216) subscrit per 
l'arquitecta tècnica municipal. 
- Informe jurídic de data 18 de juny de 2018 (núm. SS-2018-087) que consta a 
l'expedient. 
  
La proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 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 
2401/2018, a FLT, amb NIF XXXXX760B, per a executar les obres consistents en la 
modificació del tancament del llindar posterior  (formació d’un muret d’obra h= 0,60 m 
complementat amb filat metàl•lic fins l’alineació dels tancaments conjunt d’habitatge 
de la mateixa promoció) a l'immoble ubicat al c/ Pompeu Fabra, 8 (Referència 
cadastral 8573409), 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 14 de maig 
de 2018 que substitueix a l’anterior, aportada el 9 d’abril 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. 
 
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 23,74 € 

 TOTAL................................... 23,74 € 
 
 
Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal•lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal•lacions o obres, en el termini d'un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la 
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat. 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal•lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en 
defecte seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o 



  

  

en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització 
de les obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o 
la comunicació prèvia. 
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, 
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el 
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària. 
  
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat/da i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(arquitecta tècnica municipal). 

  

3.8 Expedient 3387/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a 
executar les obres consistents en modificació de tanca en façana a l'immoble 
ubicat a la Rd. Sant Jordi, 18 (CA.231-232), a instància de JZM, amb NIF 
XXXXX712L 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment 

S'ha presentat al registre general municipal en data 25 de maig de 2018 a les 12:18h 
(registre d'entrades núm. 2018-E-RC-5150), petició de llicència urbanística subscrita 
per JZM, amb NIF XXXXX712L, per a executar modificació de tanca en façana a la 
Rd. Sant Jordi, 18 (CA.231-232) (referència cadastral 6662209DF0966S0001KA), 
així com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 25 de maig 
de 2018 (registre d'entrades 2018-E-RC-5161). 
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 6 de juny de 2018 (núm. 2018-0243) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal. 
- Informe jurídic de data 20 de juny de 2018 (núm. SS-2018-0296) que consta a 
l'expedient. 
  
La proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 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 
3387/2018, a JZM, amb NIF XXXXX712L, per a executar les obres consistents en 
modificació de tanca en façana  a la Rd. Sant Jordi, 18 (CA.231-232) (Referència 
cadastral 6662209DF0966S0001KA), 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 les documentacions presentades pel promotor en data 25 de 
maig de 2018. 
- L’alçada màxima de la tanca al punt mig dels diferents trams de la tanca i porta 
d’accés no pot superar l’1’60 metres 
- 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 178,06 € 

 TOTAL........................................ 178,06 € 
 
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la 
notificació d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat 
de 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 a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(arquitecta tècnica municipal). 

  

3.9 Expedient 1032/2017. Aprovació de l’acta de comprovació del replanteig, de 



  

  

la factura núm. 1 de data 8 de maig de 2018 presentada per UTE Sala Municipal 
Abrera, i de la 1a certificació d’obra del contracte d’obres per a la reforma de la 
Sala Municipal. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment 

Per decret d’Alcaldia núm. 2018-0189 de data 8 de febrer de 2018, es va adjudicar el 
contracte d’obres per a la  “Reforma de la Sala Municipal” a la UTE Sala Municipal 
Abrera (Contratas Vilor SL y López Instalaciones Eléctricas SL ), amb NIF 
U98972862, per un import total de 635.861,05 € (IVA inclòs), i un termini d’execució 
de les obres de 8 mesos des del replanteig (formalitzat l’11 d’abril de 2018 mitjançant 
l’acta de comprovació del replanteig). 
 
L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 1 de data 8 de maig de 2018 
(registre d’entrada núm. 4866 de 16 de maig de 2018), per un import de 20.326,96 €, 
i la 1a certificació d’obres (registre d’entrades núm. 434 de 4 de juny de 2018). 
 
Ambdós documents, la certificació d’obra i la factura, han estat conformats 
favorablement pels tècnics municipals. 
 
