
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/11 La Junta de Govern Local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Extraordinària i urgent

Data 31 / de juliol / 2018 

Durada Des de les 18:20 fins a les 18:40 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ 

Secretari ÒSCAR BUXERES SOLER 

ASSISTENTS 

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

Cultura (PSC).
- Sr. F. Xavier Serret i Marsiñach, regidor delegat de Medi Ambient i Sanitat (ERC)
- Sr.  Albert  Roca  Presas,  regidor  delegat  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins, 

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

Infància, Dones i Igualtat (PSC)

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

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

 

Excusa la seva assistència: 

- Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)

 

 



 

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

PUNT ASSUMPTES
0 RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
1 APROVACIÓ ACTES
1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 17/07/18
2 CONTRACTES

2.1

Expedients núms.: 1032/2017 (G328/2017/7 (FACT-2018-2788) 
Aprovació de la factura núm. 2 de data 7 de juny de 2018 presentada per UTE Sala 
Municipal Abrera i de la 2a certificació d’obra del contracte d’obres per a la reforma de 
la Sala Municipal. 

2.2
Expedient núm.: 4810/2018
Modificació del contracte d'obres de reforma integral de l’Ajuntament vell.

2.3
Expedient núm.: 2514/2018
Donar compte de decrets en matèria de Contractació

3 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

3.1

Expedients núms.: 2807/2018 i els referenciats
Assabentat  de comunicacions  prèvies  per  a  la  realització  d'obres  menors  i  de tala 
d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el  mes de 
maig de 2018. 

3.2
Expedients núms.: 3587/2018 i els referenciats
Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors  presentades 
pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de juny de 2018. 

3.3

Expedient núm.:   2213/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en la 
instal·lació interior de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Navarra, 11, (CV2.459), a 
instància d’ERF, amb NIF XXXXX158M, en nom i representació de CGR, amb NIF 
XXXXX979F. 

3.4

Expedient núm.:   3641/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en la 
instal·lació interior de gas a l'immoble ubicat al c/ Rosa, 13 (LC.362), a instància de 
PAO, amb NIF XXXXX421L. 

3.5
Expedient núm.: 2135/2018
Llicència d'obres per a executar dos habitatges unifamiliars aparellats a l’Av. Sant Hilari, 
5 i 5bis, a instància d’AGER HILARI ABRERA 2007 SL, amb NIF B64625973

3.6

Expedient núm.: 2043/2018
Llicència de parcel·lació urbanística per a la transformació de dues parcel·les actuals en 
quatre resultants a la parcel·la ubicada al c/ Sitges, 2 - Av. Sant Hilari, 7, a instància 
d’AGER HILARI ABRERA 2007 SLU, amb NIF B64625973

3.7

Expedient núm.: 2131/2018
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar l’enderroc d'una bassa i la construcció 
d'un habitatge unifamiliar ubicat c/ Sitges, 4, a instància de MAMC, amb 
NIF XXXXX828H

3.8
Expedient  núm.: 892/2018
Autorització de campanya geotècnica de l’avantprojecte d’adequació, reforma i 
conservació del corredor Nord-est . Tram Igualada-Martorell (autovia A-2)

3.9
Expedient núm.: G328/2016/27. Contracte d'obres per procediment obert, oferta 
econòmicament mès avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.

3.10 Expedient núm.: 2211/2018
Llicència per llicència d'obres i instal·lacions per a executar la instal·lació interior de gas 
natural a l'immoble ubicat al Cm. Castell de Voltrera, 36 (CV1.B17), a instància de JCR, 

 



 

amb NIF XXXXX740Q

3.11
Expedients núms.:   3776/2018 i 1754/2018
Legalització d'obres menors i instal·lacions executades a l'immoble ubicat al c/ Ter, 16, a 
instància de JLGG, amb NIF XXXXX040T.

3.12

Expedient núm.: 2947/2017 (E013/2017/034)
Llicència  d’obres  i  instal·lacions  per  a  executar  la  construcció  d’una  coberta  per  al 
processament i reciclatge d’embalatge industrial, a l’immoble ubicat al Cm. Sagraments, 
30-32, a instància de Caprabo, S.A., amb NIF A08115032

4 CONVENIS

4.1
Expedient núm.:  5034/2018. 
Aprovació de Conveni “Desenvolupament econòmic i turístic de la zona nord el Baix 
Llobregat”

4.2
Expedient núm.:  3049/2018.
 Aprovació de Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal sobre el finançament 
de l’equip de bon tracte a les persones grans per als exercicis 2018 i 2019

4.3
Expedient 1529/2018. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament 
d'Abrera i la Xarxa d'Abrera

5 SUBVENCIONS

5.1

Expedient núm.: 3246/2018. 
Acceptació de la subvenció del Programa Complementari per a la Garantia dels 
benestar socials 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
atorgada per la Diputació de Barcelona

5.2
Expedient núm.:  4469/2018.
Donar compte del Decret de concessió de Subvenció Nominativa a l’Associacio 
d’Empresaris i Comerciants d’Abrera

5.3
Expedient 4370/2018. Donar compte del decret de Regidoria Delegada núm. 1066 de 
data 23/07/2018 sobre concessió de subvenció nominativa a l'Associació de Veïns de 
Can Vilalba.

5.4
Expedient 4154/2018. Donar compte del Decret de Regidoria Delegada núm. 1065 de 
data 23/07/2018 sobre concessió de subvenció nominativa a l'Associació Abrera 
Sardanista.

5.5
Expedient 3585/2018. Donar compte del Decret de Regidoria Delegada núm. 1063 de 
data 23/07/2018 sobre concessió de subvenció nominativa a l'Associació "Amics Xapes 
d'Abrera"

5.6
Expedient 3376/2018. . Donar compte del Decret de Regidoria Delegada núm. 1064 de 
data 23/07/2018 sobre concessió de subvenció nominativa a l'Associació Cultural de 
balls de saló "Pas a Pas".

6 ALTRES ASSUMPTES
6.1 Expedient 4732/2018. Aprovació de preu públic Casal de setembre

0- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

 

Els membres assistents ratifiquen per unanimitat la urgència de la sessió.

1- APROVACIÓ ACTES

 



 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 17.07.18

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 17 de juliol de 2018, és 
aprovada per unanimitat dels assistents

 

2. CONTRACTES

2.1 Expedient 1032/2017 (G328/2017/7 (FACT-2018-2788) . Aprovació de la 
factura núm. 2 de data 7 de juny de 2018 presentada per UTE Sala Municipal 
Abrera i de la 2a certificació d’obra del contracte d’obres per a la reforma de la 
Sala Municipal

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. 2 de data 7 de juny de 2018 
(registre d’entrada núm. 7522 de 16 de juliol de 2018), per un import de 36.190,10 €, i  
la  2a  certificació  d’obres  (registre  d’entrades  núm.  679  de  9  de  juliol  de  2018).

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

La proposta d’acord ha estat formulada 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. 2 de l’obra per a la Reforma de la Sala Municipal i 
la factura núm. 2 de data 7 de juny de 2018 per import de 36.190,10 €, 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 36.190,10 €  (IVA 
inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 333/63200 del pressupost municipal 
vigent.

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

 



 

Quart.  Notificar  aquest  acord  al  contractista,  i  donar  compte  a  la  Intervenció 
municipal  i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.

 

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

2.2 Expedient 4810/2018. Modificació del contracte d'obres de reforma integral 
de l’Ajuntament vell.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0936, adoptat en data 10/07/2017, es va adjudicar 
el contracte d'obres de reforma integral de l’Ajuntament vell a Construcciones Cots y 
Claret, SL, NIF B08136905, per un preu de 550.168,33 €, sense IVA, i 665.703,68 € 
amb el 21% d’IVA inclòs, formalitzat el dia 27/07/2017, amb un termini d’execució de 
nou mesos comptats des de l’endemà del  replanteig  de les obres el  07/09/2017.

L’arquitecte cap del Servei d’Urbanisme, Obres i Activitats, com a director facultatiu 
de les obres, ha subscrit l’informe núm. 127AM 2018-0091 de data 16/07/2018 en el 
que ha justificat la necessitat de modificar el contracte. En l’informe es proposen tres 
tipus  de  modificacions  i/o  variacions  respecte  al  contracte  d’obres  adjudicat:

Segons consta a l’acta de recepció provisional de les obres, s’han produït variacions 
sobre  les  unitats  d’obra  executades  com  a  resultat  de  l’amidament  final  de  les 
diferents partides que, en el  seu conjunt, representen un increment del 9,70% del 
preu  d’adjudicació,  supòsit  previst  a  l’art.  234.3  in  fine  del  TRLCSP  (normativa 
d’aplicació vigent en el moment de l’adjudicació del contracte) i a l’art. 160 RGLCAP. 
Aquests preceptes estableixen la facultat del director facultatiu de l’obra d’introduir 
“variacions” sense necessitat d’aprovació prèvia quan consisteixin en l’alteració en el 
nombre d’unitats  realment  executades sobre  les previstes  en els  amidaments del 
projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10% del 
preu  originari  del  contracte.