La proposta d’acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,  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 11 
d’abril de 2018, i aprovar la certificació núm. 1 de l’obra de la reforma de la Sala 
Municipal d'Abrera, i la factura núm. 1 de data 8 de maig de 2018 per import de 
20.326,96 €, presentades pel contractista UTE Sala Municipal Abrera (Contratas Vilor 
SL y López Instalaciones Eléctricas SL ), amb NIF U98972862. 
 
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 20.326,96 €  (IVA 
inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 333/63200 del pressupost 
municipal vigent. 
 
Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de la factura aprovada. 
 
Quart. Notificar aquest acord al contractista UTE Sala Municipal Abrera, i donar 
compte a la Intervenció municipal i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (tècnics). 

  

3.10 Expedient E014/2016/008. Legalització d'obres executades a l'immoble 
ubicat al C/ Hostal del Pi, 4-6, local 13.3, a instància de Rodi Metro, S.L., amb 



  

  

NIF B60864311 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent 

En data 16 de febrer de 2016, es va presentar al registre general municipal   (registre 
d'entrades núm. 2016-E-RC-1234), petició de llicència urbanística subscrita per XPP, 
en nom i representació de Rodi Metro, S.L., S.L., amb NIF B60864311, per a 
executar la reforma interior del local comercial  ubicat al  c/ Hostal del Pi, 4-6, local 
13.3 (referència cadastral  8559503), així com diversa documentació tècnica 
complementària aportada en data 8 de maig de 2018 (registre d'entrades 2018-E-RE-
324), com a resposta al requeriment d'esmena i a l’ofici de requeriment de dates 7 de 
març i 21 de desembre de 2016 (registre de sortides 2016-S-RC-729 i 2016-S-RC-
4176, respectivament). 
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 16 de maig de 2018 (núm. 2018-0213) subscrit per 
l'arquitecta tècnica municipal. 
- Informe jurídic de data 18 de juny de 2018 (núm. SS-2018-0284) que consta a 
l'expedient. 
 
La proposta d'acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 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. Legalitzar les obres menors ja executades contemplades a l'expedient núm. 
E014/2016/008, sol•licitades per Rodi Metro, S.L., amb NIF B60864311,  consistents 
en la reforma interior del local comercial ubicat al  c/ Hostal del Pi, 4-6, local 13.3 
(Referència cadastral 8559503), 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 16 de febrer 
de 2016 i en el projecte tècnic visat pel Col•legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Lleida amb el núm. 2018/01591 de data 2 de maig de 2018, presentada en data 8 de 
maig de 2018 (registre d’entrades núm. 2018-E-RE-324) però amb les següents 
correccions, modificacions i excepcions: el plànol número 3 del projecte tècnic 
presentat en febrer de 2016 queda anul•lat i substituït pel plànol número 4 del 
projecte amb número de visat 2018/01591, aportat el 8/05/2018. 
- Cal comunicar els canvis al Departament de Medi Ambient 
- L'atorgament d'aquesta llicència d'obres no exclou l'obligació del responsable de 
l'activitat de la seva legalització, d'acord amb la legislació ambiental vigent. 
- La llicència urbanística atorgada no altera les situacions jurídiques privades 



  

  

existents entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del de tercer. 
  
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 
8, se li practicarà una liquidació definitiva, que haurà de fer efectiva dins els terminis 
que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:  

Concepte Tipus Import 
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 268,68 €

TOTAL €  .................................. 268,68 €
 
 
Tercer. Arxivar les actuacions de protecció de la legalitat urbanística iniciades a 
l’expedient núm. E380/2017/08, per quant amb aquesta legalització resta restituïda  
la legalitat urbanística.  
 
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat/da i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(arquitecta tècnica municipal) i al Departament de Medi Ambient. 

  

3.11 Expedient E013/2016/023. Legalització d'obres consistents en una 
marquesina a l'immoble ubicat a c/ Salvador Seguí, 5, a instància de DOGA, 
S.A, amb NIF A08299893 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Es va presentar al registre general municipal en data 25 de maig de 2016, a les 
10:33 hores (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-4427), petició de llicència 
urbanística subscrita per AFGC, en nom i representació de la raó social DOGA, S.A, 
amb NIF A08299893, per a executar marquesina, al  c/ Salvador Seguí, 5 (referència 
cadastral 7870705), així com diversa documentació tècnica complementària aportada 
en data 15 de juny de 2018 (registre d'entrades 6110), com a resposta al requeriment 
d'esmena de data 9 de juny de 2016 (registre de sortides 1998). 
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:  
- Informe tècnic de data 18 de juny de 2018 (núm. 2018-0273) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal. 
- Informe jurídic de data 20 de juny de 2017 (núm. SS-2018-0298) que consta a 
l’expedient. 
  
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 
el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de 
documents administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre 
construccions, instal•lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria en ús de 
les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 



  

  

2016, proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent 
  
ACORD 
  
Primer. Legalitzar les obres majors amb núm. d'expedient E013/2016/023, 
promogudes per  DOGA, S.A, amb NIF  A08299893, consistents en una marquesina 
ubicada al pati posterior extrem esquerre de l’immoble del c/ Salvador Seguí, 5 
(referència cadastral 7870705) d'aquest terme municipal, condicionada al compliment 
de les consideracions i condicions generals d'obres majors, a les condicions 
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:  
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col•legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona amb el núm. 906354A, i a la documentació complementària 
presentada pel promotor en data 15 de juny 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. 
  
Segon. Informar a DOGA, S.A que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 
8, se li practicarà una liquidació definitiva, que haurà de fer efectiva dins els terminis 
que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:  
Concepte Tipus Import 
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  666,12 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost  121,94 € 
TOTAL €    788,06 € 
 
Tercer. Notificar aquest acord a DOGA, S.A, i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(tècnics i administratiu de Medi Ambient).  

  

3.12 Expedient 2410/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a 
executar les obres consistents en tanca mitgera a l'immoble ubicat entre l’Av. 
Virrei Amat, 18 i l’Av. Virrei Amat, 20, a instància de JPA, amb NIF XXXXX362Q 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment 

S'ha presentat al registre general municipal en data 10 d’abril de 2018 a les 10:45h 
(registre d'entrades núm.2018-E-RC-3539), petició de llicència urbanística subscrita 
per JPA, amb NIF XXXXX362Q, per a executar la tanca mitgera entre l’Av. Virrei 
Amat, 18 i l’Av. Virrei Amat, 20 (referència cadastral 0173810-0173811). 
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 30 d’abril de 2018 (núm. 2018-0176) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal. 
- Informe jurídic de data 18 de juny de 2018 (núm. SS-2018-087) que consta a 
l'expedient. 
  
La proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 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 
2410/2018, a JPA, amb NIF XXXXX362Q, per a executar tanca mitgera entre l’Av. 
Virrei Amat, 18 i l’Av. Virrei Amat, 20 (referència cadastral 0173810-0173811), 
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 d’abril 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. 
  
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 63,00 € 

 TOTAL................................... 63,00 € 
 
Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal•lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal•lacions o obres, en el termini d'un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la 
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat. 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal•lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en 
defecte seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o 
en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització 
de les obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o 
la comunicació prèvia. 
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, 
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el 
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària. 
  
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat/da i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 



  

  

(arquitecta tècnica municipal). 
  
  

  

3.13 Expedient 3906/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a 
executar les obres consistents en rehabilitació de façana a l'immoble ubicat a 
l’Av. Generalitat, 41, a instància de la CCPP de l’Av. Generalitat, 41, amb NIF 
H59332981 

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment 

S'ha presentat al registre general municipal en data 14 de juny de 2018 a les 12:46 
(registre d'entrades núm.2018-E-RC-6066), petició de llicència urbanística subscrita 
per MLC, amb NIF XXXXX854X, en nom i representació de la CCPP de l’Av. 
Generalitat, 41, amb NIF H59332981, per a executar la rehabilitació de façana de 
l’immoble ubicat a  l’Av. Generalitat, 41 (referència cadastral 8272401). 
 