Per una altra banda, s’han hagut d’introduir noves partides d’obra no previstes en el 
projecte  que comporten la  modificació  del  contracte.  En aquest  cas convergeixen 
dues  situacions:
1.    Modificacions  previstes  en  la  documentació  que  regeix  la  licitació.
2.    Modificacions  no  previstes  en  la  documentació  que  regeix  la  licitació.

Les primeres modificacions es correspon amb el supòsit de modificació convencional 
regulat a la clàusula 58 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores 
del  contracte  (PCAP):  “Tindrà  lloc  la  modificació  del  contracte  si  durant  el 
desenvolupament de les obres es produeixen necessitats sobrevingudes estructurals 
de  seguretat  en  les  façanes  i  mitgeres.  Necessitats  d’ajustar  les  especificacions 
tècniques, mediambientals, de seguretat o d’accessibilitat aprovades amb anterioritat 
a  l’adjudicació  del  contracte.
En  tot  cas,  l’import  màxim  de  les  modificacions  no  podrà  superar,  de  forma 
acumulada,  en  més  o  menys  el  10%  de  l’import  d’adjudicació.”

Les segones modificacions es correspon amb la clàusula 59a del PCAP: “També es 
podrà modificar el contracte en els casos i amb els límits establerts en l’article 107 del 

 



 

TRLCSP.”

L’article 107 del TRLCSP regula les modificacions no previstes en la documentació de 
la  licitació  (en  el  PCAP  o  en  l’anunci  de  licitació),  indicant  que  només  podran 
efectuar-se quan es justifiqui, suficientment, la concurrència d’alguna de les següents 
circumstàncies:

“a)  Inadequació  de  la  prestació  contractada  per  satisfer  les  necessitats  que 
pretenguin cobrir-se mitjançant el contracte degut a errors u omissions patides en la 
redacció  del  projecte  o  de  les  especificacions  tècniques.  ...”

Vist l’informe jurídic núm. 2018-0037 de data 18/07/2018 emès pel secretari general.

Fer constar que el contractista ha reajustat la garantia definitiva del contracte amb un 
import addicional de 5.387,14 € i ha expressat la seva conformitat a la modificació del 
contracte i als preus contradictoris proposats per la direcció facultativa de les obres, 
en  data  19/07/2018,  pel  que  no  és  preceptiu  el  tràmit  d’audiència.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta Regidoria d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme, Mobilitat i  Millora, 
proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local  l’adopció  del  següent:

ACORD

Primer.  Aprovar  la  1a  modificació  del  contracte  d'obres  de  reforma  integral  de 
l’Ajuntament  vell  adjudicat  a  Construcciones  Cots  y  Claret,  SL per  un  import  de 
107.742,88  €,  un  21%  d’IVA  de  22.626,00  €,  amb  un  total  de  130.368,88  €.

Després  de  la  modificació  el  preu  del  contracte  queda  fixat  en  un  preu  net  de 
657.911,21  €,  un  21%  d’IVA de  138.161,35  €,  amb  un  total  de  796.072,56  €.

Segon.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  130.368,88  €,  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària  núm.  231/63200  del  pressupost  municipal  vigent.

Tercer.  Ampliar  en  tres  mesos  el  termini  per  a  l'execució  de  les  obres,  com  a 
conseqüència  de  la  modificació  contractual.

Quart. Citar el contractista per formalitzar addenda de la modificació del contracte, 
mitjançant atorgament de document administratiu, de la qual cosa en donarà fe la 
Secretaria  general  en  un  termini  de  cinc  dies  hàbils.

Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  Construcciones  Cots  y  Claret,  SL.

Sisè.  Donar  compte  a  la  Intervenció  Municipal  i  al  Servei  d’Urbanisme,  Obres  i 
Activitats.

 

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

 



 

2.3 Expedient 2514/2018. Donar compte decrets en matèria de contractació

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

-    núm. 2018-0868 de data 13.06.2018, exp. 2514/2018
-    núm. 2018-0868 de data 13.06.2018, exp. 3642/2018
-    núm. 2018-0881 de data 15.06.2018, exp. 3460/2018
-    núm. 2018-0918 de data 21.06.2018, exp. G337/2016/18
-    núm. 2018-0930 de data 26.06.2018, exp. G333/2015/19
-    núm. 2018-0935 de data 26.06.2018, exp. 3407/2018
-    núm. 2018-0933 de data 26.06.2018, exp. 351/2018
-    núm. 2018-0958 de data 28.06.2018, exp. G337/2015/03
-    núm. 2018-0972 de data 03.07.2018, exp. 443/2018
-    núm. 2018-0976 de data 04.07.2018, exp. 351/2018
-    núm. 2018-0982 de data 05.07.2018, exp. 3601/2018
-    núm. 2018-1014 de data 11.07.2018, exp. 443/2018
-    núm. 2018-1024 de data 12.07.2018, exp. 3902/2018
-    núm. 2018-1028  de data 13.07.2018, exp. G337/2015/03
-    núm. 2018-1035 de data 16.07.2018, exp. 1764/2018
-    núm. 2018-1042 de data 17.07.2018, exp. 4614/2018
-    núm. 2018-1058 de data 19.07.2018, exp. 4292/2018

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

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

ACORD

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

-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0868 de data 13.06.2018, d’adjudicació del contracte 
menor de subministrament d’una mesa de mescles per l’estudi principal de Ràdio 
Abrera.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0868 de data 13.06.2018, d’adjudicació del contracte 
menor d’obres d’emergència de reparació de l’asfalt de l’Avinguda Ca n’Amat.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0881 de data 15.06.2018, d’adjudicació del contracte 
menor de serveis de bossa d’hores de desbrossadora de passos i camins veïnals del 
nucli urbà i barris perifèrics del municipi d’Abrera.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0935 de data 26.06.2018, d’adjudicació del contracte 
menor de serveis per a realitzar 5 sessions de participació ciutadana pospositiva 
sobre la implantació de contenidors FORM als barris de Sant Miquel, Les Carpes, 
Can Vilalba, Santa Maria i Ca n’Amat.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0982 de data 05.07.2018, d’adjudicació del contracte 

 



 

menor mixt de subministrament i serveis per a la campanya publicitària de 
desplegament de la recollida selectiva de matèria orgànica.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1035 de data 16.07.2018 d’adjudicació del contracte 
menor de serveis per a l’elaboració de l’inventari general consolidat de béns i drets 
que conformen el patrimoni municipal de l’Ajuntament d’Abrera.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1042 de data 17.07.2018 d’aprovació de la memòria 
valorada anomenada “Substitució de cortines al Pavelló Esportiu Municipal” i 
adjudicació del contracte menor d’obres per executar-la.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1058 de data 19.07.2018 d’aprovació de la memòria 
valorada anomenada “Reforma i ampliació del pati de l’escola bressol Món Petit” i 
adjudicació del contracte menor d’obres per executar-la.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1024 de data 12.07.2018, d’adjudicació del contracte 
menor de serveis de bossa d’hores de paleteria com a reforç del Servei Municipal 
d’Aigües d’Abrera.

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

-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0933 de data 26.06.2018, d’adjudicació del contracte 
de subministrament de materials d’electricitat (lot 2).
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0972 de data 03.07.2018, d’adjudicació de la 
concessió demanial del magatzem M1 del Mercat Municipal d’Abrera.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0976 de data 04.07.2018, d’adjudicació del contracte 
de subministrament de materials de ferreteria (lot 1).
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1014 de data 11.07.2018, d’adjudicació de la 
concessió demanial del local L1 del Mercat Municipal d’Abrera

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

-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0930 de data 26.06.2018, de convalidació de factura 
del contracte menor de servei de consergeria i vigilància a les instal•lacions 
esportives municipals.

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

-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0918 de data 21.06.2018, d’aprovació d’autorització i 
disposició de la despesa relativa a l’adquisició d’un ordinador portàtil mitjançant 
l’acord marc de l’ACM i el CCDL de subministrament d’equips informàtics.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1028  de data 13.07.2018, de deixar sense efectes el 
decret d’Alcaldia núm. 2018-0958 de data 28.06.2018 d’aprovació de l’encàrrec de 
provisió i disposició de la despesa relativa a l’adhesió a l’acord marc del CCDL de 
subministrament de paper.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0958 de data 28.06.2018, d’aprovació d’encàrrec de 
provisió i disposició de la despesa relativa a l’adhesió a l’acord marc del CCDL de 
subministrament de paper.