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) .../... c) .../... d) .../... 
La declaració d'especial interès o utilitat municipal dels apartats anteriors 
correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol•licitud del subjecte 
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 18 de juny de 2018 (núm. 2018-0272) subscrit per 
l'arquitecta tècnica municipal. 
- Informe jurídic de data 20 de juny de 2018 (núm. SS-2018-0299) que consta a 
l'expedient. 
  
La proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 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 



  

  

3906/2018, a la CCPP de l’Av. Generalitat, 41, amb NIF H59332981, per a executar 
la rehabilitació de la façana de l’edifici plurifamiliar ubicat a l’Av. Generalitat, 41 
(referència cadastral 8272401), 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. AYT950. 
- Prèviament a l’ocupació del vial públic serà necessari sol•licitar la corresponent 
autorització adjuntant plànol de planta amb la zona ocupada per la/les bastides, 
temps i data de la instal•lació. 
- 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 1.672,64 €
 TOTAL ................................... 1.672,64 €
 
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la 
notificació d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat 
de 900 euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i 
incompliments de les obligacions de la llicència, segons la carta de pagament que se 
li adjuntarà a la notificació.  
 
Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal•lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal•lacions o obres, en el termini d'un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la 
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat. 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal•lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en 
defecte seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o 
en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització 
de les obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o 
la comunicació prèvia. 
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, 
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el 
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària. 
  
Cinquè. Notificar aquest acord a l'interessat/da i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(arquitecta tècnica municipal). 

  



  

  

3.14 Expedient 4202/2018. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm: 2018-0940 
de data 26.06.18. Concessió subvenció nominativa exercici 2018, a la 
“Sociedad Española de ornitología – Seo Bird Life”. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt 

La regidoria de Medi Ambient i Sanitat ha adoptat el decret núm. 2018-0940, en data 
26.06.18 sobre la cconcessió d’una subvenció nominativa de l’exercici 2018, a la 
“Sociedad Española de ornitología – Seo Bird Life”, amb el contingut literal següent: 
 
“Expedient: G168/2018/41 - 4202/2018 
Assumpte: Concessió subvenció nominativa exercici 2018, a la “Sociedad Española 
de ornitología – Seo Bird Life”. 
 
Vista la petició de subvenció de data 22 de juny de 2018, amb registre d’entrada 
núm. 6597, presentada per “Seo Bird Life”, relativa a cobrir les despeses de la 
campanya de seguiment i anellament dels ocells a l’entorn ripari del riu Llobregat, al 
seu pas per Abrera, durant 2018. 
 
Vistes les Bases 46 i 47 de les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2018 (a 
partir d'ara BP18), conforme a l'art.22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions (a partir d'ara LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant 
RLGS) així com els articles 118 a 129. del Reglament d’Obres Activitats i Serveis 
dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny ; i que 
l’entitat destinatària de l’ajut ha aportat la documentació prevista a la Base B47 
BP18, que estableix la normativa reguladora de les subvencions nominatives i 
excepcionals.  
 
Tenint el compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria de Medi Ambient i 
Sanitat, en ús de les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2016-1302, del dia 22 
de desembre de 2016 
 
RESOLC 
 
Primer. Aprovar, dins l’Àmbit de la regidoria de Medi Ambient i Sanitat, la concessió 
d’una subvenció de  4.386,00 € a la Sociedad Española de ornitología – Seo Bird 
Life, CIF: G28795961, per cobrir les despeses de la campanya de seguiment i 
anellament dels ocells a l’entorn ripari del riu Llobregat, al seu pas per Abrera, durant 
2018,  que es regirà per les condicions particulars següents:  
 
•    COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS: compatible La subvenció 
atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o 
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la 
mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
•    TERMINI I FORMA DE PAGAMENT: Bestreta: es realitzarà el pagament de forma 
anticipada a la justificació (4.386,00 €)  
•    TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ: Es realitzaran d’acord amb les condicions 
de les subvencions d’acord amb el detall següent: justificar abans del 30 de juny de 
2019 



  

  

•    DESPESA MÍNIMA A REALITZAR PEL DESTINATARI:  4.386,00 € 
•    CONDICIONS: La subvenció resta subjecta a les condicions generals de l'apartat 
tercer d’aquesta resolució de concessió, a les anteriors condicions particulars, i a les 
condicions especials següents: 
a)    La despesa justificativa haurà d'ajustar-se a la previsió d'activitats presentada; 
en cas de variacions caldrà efectuar comunicació expressa a fi que siguin aprovades 
per l'òrgan competent.   
b)    Pel que fa a la realització de la despesa s’accepta la realitzada entre l’01.01.18 i 
el 31.12.18. 
 
REFERENCIA DATA SOL•LICITUD: Model de petició de data 22.06.18 amb registre 
d’entrada 6597 
 
 
Segon. Autoritzar, disposar i reconèixer (fase ADO) despeses per import total de 
4.386,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1721/489,02, de l’exercici 2018; i 
ordenar a la Tresoreria el pagament.  
 
Tercer. Aprovar les condicions generals aplicables a la subvenció que s’indica a la 
part dispositiva primera, amb el text següent: 
 
CONDICIONS GENERALS: La subvenció està subjecta a les bases generals i 
específiques vigents, així com a la resta de normes que són d’aplicació i en tot cas 
les determinacions següents: 
a)    No es lliurarà cap pagament anticipat si no s’ha  enviat la documentació 
necessària per a la justificació de subvencions rebudes en exercicis anteriors. 
b)    El pagament es farà domiciliat amb abonament al compte designat pel 
destinatari de la subvenció, un cop s'hagi aprovat aqueta resolució  
c)    La justificació de la despesa exigible es realitzarà en els terminis fixats per cada 
pagament mitjançant la formalització dels models següents: 
       RELACIÓ DETALLADA DE FACTURES (model 02 subv) 
       MEMÒRIA RESUM (MODEL 03 SUBV) 
d)    Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
e)    El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions 
de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de 
l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació amb la subvenció concedida 
f)    En la publicitat, informació o difusió de l’activitat subvencionada (impresa i en 
cartells o realitzada per qualsevol altre mitjà electrònic o audiovisual) s’indicarà 
l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament d’Abrera”, així com l’escut del Municipi si 
això tècnicament és possible. Aquest extrem es justificarà mitjançant el model 03 
subv que incorporarà un exemplar de cada mitjà de difusió editat. 
g)    Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions.  
h)    Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes 
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013 i la Llei 
19/2014. 
i)    Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol•licitud. 



  

  

j)    En cas de contradicció entre les condicions generals i les particulars o especials 
prevalen aquestes últimes. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedida. 
 
Quart. En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix la Llei 
General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 
 
Cinquè. Donar compte del present decret a la propera JGL. 
 
Sisè.- ENVIAR el text de la present resolució i les dades estructurades de la 
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment 
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.  
 
Setè. Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària i comunicar-lo als Serveis 
Econòmics.” 
 
La part dispositiva cinquena del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit de Medi Ambient i Sanitat, 
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 de desembre de 2016, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm: 2018-0940 de data 26.06.18. 
Concessió subvenció nominativa exercici 2018, a la “Sociedad Española de 
ornitología – Seo Bird Life”. 

  

6.1 G346/2006/1. Ratificació de la clàusula sisena del Conveni per al 
manteniment del Consultori del barri de Santa Maria de Vilalba corresponent a 
l'exercici 2018 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentimen
t 

L'atenció primària és el primer nivell d'atenció i d'accés dels ciutadans a la 
assistència sanitària. Des del punt de vista estructural i territorial, a Catalunya hi ha 
una sectorialització de la xarxa assistencial basada en Àrees Bàsiques de Salut 
(ABS). 
 