Els membres assistents es donen per assabentats

 



 

3.  LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

3.1 Expedient 2807/2018. Assabentat de comunicacions prèvies per a la 
realització d'obres menors i de tala d'arbres presentades pels interessats que 
s'indiquen en cada cas durant el mes de maig de 2018

S'han presentat durant el mes de maig de 2018 al registre general municipal diverses 
comunicacions prèvies d'obres i de tala d'arbres per part dels peticionaris-beneficiaris 
que en cada cas s'indiquen.
 
Atesa la Disposició Addicional Primera (actes subjectes a règim de comunicació 
prèvia) de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Edificació, aprovada per decret de 
l'Alcaldia núm. 10293 de data 26 de febrer de 2008.

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

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2840/2018
- INTERESSAT: MP del OBM
- NIF: XXXXX677L
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Lluís Companys, 2, 4t 3a (referència cadastral 
8469501DF0986N0018EW)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3030/2018
- INTERESSAT: INTEGRO, S.L.
- NIF: B63443378
- OBRES COMUNICADES: desmuntatge de fals sostre
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Rebato, 57 (referència cadastral 
7775605DF0977N0001UQ)

 



 

- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3089/2018
- INTERESSAT: MSM
- NIF: XXXXX930N
- OBRES COMUNICADES: Paviment de patis i/o jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Sant Jaume, 4 (referència cadastral 
7975110DF0977N0001SQ)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3101/2018
- INTERESSAT: RTO
- NIF: XXXXX191C
- OBRES COMUNICADES: Arranjament de patis i/o jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Balears, 8 (CV2.274) (referència cadastral 0482614)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3281/2018
- INTERESSAT: JFL
- NIF: XXXXX174A
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Miraflors, 11 (referència cadastral 
8869003DF0986N0001QA)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3283/2018
- INTERESSAT: QINNOVA PROMOCIONS IMMOBILIARIES, S.L.
- NIF: B64378565
- OBRES COMUNICADES: tala d'un arbre, desbrossada i neteja de la parcel•la, i 
retallada dels xiprers que envaeixen la via pública, entre altres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Pirineus, 19 (CA.240) (referència cadastral 
6762517DF0966S0001ZA)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 11,12 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per 
arbre amb un màxim de 75,41 €).

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3287/2018
- INTERESSAT: RMGM
- NIF: XXXXX243P
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Rosers, 21, 1r 2a (referència cadastral 
8370003DF0987S0022MT)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3291/2018
- INTERESSAT: ANL
- NIF: XXXXX306X
- OBRES COMUNICADES: reforma de bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Sant Pere, 4, 2n (referència cadastral 
8566002DF0986N0001QA)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3301/2018

 



 

- INTERESSAT: NSM
- NIF: XXXXX184N
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina, canvi de paviment interior, substitució 
de portes i canvi de finestres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Tramontana, 69 (referència cadastral 8476502)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3500/2018
- INTERESSAT: AGER HILARI ABRERA 2007 SL
- NIF: B64625973
- OBRES COMUNICADES: neteja i desbrossada de la parcel•la
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Sant Hilari, 5 i 5bis (referència cadastral 8975401)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3502/2018
- INTERESSAT: JGE
- NIF: XXXXX457Y
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina i/o bany, paviment de patis i/o jardins, 
i instal•lació de tendal
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Tramontana, 31 (referència cadastral 
8574803DF0987S0001ZD)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA:75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

Segon. Procedir a les liquidacions de les Taxes per comunicacions d’obres menors, 
de conformitat amb l’Ordenança Fiscal Número 8 (Taxa per expedició de documents 
administratius), que s’han indicat en cada cas.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció general, Tresoreria i 
Finances, a l’Area de Territori i Sostenibilitat, i a la Policia Local.

 

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

3.2 Expedient 3587/2018. Assabentat de comunicacions prèvies per a la 
realització d'obres menors presentades pels interessats que s'indiquen en cada 
cas durant el mes de juny de 2018.

S'han presentat durant el mes de juny de 2018 al registre general municipal diverses 
comunicacions prèvies d'obres per part dels peticionaris-beneficiaris que en cada cas 
s'indiquen.
 
Atesa la Disposició Addicional Primera (actes subjectes a règim de comunicació 
prèvia) de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Edificació, aprovada per decret de 
l'Alcaldia núm. 10293 de data 26 de febrer de 2008.

S'han emès els informes preceptius en relació amb les comunicacions d'obres 
presentades i s'han realitzat les instruccions en els expedients corresponents.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en el 

 



 

marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició 
de documents administratius i l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre 
construccions, instal•lacions i obres en concordança amb la resta de la normativa 
vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de 
les atribucions que li atorga el Decret núm. 2016-1302 del dia 22 de desembre de 
2016, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Restar assabentada aquesta Junta de Govern de les comunicacions prèvies 
d'obres menors i de tala d'arbres subjectes a aquest règim, que es detallen a 
continuació:

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3610/2018
- INTERESSAT: ACG
- NIF: XXXXX051R
- OBRES COMUNICADES: Reparació balcons sense instal•lació de bastida
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Santiago Rusiñol, 1 (referència cadastral 
8869001DF0986N0001YA)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3611/2018
- INTERESSAT: MRV
- NIF: XXXXX010J
- OBRES COMUNICADES: Reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pl. Anselm Clavé, 3, 2n 3a (referència cadastral 
8373803)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3751/2018
- INTERESSAT: ONIBAG, SL
- NIF: B63665392
- OBRES COMUNICADES: condicionament despatx (terra, lavabo, porta, vidrieres)
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Rb. Torrentet 1, (cantonada Ps. Església 5, Local 4) 
(referència cadastral 8469003)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3752/2018
- INTERESSAT: DTM
- NIF: XXXXX573D
- OBRES COMUNICADES: Reforma cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Rosers, 60, 2n 4a (referència cadastral 
8371103DF0987S0017UE)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3784/2018
- INTERESSAT: MCMQ
- NIF: XXXXX180S
- OBRES COMUNICADES: Substitució canal de desguàs
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Major de Santa Maria de Vilalba, 7 (referència 

 



 

cadastral 1062105DF1916S0001UE)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3828/2018
- INTERESSAT: AFM
- NIF: XXXXX859N
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Cardoner s/n 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3834/2018
- INTERESSAT: AOG
- NIF: XXXXX178Q
- OBRES COMUNICADES: reforma de bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Jaume I, 20, 3r 1a (referència cadastral 8777302)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3857/2018
- INTERESSAT: JVA
- NIF: XXXXX459E
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Florida, 1, 2n 2a (referència cadastral 8669801)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3899/2018
- INTERESSAT: FBA
- NIF: XXXXX494E
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Estació, 26 (referència cadastral 8875510)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3900/2018
- INTERESSAT: LLB
- NIF: XXXXX672R
- OBRES COMUNICADES: obres en terrassa per filtracions d'aigua
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Circumval•lació, 58 (CV. 2) (referència cadastral 
0180209DF1908S0001JP)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3904/2018
- INTERESSAT: IPM
- NIF: XXXXX660J
- OBRES COMUNICADES: substitució de portes i finestres, reforma de cuina i/o 
bany, canvi de paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Martorell, 31, 3r 1a (referència cadastral 8368502)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4140/2018
- INTERESSAT:  ARE
- NIF: XXXXX444N
- OBRES COMUNICADES: arranjament de patis i/o jardins

 



 

- UBICACIÓ DE LES OBRES: Cm. de Santa Maria de Vilalba, 12 (referència 
cadastral 0647819)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4165/2018
- INTERESSAT: PMGR
- NIF: XXXXX610E
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Miraflors 26, 1r 2a (referència cadastral 8869702)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4203/2018
- INTERESSAT: JCA
- NIF: XXXXX450R
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany i canvi de paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Estació, 19, (L'Entrepa) (referència cadastral 
8573814)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4219/2018
- INTERESSAT: RRC
- NIF: XXXXX387S
- OBRES COMUNICADES: execució mur en pati posterior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Magarola, 57 (referència cadastral 8376705)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4350/2018
- INTERESSAT: NEV
- NIF: XXXXX381Z
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Rosers, 19, 2n 4a (referència cadastral 
8370003DF0987S0012HZ)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4435/2018
- INTERESSAT: LBA
- NIF: XXXXX554M
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Tramontana, 14 (referència cadastral 
8573018DF0987S0001MD)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques) 
 
Segon. Procedir a les liquidacions de les Taxes per comunicacions d’obres menors, 
de conformitat amb l’Ordenança Fiscal Número 8 (Taxa per expedició de documents 
administratius), que s’han indicat en cada cas.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció general, Tresoreria i 
Finances, a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i a la Policia Local.).

 



 

 

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

3.3 Expedient 2213/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a 
executar les obres consistents en la instal•lació interior de gas natural a 
l'immoble ubicat al c/ Navarra, 11, (CV2.459), a instància d’ERF, amb NIF 
XXXXX158M, en nom i representació de CGR, amb NIF XXXXX979F.