Els CAP (Centres d'Atenció Primària) són els centres en què es presta l'atenció 
primària bàsica per part dels EAP. En els municipis més petits l'atenció bàsica es 
realitza en consultoris depenents d'un CAP.   



  

  

 
En data 22 de juliol de 2013 s’aprova per Junta de Govern Local el conveni amb el 
Servei Català de la Salut per a la prestació de l’assistència sanitària de cobertura 
pública en el consultori municipal del barri de Santa Maria de Vilalba.  
 
En data 8 de juny de 2018, la Regió Sanitària Barcelona, Consorci Sanitari de 
Barcelona, Servei Català de la Salut (CatSalut), remet a l’Ajuntament d’Abrera la 
Clàusula addicional i addenda en relació amb el conveni establert entre el Servei 
Català de la Salut l’Ajuntament, per tal de que procedir a la seva signatura. 
 
La addenda s’ha redactat per donar compliment al real Decret Llei 4/2014, de 22 de  
juliol que estableix les mesures urgents que cal aplicar en els convenis, els acords i 
els instruments de cooperació subscrits amb l’Administració de la Generalitat i els 
ens locals de Catalunya amb la finalitat d’adaptar els convenis afectats que portin 
aparellat finançament a les noves pautes de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local. 
 
Atès que es considera positiva i d’interès públic pel municipi d’Abrera l’actuació 
prevista al text del document indicat, 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 
de desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar la clàusula sisena en relació amb el conveni de data 22 de juliol de 
2013, establert entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament d’Abrera, en relació a 
l’atenció primària en el Consultori local del barri de Santa Maria de Vilalba (codi 
05552) i per la qual es fixa la contraprestació econòmica i el sistema de pagament de 
les prestacions assistencials pel període de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre 
de 2018 per import de 12.799,02 €. 
 
Segon. Facultar a l’alcalde per a la seva signatura i notificar aquest acord al Servei 
Català de la Salut, Sra. Pilar Zaera, Direcció de Compra i avaluació de Serveis 
Sanitaris, Regió Sanitària Barcelona, Consorci Sanitari de Barcelona, Esteve 
Terradas, 30. Parc Sanitari Pere Virgili, Edifici Mestral, 08023 Barcelona. 
 
Tercer. Donar compte als Serveis Econòmics, que efectuaran la facturació segons 
l’apartat 4 de la clàusula aprovada. 

  

8.1 Donar compte de la Sentència del TSJ de Catalunya que desestima recurs 
d’apel.lació formulat per ENDESA en relació a la liquidació de l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana amb motiu de la venda 
d’un immoble a l’Av. Ca n’Amat nº 16 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment 

Es dóna compte de la Sentència esmentada. 



  

  

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. 

 

SV1 Expedient 3290/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a 
executar les obres consistents en ampliació/millora de la xarxa de serveis a 
l'immoble ubicat a l’Av. Virrei Amat, 59 (CV1.253), a instància de NEDGIA 
CATALUNYA, S.A., amb NIF A63485890 

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment 

S'ha presentat al registre general municipal en data 18 de maig de 2018 a les 12:57h 
(registre d'entrades núm.2018-E-RC-4952), petició de llicència urbanística de data 14 
de maig de 2018, subscrita per NEDGIA CATALUNYA, S.A., amb NIF A63485890, 
per a executar l’ampliació/millora de la xarxa de serveis a l’Av. Virrei Amat, 59 
(CV1.253) (referència cadastral 0473718). 
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 23 de maig de 2018 (núm. 2018-0050) subscrit per 
l'arquitecte tècnic municipal. 
- Informe jurídic de data 14 de juny de 2018 (núm. SS-2018-282) que consta a 
l'expedient. 
  
La proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 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 
3290/2018, a NEDGIA CATALUNYA, S.A., amb NIF A63485890, per a executar les 
obres consistents en l’ampliació/millora de la xarxa de serveis a l’Av. Virrei Amat, 59 
(CV1.253 - referència cadastral 0473718), d'aquest terme municipal, condicionada al 
compliment de les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les 
condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a 
continuació: 
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 18 de maig 
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. 
  
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 
8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els 
terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent 
detall: 

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

 TOTAL................................... 13,18 €
 
Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal•lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal•lacions o obres, en el termini d'un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la 
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat. 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal•lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en 
defecte seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o 
en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització 
de les obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o 
la comunicació prèvia. 
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, 
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el 
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària. 
  
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat/da i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(arquitecte tècnica municipal). 

  

SV2 Expedient 3268/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a 
executar les obres consistents en millora de la xarxa de serveis (arranjament 
d'una fuita) al c/ Manresa - Av. Generalitat, a instància de Nedgia Catalunya, 
S.A., amb NIF A63485890 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment 

S'ha presentat al registre general municipal en data 16 de maig de 2018 a les 15:35h 
(registre d'entrades núm.2018-E-RC-4884), petició de llicència urbanística subscrita 
per la raó social Nedgia Catalunya, S.A., amb NIF A63485890, per a executar la 
millora de la xarxa de serveis (arranjament d'una fuita) al c/ Manresa - Av. 
Generalitat. 
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 23 de maig de 2018 (núm. 2018-0051) subscrit per 



  

  

l'arquitecte tècnic municipal. 
- Informe jurídic de data 14 de juny de 2018 (núm. SS-2018-281) que consta a 
l'expedient. 
  
La proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 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 
3268/2018, a Nedgia Catalunya, S.A., amb NIF A63485890, per a executar les obres 
consistents en la millora de la xarxa de serveis (arranjament d'una fuita) al c/ 
Manresa - Av. Generalitat, 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 16 de maig 
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. 
  
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 
8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els 
terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent 
detall:  
Concepte                                                        Tipus                    Import 
Impost sobre Const., Instal., Obres    3,66 % Del pressupost    13,18 € 
 TOTAL                                                                                         13,18 € 
 
Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal•lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal•lacions o obres, en el termini d'un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la 
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat. 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal•lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en 
defecte seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o 
en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització 
de les obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o 
la comunicació prèvia. 
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, 
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 



  

  

Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el 
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària. 
  
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat/da i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(arquitecte tècnic municipal). 

  

SV3 Expedient 3694/2017. Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i 
convocatòria de licitació del contracte de serveis de gestió i atenció als usuaris 
de la Deixalleria municipal. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt 

Per a la contractació de la gestió i atenció als usuaris de la Deixalleria municipal es 
preveu la formalització d’un contracte administratiu de serveis de dos anys de 
durada, prorrogable per dos anys més. 
 
Per Providència de l’Alcaldia, de data 11/05/2018, s’ha incoat l’expedient contractual. 
 
S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de núm. 013AD 
2018-0043 i de data 12/06/2018, subscrit pel tècnic de Medi Ambient. 
 
El valor estimat del contracte és de 127.411,20  €, IVA no inclòs. El pressupost base 
de licitació és de 53.088 €. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta 
una suma total de 64.236,48 €. 
 
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. 
 
Vist l’informe jurídic núm. 2018-0020 de data 13/06/2018 emès pel secretari 
municipal. 
 
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 Medi Ambient i Sanitat, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 
d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques del contracte administratiu de serveis de 
gestió i atenció als usuaris de la Deixalleria municipal d’Abrera. 
 
Segon. Iniciar el procediment obert de licitació del contracte i publicar anunci de 



  

  

licitació al Perfil de contractant per a la presentació d’ofertes en un termini de 15 dies 
a comptar des del dia següent al de la publicació al Perfil. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 10.706,08 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 170/22699 del pressupost municipal vigent, la despesa de 32.118,24 € a càrrec 
de 2019 i la despesa de 21.412,16 € 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 de Medi Ambient i Salut 
Pública. 