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  4  d’abril  de  2018  (registre 
d'entrades núm.2018-E-RC-3360), petició de llicència urbanística subscrita per ERF, 
amb NIF XXXXX158M, en nom i representació de CGR, amb NIF XXXXX979F, per a 
executar la instal•lació interior de gas natural al c/ Navarra, 11, (CV2.459) (referència 
cadastral 0780006), així com diversa documentació tècnica complementària aportada 
en data 7 de juny de 2018 (registre d'entrades 2018-E-RC-5706), com a resposta al 
requeriment d'esmena (registre de sortides 2018-S-RC-1045 de data 12 d’abril  de 
2018).

S'han  emès  en  relació  a  la  petició  presentada  els  informes  preceptius  següents:
- Informe tècnic de data 25 de juny de 2018 (núm. 2018-0069) subscrit per l'arquitecte 
tècnic  municipal.
-  Informe jurídic de data 16 de juliol  de 2018 (núm. SS-2018-0305) 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 
2213/2018, a CGR, amb NIF XXXXX979F, per a executar les obres consistents en la 
instal•lació interior de gas natural al c/ Navarra, 11, (CV2.459 - Referència cadastral 
0780006),  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les 
consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que 
s'indiquen  a  l'informe  tècnic  i  les  que  es  detallen  a  continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 4 d’abril i 7 
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 l’interessat que tal i com s’estableix en l’Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal•lacions i obres), i de conformitat amb el conveni 
de delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació provisional 

 



 

consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
26,72 €,  que haurà  de  fer  efectiu  dins  els  terminis  que s’indiquin  en la  carta  de 
pagament que rebrà de l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de  Barcelona.

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).

 

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

3.4 Expedient 3641/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a 
executar les obres consistents en la instal•lació interior de gas a l'immoble 
ubicat al c/ Rosa, 13 (LC.362), a instància de PAO, amb NIF XXXXX421L

S'ha presentat al registre general municipal en data 5 de juny de 2018 a les 18:29h 
(registre d'entrades núm.2018-E-RC-5580), petició de llicència urbanística subscrita 
per PAO, amb NIF XXXXX421L, per a executar la instal•lació de gas al c/ Rosa, 13 
(LC.362)  (referència  cadastral  0654011DF1905S0001DT).

S'han  emès  en  relació  a  la  petició  presentada  els  informes  preceptius  següents:
- Informe tècnic de data 25 de juny de 2018 (núm. 2018-0068) subscrit per l'arquitecte 
tècnic  municipal.
-  Informe jurídic de data 16 de juliol  de 2018 (núm. SS-2018-0306) 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 
3641/2018, a PAO, amb NIF XXXXX421L, per a executar la instal•lació interior de gas 
al  c/  Rosa,  13  (LC.362)  (referència  cadastral  0654011DF1905S0001DT),  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 5 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 l’interessat que tal i com s’estableix en l’Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal•lacions i obres), i de conformitat amb el conveni 
de delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
13,18  €,  que haurà  de fer  efectiu  dins  els  terminis  que s’indiquin  en la  carta  de 
pagament que rebrà de l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de  Barcelona.

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).

 



 

- Sotmesa la proposta a votació, és aprovada pels membres assistents, 
llevat l’abstenció de la Sra. Montserrat Navarro Caraballo, regidora delegada de 
Joventut, Comunicació, Infància, Dones i Igualtat (PSC).

3.5 Expedient 2135/2018. Llicència d'obres per a executar dos habitatges 
unifamiliars aparellats a l’Av. Sant Hilari, 5 i 5bis, a instància d’AGER HILARI 
ABRERA 2007 SL, amb NIF B64625973

S'ha presentat al registre general municipal en data 28 de març de 2018 (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-3150) petició de llicència urbanística subscrita per HGT, 
amb  NIF  XXXXX981H,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  AGER  HILARI 
ABRERA 2007 SL, amb NIF B64625973, per a executar dos habitatges unifamiliars 
aparellats,  a  l’Av.  Sant  Hilari,  5  i  5bis,  (referència  cadastral  8975401).

S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 20 de juliol de 2018 (núm. 2018-0049) emès per l'arquitecte 
municipal.
-  Informe jurídic de data 23 de juliol  de 2018 (núm. SS-2018-0309) que consta a 
l'expedient.
 
Aquesta 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 li  atorga la Llei,  proposa a la Junta de govern local 
l'adopció  del  següent
 
ACORD
 
Primer.  Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm.  d'expedient  2135/2018, 
sol•licitada  per  AGER  HILARI  ABRERA 2007  SL,  amb  NIF  B64625973,  per  a 
executar les obres consistents en dos habitatges unifamiliars aparellats a l’Av. Sant 
Hilari,  5  i  5bis,  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les 
consideracions i condicions generals d'obres majors, a les condicions particulars que 
s'indiquen  a  l'informe  tècnic  i  les  que  es  detallen  a  continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 28 de març 
de  2018.
- Abans de l’inici dels treballs caldrà aportar el  Nomenament del contractista (s'ha 
d'aportar  abans  de  l'inici  de  l'obra).

Segon. Informar l'interessat que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal•lacions i obres), i de conformitat amb el conveni 
de delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
8.533,69 €, que haurà de fer efectiu dins els terminis que s'indiquin en la carta de 
pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de  Barcelona.
 

 



 

Tercer. Procedir a la liquidació de la Taxa de la llicència d'obres, de conformitat amb 
l'Ordenança  Fiscal  Número  8  (Taxa  per  expedició  de  documents  administratius), 
consistent en un 2,03 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
4.733,16 €, que haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquin en la carta de 
pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de  Barcelona.
 
Quart. Requerir 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  per  a  garantir  el  compliment  de  les  condicions 
imposades  a  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.
 
Cinquè.  Procedir a la liquidació de la Taxa per números d’immobles homologats per 
l’Administració municipal,  de conformitat  amb l'Ordenança Fiscal  Número 8 (placa 
numeració de carrer), consistent en un import de 18,66 €, que haurà de fer efectiva 
dins els terminis que s'indiquin en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona

Sisè.  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.
 
Setè.  Notificar  aquest  acord  als  interessats,  i  comunicar-lo  al  Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  a  l'Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat 
(arquitecte).

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

3.6 Expedient 2043/2018. Llicència de parcel•lació urbanística per a la 
transformació de dues parcel•les actuals en quatre resultants a la parcel•la 
ubicada al c/ Sitges, 2 - Av. Sant Hilari, 7, a instància d’AGER HILARI ABRERA 
2007 SLU, amb NIF B64625973

 



 

S'ha presentat al registre general municipal en data 23 de març de 2018 (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-3005) petició de llicència de parcel·lació subscrita per 
MFC, amb, en nom i  representació de la raó social  AGER HILARI ABRERA 2007 
SLU, amb NIF B64625973, per a executar la transformació de dues parcel·les actuals 
en quatre resultants, al c/ Sitges, 2 - Av. Sant Hilari, 7, (referència cadastral 8975401 - 
8975405), així com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 3 
d’abril de 2018 (registre d'entrades 2018-E-RC-3249).
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 20 de juliol de 2018 (núm. 2018-0047) emès per l'arquitecte 
municipal.
-  Informe jurídic de data 20 de juliol  de 2018 (núm. SS-2018-0307) que consta a 
l'expedient.
 
Aquesta 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 li  atorga la Llei,  proposa a la Junta de govern local 
l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar i aprovar la llicència de parcel·lació amb núm. d'expedient 2043/2018, 
sol·licitada per AGER HILARI ABRERA 2007 SLU amb NIF B64625973, d’acord amb 
la documentació presentada en dates 23 de març i 3 d’abril de 2018, consistents en la 
transformació de dues parcel·les actuals en quatre resultants al c/ Sitges, 2 - Av. Sant 
Hilari,  7  (referència  cadastral  8975401 –  8975405),  d'aquest  terme municipal,  les 
dades de les quals són les següents:

Dades de les parcel·les originals:

- Parcel·la original A (C/ Sitges, 2)

Superfície: 523,74 m2

- Parcel·la original B (Av. Sant Hilari, 7)

Superfície: 436,10 m2

 
Dades de les parcel·les resultants:

- Parcel·la resultant A (C/ Sitges, 2)

Superfície: 225,00 m2

- Parcel·la resultant B (Av. sant Hilari, 5 bis)

Superfície: 225,18 m2

 



 

- Parcel·la resultant C (Av. Sant Hilari, 7)

Superfície: 254,10 m2

- Parcel·la resultant D (Av. Sant Hilari, 7 bis)

Superfície: 255,56 m2

Segon. La llicència atorgada resta condicionada al compliment de les consideracions 
i condicions generals de parcel·lacions, a les condicions particulars que s’indiquen a 
l’informe tècnic i les que es detallen a continuació:

- Segregació, de la finca registral 5434, d’una porció de terreny de 225 m2 amb la 
finalitat  de formar una finca independent.  (Finca Resultat  indicada a la  fitxa 1 del 
projecte).

- Segregació de la mateixa finca 5434, d’una porció de terreny, de superfície 73,56 
m2 als efectes de la seva agregació a la finca registral 5639.

-  Descripció  de  Resta,  un  cop  practicades  les  anteriors  operacions,  de  la  finca 
registral 5434, de la que en resulta una porció de 225,18 m2. (Finca Resultat indicada 
a la fitxa 2 del projecte).

- Agregació de la porció de 73,56 m2 a la finca registral 5639, de la que en resulta 
una porció de terreny de 509,66 m2.

- Segregació, de la finca registral 5639, un cop practicada l’agregació anteriorment 
esmentada,  d’una  porció  de  254,1  m2.  (Finca  Resultat  indicada  a  la  fitxa  3  del 
projecte).

- Descripció de resta, de la Registral 5639, un cop practicada l’anterior segregació, 
que queda  configurada  en una  porció  de  terreny de  255,56 m2  (Finca  Resultat 
indicada a la fitxa 4 del projecte).

- Les quatre parcel·les obtingudes de la parcel·lació esdevenen indivisibles d'acord 
amb l'article 196.1 c) i 196.1d) del DL 1/2010. Cal fer constar en les escriptures i en 
els altres documents públics de segregació o transmissió de finques, i també en el 
Registre de la Propietat, la indivisibilitat d'aquestes finques, d'acord amb l'article 196.2 
del DL 1/2010 i amb la resta de la legislació vigent.
-  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. 
Tercer. Procedir a la liquidació de la Taxa de la llicència urbanística de parcel·lació, 
de conformitat amb l'Ordenança Fiscal Número 8 (Taxa per expedició de documents 
administratius), consistent  45,26 €, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquin en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.

 
Quart. Notificar el present acord a l’interessat, incorporant una còpia certificada del 
plànol  parcel·lari  corresponent  i  de  les  fitxes  descriptives  dels  lots  resultants,  als 
efectes de la seva inscripció al  Registre de la Propietat;  a  l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona i al Centre de gestió Cadastral a Barcelona.

 



 

 
Cinquè. Comunicar aquest acord al  Departament d'Intervenció general, Tresoreria i 
Finances, i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat (arquitecte).

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

3.7 Expedient 2131/2018. Llicència d'obres i instal•lacions per a executar 
l’enderroc d'una bassa i la construcció d'un habitatge unifamiliar ubicat c/ 
Sitges, 4, a instància de MAMC, amb NIF XXXXX828H

S'ha presentat al registre general municipal en data 28 de març de 2018 (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-3148) petició de llicència urbanística subscrita per HGT, 
amb NIF XXXXX981H, en nom i representació de MAMC, amb NIF XXXXX828H, per 
a executar l’enderroc d'una bassa i  la  construcció d'un habitatge unifamiliar,  al  c/ 
Sitges,  4, (referència  cadastral  8975403),  així  com  diversa  documentació  tècnica 
complementària de data 29 de maig de 2018 aportada en data 30 de maig de 2018 
(registre d'entrades 2018-E-RC-5243).
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 20 de juliol de 2018 (núm. 2018-0048) emès per l'arquitecte 
municipal.
-  Informe jurídic de data 23 de juliol  de 2018 (núm. SS-2018-0308) que consta a 
l'expedient.
 
Aquesta 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 li  atorga la Llei,  proposa a la Junta de govern local 
l'adopció del següent

ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm.  d'expedient  2131/2018, 
sol·licitada per MAMC, amb NIF XXXXX828H,  per a executar les obres consistents 
en l’enderroc d'una bassa i  la construcció d'un habitatge unifamiliar al c/  Sitges, 4 
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 en la documentació presentada pel promotor en data 28 de 
març de 2018 i les del projecte tècnic visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb el núm. 2017004186 en data 30 de maig de 2018.
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de 

 



 

tramitar el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
-  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 l'interessat que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), i de conformitat amb el conveni 
de delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
4.898,92€, que haurà de fer efectiu dins els terminis que s'indiquin en la carta de 
pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.
 
Tercer. Procedir a la liquidació de la Taxa de la llicència d'obres, de conformitat amb 
l'Ordenança  Fiscal  Número  8  (Taxa  per  expedició  de  documents  administratius), 
consistent en un 2,03 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
2.717,16 €, que haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquin en la carta de 
pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.
 
Quart. Requerir 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  per  a  garantir  el  compliment  de  les  condicions 
imposades  a  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.
 
Cinquè. Procedir a la liquidació de la Taxa per números d’immobles homologats per 
l’Administració municipal, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal Número 8 (Taxa per 
expedició de documents administratius), consistent en un  9,33 €, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquin en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina 
de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
 
Sisè. 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.
 
Setè. Notificar  aquest  acord  als  interessats,  i  comunicar-lo  al  Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  a  l'Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat 

 



 

(arquitecte).

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

3.8 Expedient 892/2018. Autorització de campanya geotècnica de l’avantprojecte 
d’adequació, reforma i conservació del corredor Nord-est . Tram 
Igualada-Martorell (autovia A-2)

S’ha presentat al registre general municipal en data 14 de març de 2018 (registre 
d’entrades  núm.  2018-E-RC-2701)  petició  d’autorització  de  campanya  geotècnica 
subscrita per MGT, amb NIF XXXXX413E, en nom i representació de la raó social 
UTE  Geodrilling-Cemosa,  per  a  dur  a  terme  la  campanya  de  reconeixement 
mitjançant  la  realització  de  sondeigs  mecànics,  cales  d’excavació  i  assaigs  de 
penetració  dinàmica  a  terrenys  i/o  camins  municipals

En relació amb la petició referenciada, s’ha emès informe tècnic favorable de data 23 
de  març  de  2018  (núm.  2018-0038)  subscrit  per  l’arquitecte,  Cap  del  Servei 
d’Urbanisme,  Obres  i  Activitats,  que  d’entre  altres  extrems  diu:
“Expedient  núm.:  892/2018
Assumpte: Autorització campanya geotècnica de l’avantprojecte d’adequació, reforma 
i  conservació  del  corredor  Nord-est  .  Tram  Igualada-Martorell  (autovia  A-2)
El  Ministerio  de  Fomento  ha  encarregat  a  l’enginyeria  INECO  la  realització  de 
l’avantprojecte  d’adequació,  reforma  i  conservació  del  corredor  Nord-est.  Tram: 
Igualada-Martorell (autovia A-2). La UTE Geodrilling-Cemosa s’encarregarà de dur a 
terme la campanya de reconeixement mitjançant la realització de sondeigs mecànics, 
cales  d’excavació  i  assaigs  de  penetració  dinàmica.  
En el terme municipal d’Abrera es volen fer 5 punts de reconeixement, tres dels quals 
en  àmbits  de propietat  municipal  propers  a  zones.  Segons s’ha  informat  aquests 
reconeixements  es  faran  amb  maquinaria  gran.
Revisada  la  proposta  s’informa  favorablement  amb la  condició  que  prèviament  a 
l’execució dels punts de reconeixement C49 i S21, que afecten decisivament la via 
pública,  es  tingui  en  compte  el  següent:
- Caldrà que els Serveis Tècnics Municipals i la Policia Local revisin aquesta afectació 
i  determinin  les  mesures  necessàries  per  evitar-la  i/o  minimitzar-la.
-  Caldrà reposar els paviments afectats per el  reconeixement al  seu estat  actual.
S’informa  que  en  la  visita  prèvia  d’inspecció  s’indicaran  els  serveis  afectats  que 
puguin  haver-hi.”

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’àrea de Territori i Sostenibilitat, i  
aquest regidor delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat i Millora 
en ús de les atribucions que m’atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 
de  desembre  de  2016  proposa  a  la  Junta  de govern  local  l’adopció  del  següent

ACORD

Primer. Autoritzar a MGT, amb NIF XXXXX413E, en nom i representació de la raó 
social  UTE Geodrilling-Cemosa, amb núm d’expedient  892/2018,  per a efectuar 3 

 



 

sondeigs en terrenys municipals, segons ubicacions dels plànols aportats en data 14 
de març  de 2018 (registre  d’entrades núm.  2018-E-RC-2701),  condicionada a  les 
condicions particulars que s’indiquen a l’informe tècnic i que es detallen a continuació:
-  Prèviament  a  l’execució  dels  punts  de  reconeixement  C49  i  S21,  que  afecten 
decisivament  la  via  pública,  s’haurà  de  tenir  en  compte  que:
1.  Els  Serveis  Tècnics  Municipals  i  la  Policia  Local  hauran  de  revisar  aquesta 
afectació  i  determinar  les  mesures  necessàries  per  evitar-la  i/o  minimitzar-la.
2. Caldrà reposar els paviments afectats per el reconeixement al seu estat actual.