  

SV4 Expedient 648/2017.Aprovació de la factura núm. 3595 de data 31 de març 
de 2018 presentada per R.S. Agrotècnica del Segrià, S.L., i de la 4a certificació 
d’obra del contracte d’obres per a la millora de diversos parcs i reposició de 
l’arbrat de l’Ajuntament d’Abrera 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment 

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. 3595 de data 31 de març de 
2018 (registre d’entrada núm. 2018-E-RC-3974 de data 19 d’abril de 2018), per un 
import de 11.777,62 € (IVA inclòs), i la 4a certificació d’obres. 
 
Ambdós documents, la certificació d’obra i la factura, han estat conformats 
favorablement pels tècnics municipals. 
 
La proposta d’acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,  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 millora de diversos parcs i reposició 
de l’arbrat de l’Ajuntament d’Abrera i la factura núm. 3595 de data 31 de març de 



  

  

2018 per import de 11.777,62 € (IVA inclòs), presentades pel contractista R.S. 
Agrotècnica del Segrià, S.L, amb NIF B25521238. 
 
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 11.777,62 € (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 aquest acord al contractista R.S. Agrotècnica del Segrià, S.L., i donar 
compte a la Intervenció municipal, i l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (tècnics). 

  

SV5 Expedient 3671/2017. Modificació de Calendari Fiscal 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Atès que en l’acord núm. 8.1 de la Junta de Govern Local de 21.11.2017 es va 
aprovar el calendari fiscal de 2018 segons proposta presentada per l’Organisme de 
Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona. 
  
Atès que l’ORGT de la Diputació de Barcelona porta a terme les actuacions 
recaptatòries referent a la Taxa de Llicències d’Autotaxis i V. Llog., d’elaboració i 
emissió de documents cobratoris en període voluntari de cobrament segons la 
informació facilitada per responsable municipal.  
  
Ates que no s’ha pogut tramitar l’aprovació del padró de la Taxa Llic. Autotaxi i V. 
Llog, segons els terminis de cobrament en voluntària, aprovats en el calendari fiscal 
de 2018:  

MUNICIPI 
  

CODI 

CONCEPTE    

CARREC 

WTP CONCEPTE 

INICI 

VOLUNTÀRIA 

FINAL 

VOLUNTÀRIA 

CÀRREGA 

DOMICILIATS 
1 19 1511601 TAXA LLIC.AUTOTAXIS I V.LLOG. 02/05/2018 05/07/2018 02/07/2018 

  
Es proposa la modificació de calendari fiscal del 2018 en el següent període de 
cobrament en voluntària del padró: 
  

MUNICIPI 

CODI 

CONCEPTE    

CARREC 

WTP CONCEPTE 

INICI 

VOLUNTÀRIA 

FINAL 

VOLUNTÀRIA 

CÀRREGA 

DOMICILIATS 
1 19 1511601 TAXA LLIC.AUTOTAXIS I V.LLOG. 24/07/2018 25/09/2018 01/08/2018 

  
D’acord amb l’exposa’t anteriorment, la Regidora d’Hisenda en virtut del Decret de 
l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent 
ACORD 
  
Primer.- Aprovar la modificació del calendari fiscal 2018, aprovat per acord núm. 8.1 
de Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 2018, en els següents termes 
segons la proposta presentada per l’ORGT: 
  



  

  

MUNICIPI 

CODI 

CONCEPTE    

CARREC 

WTP CONCEPTE 

INICI 

VOLUNTÀRIA 

FINAL 

VOLUNTÀRIA 

CÀRREGA 

DOMICILIATS 
1 19 1511601 TAXA LLIC.AUTOTAXIS I V.LLOG. 24/07/2018 25/09/2018 01/08/2018 

  
Segon.- Trametre tota aquesta documentació en suport informàtic per correu 
electrònic a l'adreça de l’oficina de la unitat de recaptació: lluis.basora@diba.cat 
  
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 
  
 Quart.- Donar compte a la Intervenció. 
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