Segon.  Notificar  aquest  acord a l’ interessat,  i  comunicar-lo  a l’Àrea de Territori  i  
Sostenibilitat (arquitecte cap de la unitat).

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

3.9 Expedient G328/2016/27.  Contracte d'obres per procediment obert,  oferta 
econòmicament mès avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació

Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 2018-1007 de data 9 de juliol de 2018, 
d’aprovació de les factures núms. 84 de data 30 d’abril de 2018  i 116 de data 31 de 
maig de 2018 presentades per  Construcciones Cots i  Claret,  SL;  i  de  la  7a i  8a 
certificacions d’obra del contracte d’obres per a la reforma integral de l'Ajuntament 
vell, amb expedient núm. G328/2016/27 (FACT-2018-1755 i FACT-2018-2108)

Els membres assistents es donen per assabentats

3.10 Expedient 2211/2018. Llicència d’obres i instal.lacions per a executar a la 
instal.lació interior  de gas natural  al  Cm Castell  de Voltrera,  36 (CV1.B17) a 
instància de JLGG

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  4  d’abril  de  2018  (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-3357) petició de llicència urbanística subscrita per ERF, 
amb NIF XXXXX158M, en nom i representació de JCR, amb NIF XXXXX740Q, per a 
executar la instal•lació interior de gas natural, al Cm. Castell de Voltrera, 36 (CV1.B17 
-  referència  cadastral  0875710),  així  com  diversa  documentació  tècnica 
complementària  aportada  en  dates  10  de  maig  i  7  de  juny  de  2018  (registre 
d'entrades 2018-E-RE-336 i 2018-E-RC-5707, respectivament), com a resposta als 
requeriments d'esmenes  dels  dies 12 d’abril (registre de sortides 2018-S-RC-1044) i 
28  de  maig  de  2018  (registre  de  sortides  2018-S-RC-1564).
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 25 de juny de 2018 (núm. 2018-0070) emès per l'arquitecte 

 



 

tècnic  municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  16  de  juliol  de  2018  (núm.  2018-0303)  que  consta  a 
l'expedient.

Aquesta 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 li  atorga la Llei,  proposa a la Junta de govern local 
l'adopció  del  següent
 
ACORD
 
Primer.  Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm.  d'expedient  2211/2018, 
sol•licitada per JCR, amb NIF XXXXX740Q,  per a executar les obres consistents en 
la  instal•lació  interior  de  gas  natural  al  Cm.  Castell  de  Voltrera,  36  (CV1.B17  - 
referència cadastral 0875710) d'aquest terme municipal, condicionada al compliment 
de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  menors,  a  les  condicions 
particulars  que  s'indiquen  a  l'informe  tècnic  i  les  que  es  detallen  a  continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 4 d’abril, 10 
de  maig  i  7  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  tercers.
 
Segon. Informar l'interessat que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal•lacions i obres), i de conformitat amb el conveni 
de delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import 
de  26,72 €, que haurà de fer efectiu dins els terminis que s'indiquin en la carta de 
pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de  Barcelona.
 
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  als  interessats,  i  comunicar-lo  al  Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  a  l'Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat 
(arquitecte tècnic).

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

3.11  Expedient  3776/2018.  Legalització  d’obres  menors  i  intal.lacions 
executades a l’immoble ubicat  al c/ Ter, 16 a instància de JLGG

La Regidoria  Delegada  d’Obres  i  serveis,  Parcs i  jardins,  Urbanisme i  Mobilitat,  i 
Millora, de l’Ajuntament d’Abrera va adoptar el decret núm. 2018-0626 del dia 8 de 
maig de 2018, d’inici d’actuacions de protecció de la legalitat urbanística al carrer Ter, 
16,  per obres executades sense la  preceptiva  llicència municipal  promogudes per 
JLGG,  amb  NIF  xxxxx040T,  consistents  en  la  reforma  interior  d’habitatge  i 
pavimentació  de  patis  exteriors  (expedient  núm.  1754/2018).  

S'ha presentat al registre general municipal en data 30 de maig de 2018 (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-5296), instància amb documentació per a procedir a la 
legalització  de les obres executades al  c/  Ter,  16  (CA.  369)  (referència  cadastral 
6865508)subscrita  per  JLGG,  amb  NIF  XXXXX040T.
 
S'han  emès  en  relació  a  la  petició  presentada  els  informes  preceptius  següents:
- Informe tècnic de data 11 de juny de 2018 (núm. 2018-0252) subscrit per l'arquitecta 
tècnica  municipal.
-  Informe jurídic de data 16 de juliol  de 2018 (núm. SS-2018-0304) 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 amb núm. d'expedient 3776/2018, executades 
per JLGG, amb NIF XXXXX040T,  consistents en la  reforma interior  de l’habitatge 
ubicat  al  c/  Ter,  16  (CA.  369  -  referència  cadastral  6865508),  d'aquest  terme 
municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals 
d'obres menors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que 

 



 

es  detallen  a  continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 30 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 l’interessat que tal i com s’estableix en l’Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal•lacions i obres), i de conformitat amb el conveni 
de delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació definitiva 
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
346,67 €, que haurà de fer efectiu dins els terminis que s’indiquin en la carta de 
pagament que rebrà de l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de  Barcelona.
 
Tercer.  Declarar  restituïda  la  legalitat  urbanística  i  per  tant  procedir  a  l’arxiu  de 
l’expedient  núm.  1754/2018.

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).

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

3.12 Expedient núm.: 2947/2017 (E013/2017/034).  Llicència d’obres i  instal·lacions per a 
executar  la  construcció  d’una  coberta  per  al  processament  i  reciclatge  d’embalatge 
industrial, a l’immoble ubicat al Cm. Sagraments, 30-32, a instància de Caprabo, S.A., amb 
NIF A08115032

S’ha presentat al registre general municipal en data 18 d’octubre de 2017 (registre 
d’entrades núm. 2017-E-RC-9548) petició de llicència urbanística subscrita per DII, 
amb NIF XXXXX354G, en nom i representació de la raó social Caprabo, S.A., amb 
NIF A08115032, per a executar obres de nova planta i ampliació, a l’immoble ubicat al 
Cm. Sagraments, 30-32 (referència cadastral 7869507), així com diversa 
documentació tècnica complementària aportada en data 31 d’octubre de 2017 
(registre d’entrades 2017-E-RC-10018).

S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 2 de juliol de 2018 (núm. 2018-0040) emès per l'arquitecte 
municipal.
- Informe jurídic de data 2 de juliol de 2018 (núm. SS-2018-0302) que consta a 
l'expedient.

La proposta d'acord ha estat formulada per l’Area de Territori i Sostenibilitat en el 
marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició 
de documents administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre 

 



 

construccions, instal•lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria en ús de 
les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 
2016, proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD

Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres amb núm. d’expedient 2947/2017 
(E013/2017/034), sol•licitada per Caprabo, S.A., amb NIF A08115032, per a executar 
la construcció d’una coberta per al processament i reciclatge d’embalatge industrial, a 
l’immoble ubicat al Cm. Sagraments, 30-32 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’Arquitectes de Catalunya 
amb el núm. 2017007613.
- Abans de l’inici dels treballs caldrà aportar la següent documentació:
1.    Nomenament del contractista.
2.    Assumeix de la direcció d’obra.
3.    Assumeix de la direcció d'execució de l'obra.
4.    Plànol d'emplaçament en format digital.
5.    Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge.
6.    Assumeix del programa de control de qualitat.
7.    Certificat del compliment de les distàncies elèctriques.
8.    Assumeix de la Coordinació de Seguretat i Salut.
9.    Estudi de Gestió de Residus.
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de 
tramitar el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
- La llicència urbanística atorgada no altera les situacions jurídiques privades 
existents entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del de tercer.
- L’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.

Segon. Informar l’interessat que tal i com s’estableix en l’Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal•lacions i obres), i de conformitat amb el conveni 
de delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
7.194,94 €, que haurà de fer efectiu dins els terminis que s’indiquin en la carta de 
pagament que rebrà de l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.

Tercer. Procedir a la liquidació de la Taxa de la llicència d’obres, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal Número 8 (Taxa per expedició de documents administratius), 
consistent en un 2,03 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
3.990,64 €, que haurà de fer efectiva dins els terminis que s’indiquin en la carta de 
pagament que rebrà de l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.

Quart. Requerir 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 3.931,66 
€ en concepte de fiança per a garantir el compliment de les condicions imposades a 

 



 

la llicència, segons la carta de pagament que se li adjuntarà a la notificació.

Cinquè. 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.

Sisè. Notificar aquest acord als interessats, i comunicar-lo al Departament 
d’Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(arquitecte i a l’administratiu de Medi Ambient).

S’ha presentat al registre general municipal en data 18 d’octubre de 2017 (registre 
d’entrades núm. 2017-E-RC-9548) petició de llicència urbanística subscrita per DII, 
amb NIF XXXXX354G, en nom i representació de la raó social Caprabo, S.A., amb 
NIF A08115032, per a executar obres de nova planta i ampliació, a l’immoble ubicat al 
Cm. Sagraments, 30-32 (referència cadastral 7869507), així com diversa 
documentació tècnica complementària aportada en data 31 d’octubre de 2017 
(registre d’entrades 2017-E-RC-10018).

S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 2 de juliol de 2018 (núm. 2018-0040) emès per l'arquitecte 
municipal.
- Informe jurídic de data 2 de juliol de 2018 (núm. SS-2018-0302) que consta a 
l'expedient.

La proposta d'acord ha estat formulada per l’Area de Territori i Sostenibilitat en el 
marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició 
de documents administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre 
construccions, instal•lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria en ús de 
les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 
2016, proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD

Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres amb núm. d’expedient 2947/2017 
(E013/2017/034), sol•licitada per Caprabo, S.A., amb NIF A08115032, per a executar 

 



 

la construcció d’una coberta per al processament i reciclatge d’embalatge industrial, a 
l’immoble ubicat al Cm. Sagraments, 30-32 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’Arquitectes de Catalunya 
amb el núm. 2017007613.
- Abans de l’inici dels treballs caldrà aportar la següent documentació:
1.    Nomenament del contractista.
2.    Assumeix de la direcció d’obra.
3.    Assumeix de la direcció d'execució de l'obra.
4.    Plànol d'emplaçament en format digital.
5.    Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge.
6.    Assumeix del programa de control de qualitat.
7.    Certificat del compliment de les distàncies elèctriques.
8.    Assumeix de la Coordinació de Seguretat i Salut.
9.    Estudi de Gestió de Residus.
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de 
tramitar el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
- La llicència urbanística atorgada no altera les situacions jurídiques privades 
existents entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del de tercer.
- L’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.

Segon. Informar l’interessat que tal i com s’estableix en l’Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal•lacions i obres), i de conformitat amb el conveni 
de delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
7.194,94 €, que haurà de fer efectiu dins els terminis que s’indiquin en la carta de 
pagament que rebrà de l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.

Tercer. Procedir a la liquidació de la Taxa de la llicència d’obres, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal Número 8 (Taxa per expedició de documents administratius), 
consistent en un 2,03 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
3.990,64 €, que haurà de fer efectiva dins els terminis que s’indiquin en la carta de 
pagament que rebrà de l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.

Quart. Requerir 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 3.931,66 
€ en concepte de fiança per a garantir el compliment de les condicions imposades a 
la llicència, segons la carta de pagament que se li adjuntarà a la notificació.

Cinquè. 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.

Sisè. Notificar aquest acord als interessats, i comunicar-lo al Departament 
d’Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(arquitecte i a l’administratiu de Medi Ambient).

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

4. CONVENIS

4.1 Expedient 5034/2018. Aprovació de Conveni "Desenvolupament econòmic i 
turístic de la zona nord el Baix Llobregat”

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, té entre els seus objectius generals i reptes, 
realitzar actuacions en matèria de desenvolupament i suport al teixit productiu de la 
comarca. Per aquest motiu, va impulsar l’any 2000 la creació del Consorci de Turisme 
del Baix Llobregat, ens encarregat del desenvolupament turístic de la comarca, del 
qual forma part el Consell Comarcal, juntament amb els ajuntaments i el sector privat 
de la comarca. 

En data 6 de juliol de 2018, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat,  aprova per 
decret núm. 42 el conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i els ajuntaments de la zona nord per a la implementació del pla estratègic 
de desenvolupament i dinamització econòmica i turística de la zona nord del Baix 
Llobregat.

Els darrers anys, el sector turístic està creixent molt a la comarca convertint-se en un 
veritable motor de l’economia baixllobregatina. Aquest creixement de l’activitat 
turística no és homogeni en tot el seu territori, havent-hi àrees amb menys oferta 
turística, com la zona nord del Baix Llobregat, però amb una gran potencialitat 
turística. 
Així, des del Consell Comarcal i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat es vol 
contribuir al creixement econòmic, vinculat a l’activitat turística, del conjunt de la 
comarca, recolzant les diferents àrees territorials. 

La zona nord del Baix Llobregat - integrada pels municipis d’Abrera, Castellví de 
Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat i Sant Esteve 

 



 

Sesrovires-, és una àrea amb unes singularitats territorials que la defineixen amb una 
gran potencialitat per atraure visitants i turistes gràcies al seus recursos naturals, 
culturals i patrimonials, i a la seva proximitat a Barcelona i Montserrat, dos de les 
principals destinacions turístiques catalanes. 

Amb l’objectiu de potenciar l’activitat turística de la zona nord, el Consell Comarcal i el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat han encarregat la realització del projecte 
“Desenvolupament econòmic i turístic de la zona nord del Baix Llobregat”, que ha 
proposat actuacions per dinamitzar l’activitat turística en aquests municipis, on es 
plantegen propostes per al conjunt de la zona nord alineades amb l’estratègia 
turística del Consorci de Turisme, així com també accions concretes per a cadascun 
dels municipis.

El Consell Comarcal considera necessari i imprescindible per al creixement econòmic 
de la comarca poder desenvolupar aquest Pla, però no disposa de recursos humans 
que puguin abastar correctament les actuacions que se’n deriven d’aquest anàlisi 
estratègic, desitjables per dinamitzar l’economia de la zona nord del Baix Llobregat 
vinculada a l’activitat turística.

Per aquest motiu, el Consell Comarcal va concórrer a la convocatòria per a la 
sol•licitud de subvenció de contractació d’una persona en el marc del Programa 
d’agents desenvolupament local (AODL) del Servei d’Ocupació de Catalunya per a 
l’execució del projecte: “Desenvolupament i dinamització econòmica i turística de la 
zona nord del Baix Llobregat”. 

El Servei d’Ocupació de Catalunya en data 31 de novembre de 2017 va aprovar la 
seva resolució TSF/1322/2017 per la qual atorgà al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat la subvenció de 27.045,55 euros, destinada a finançar una part de la 
contractació d’un/a AODL, quedant pendent de finançar 13.500€. 
El contracte té una durada d’un any, havent-hi la possibilitat de pròrroga fins a quatre 
anys. 

L’objectiu central de l’estratègia en la que s’emmarca el Pla de treball que realitzarà 
l’AODL en aquest període, és per una banda, desenvolupar les potencialitats 
turístiques de la zona nord del Baix Llobregat, seguint les diferents línies d’accions 
que s’han detectat a l’estudi, i per una altra banda es centrarà en la dinamització de 
les empreses i serveis turístics de la zona nord per incrementar la seva participació 
en les línies de treball que té engegades el Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 

L’Ajuntament d’Abrera, i de la resta del Baix Llobregat Nord: Castellví de Rosanes, 
Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires 
identifiquen aquest projecte com una oportunitat per contribuir al creixement 
econòmic dels seus municipis i del conjunt de la zona nord, però no disposen de 
personal tècnic suficient per destinar-ho a la realització d’aquest projecte. 

Vista l’oportunitat que suposa aquesta iniciativa per el territori, els Ajuntaments de la 
zona nord estan interessats en compartir aquest recurs tècnic i en col•laborar 
econòmicament per finançar una part de la contractació de l’AODL, per a la 
realització del projecte “Desenvolupament econòmic i turístic de la zona nord del Baix 
Llobregat”.  

El projecte “Desenvolupament i dinamització econòmica i turística de la zona nord del 

 



 

Baix Llobregat”, en el que s’emmarca el pla de treball que realitzarà l’AODL, es basa 
en les següents línies estratègiques:
    
1)    Promoure l’activitat econòmica mitjançant el desenvolupament del turisme a la    
zona nord del Baix Llobregat, implicant als diferents actors públics i privats dels 
municipis, impulsant la creació d’empreses i creant ocupació.
2)    Realitzar actuacions en matèria de desenvolupament i suport al teixit empresarial 
turístic de la zona nord del Baix Llobregat.

Així, l’objectiu central de l’estratègia en la que s’emmarca el Pla de treball que 
realitzarà l’AODL en aquest període, és per una banda, desenvolupar les 
potencialitats turístiques de la zona nord del Baix Llobregat, seguint les diferents 
línies d’accions que s’han detectat a l’estudi, i per una altra banda es centrarà en la 
dinamització de les empreses i serveis turístics de la zona nord per incrementar la 
seva participació en les línies de treball que té engegades el Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat

Per a la implementació del projecte, l’AODL treballarà estretament amb el Consorci 
de Turisme del Baix Llobregat, amb el qual s’haurà de coordinar per implementar els 
objectius proposats en el pla de treball, així com amb els ajuntaments de la zona 
Nord.
Cal destacar que l'AODL tindrà un contacte directe amb el personal tècnic dels 
ajuntaments, personal tècnic del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, i amb altres 
agents i empresaris per incentivar i coordinar la seva implicació en el projecte.

D’aquesta manera, s’establiran les següents accions:

-    Reunions de coordinació amb les àrees de turisme dels ajuntaments de la zona 
nord i el Consorci de turisme del Baix Llobregat.
-    Visites i reunions a entitats i empreses de la zona nord per avaluar la potencialitat 
dels recursos turístics.
-    Reunions amb les empreses i entitats de la zona nord per a organitzar el Pla i 
l’estratègia de promoció, que afavoreixi les sinèrgies entre el sector públic i privat del 
territori.
-    Reunions amb altres organismes del sector turístic.

La vigència d’aquest conveni abastarà des de la seva signatura fins al 31 de 
desembre de 2018. Es podrà prorrogar expressament per períodes anuals fins a 3 
anys addicionals, d’acord amb addenda que s’aprovi anualment. Per mutu acord les 
parts podran introduir mitjançant aquesta addenda, les modificacions als pactes que 
es considerin adients en el conveni.

Vist l’informe tècnic favorable PE 68/2018 de data 24 de juliol de 2018 i d’acord amb 
tot el relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció Econòmica, en 
ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 
22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD:

Primer. Aprovar el següent conveni que s’annexa a aquest acord i facultar a l’Alcalde i 
al Secretari per a la seva signatura.

 



 

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

-    Designar una persona de contacte de l’ajuntament que serà l'interlocutor/a amb 
l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local i el referent per al desenvolupament del 
projecte. 
-    Implicar-se activament en la presa de decisions i actuacions conjuntes relatives al 
projecte.
-    Facilitar la coordinació amb altres tècnics/ques municipals i amb altres agents del 
municipi per a un bon desenvolupament del projecte.
-    Col•laborar amb el Consell Comarcal i el Consorci de Turisme en qualsevol 
aspecto vinculat amb l’AODL i el desenvolupament del projecte.
-    Recerca d’ajuts econòmics per a la realització d’actuacions que se’n derivin del 
projecte.
-    Participar econòmicament en el finançament de la part no subvencionada per a la 
contractació de l’AODL, encarregada de la implementació del projecte. 

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa en concepte del projecte “Desenvolupament 
econòmic i turístic de la zona nord del Baix Llobregat” per al 2018 per import de 2.250 
€ tal i com estableix l’annex 1 del present conveni al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i reconèixer l’obligació a càrrec de l’aplicació pressupostària 241/46500. 

Aprovar l’ordre del pagament de la despesa esmentada al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat amb NIF P5800011H per import de 2.250 €

La transferència s’ha de fer efectiva al següent compte bancari del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, en el moment de la signatura del present conveni, i abans del 28 
de setembre de 2018:

ES12 2100 3089 0122 0008 7550
CAIXABANK

Quart. Nomenar a TML amb DNI XXXXX943N representant de l’Ajuntament d’Abrera, 
com a interlocutor amb l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local i el referent per 
al desenvolupament del projecte. 

Quart. Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
comunicar-la al departament d’Intervenció i Secretaria.

 

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

ANNEX:

 



 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE TURISME DEL 
BAIX LLOBREGAT, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I 
L’AJUNTAMENT  .....................  PER  A  LA  IMPLEMENTACIÓ  DEL 
PROJECTE “DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TURÍSTIC DE LA ZONA NORD 
DEL BAIX LLOBREGAT”,  

Sant Feliu de Llobregat, a ...................................

D'una part el Sr Josep Perpinyà i Palau, en la seva qualitat de President del 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, i en representació de l'esmentada 
entitat, en virtut de les facultats que li confereix l'acord aprovat pel Consell 
Plenari en sessió de  .................................. i assistit/da pel Sr. Lluís González 
Roig, Secretari del Consorci, que dóna fe de l'acte, i

d’altra part el Sr./Sra. ................................., Alcalde/ssa de l’Ajuntament 
de .............................. en representació d’aquesta entitat, en virtut de les facultats que 
li confereix l'acord de plenari d’aquest Ajuntament en sessió del 
dia .................................. i assistit per la ............................, Secretaria d’aquesta 
entitat, que dóna fe de l'acte,

Les  parts  es  reconeixen  recíprocament  la  capacitat  legal  necessària  per 
atorgar el present conveni de col·laboració 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

PRIMER.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat, té entre els seus objectius 
generals  i  reptes,  realitzar  actuacions  en  matèria  de  desenvolupament  i 
suport al teixit productiu de la comarca.

Per aquest motiu, va impulsar l’any 2000 la creació del Consorci de Turisme 
del  Baix  Llobregat,  ens  encarregat  del  desenvolupament  turístic  de  la 
comarca,  del  qual  forma  part  el  Consell  Comarcal,  juntament  amb  els 
ajuntaments i el sector privat de la comarca. 

SEGON.- Els darrers anys, el sector turístic està creixent molt a la comarca 
convertint-se en un veritable motor de l’economia baixllobregatina. Aquest 
creixement  de l’activitat  turística  no és homogeni  en tot  el  seu territori, 
havent-hi  àrees  amb menys  oferta  turística,  com la  zona  nord  del  Baix 
Llobregat, però amb una gran potencialitat turística. 

Així, des del Consell Comarcal i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat es 
vol  contribuir  al  creixement  econòmic,  vinculat  a  l’activitat  turística,  del 
conjunt de la comarca, recolzant les diferents àrees territorials. 

TERCER.-  La  zona  nord  del  Baix  Llobregat  -  integrada  pels  municipis 
d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de 
Montserrat i  Sant Esteve Sesrovires-,  és una àrea amb unes singularitats 
territorials que la defineixen amb una gran potencialitat per atraure visitants 
i  turistes gràcies al seus recursos naturals, culturals i  patrimonials,  i  a la 
seva proximitat a Barcelona i Montserrat, dos de les principals destinacions 
turístiques catalanes. 

 



 

QUART.- Amb l’objectiu de potenciar l’activitat turística de la zona nord, el 
Consell Comarcal i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat han encarregat 
la realització del projecte “Desenvolupament econòmic i turístic de la zona 
nord  del  Baix  Llobregat”,  que  ha  proposat  actuacions  per  dinamitzar 
l’activitat turística en aquests municipis, on es plantegen propostes per al 
conjunt de la zona nord alineades amb l’estratègia turística del Consorci de 
Turisme, així com també accions concretes per a cadascun dels municipis.

El Consell Comarcal considera necessari i imprescindible per al creixement 
econòmic de la comarca poder desenvolupar aquest Pla, però no disposa de 
recursos humans que puguin abastar correctament les actuacions que se’n 
deriven d’aquest anàlisi estratègic, desitjables per dinamitzar l’economia de 
la zona nord del Baix Llobregat vinculada a l’activitat turística.

CINQUÈ.- Per  aquest  motiu,  el  Consell  Comarcal  va  concórrer  a  la 
convocatòria per a la sol.licitud de subvenció de contractació d’una persona 
en el marc del Programa d’agents desenvolupament local (AODL) del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a l’execució del projecte: “Desenvolupament i 
dinamització econòmica i turística de la zona nord del Baix Llobregat”. 

El  Servei  d’Ocupació de Catalunya en data 31 de novembre de 2017 va 
aprovar  la  seva  resolució  TSF/1322/2017  per  la  qual  atorgà  al  Consell 
Comarcal del Baix Llobregat la subvenció de 27.045,55 euros, destinada a 
finançar  una  part  de  la  contractació  d’un/a  AODL,  quedant  pendent  de 
finançar 13.500€. 

El contracte té una durada d’un any, havent-hi la possibilitat de pròrroga 
fins a quatre anys. 

SISÈ.-  L’objectiu  central  de  l’estratègia  en  la  que  s’emmarca  el  Pla  de 
treball  que  realitzarà  l’AODL  en  aquest  període,  és  per  una  banda, 
desenvolupar  les  potencialitats  turístiques  de  la  zona  nord  del  Baix 
Llobregat, seguint les diferents línies d’accions que s’han detectat a l’estudi, 
i  per  una  altra  banda  es centrarà  en la  dinamització  de les  empreses  i 
serveis turístics de la zona nord per incrementar la seva participació en les 
línies de treball que té engegades el Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 

SETÈ.- Els  ajuntaments  Ajuntaments  d’Abrera,  Castellví  de  Rosanes, 
Collbató,  Esparreguera,  Martorell,  Olesa  de  Montserrat  i  Sant  Esteve 
Sesrovires identifiquen aquest projecte com una oportunitat per contribuir al 
creixement econòmic dels seus municipis i del conjunt de la zona nord, però 
no  disposen  de  personal  tècnic  suficient  per  destinar-ho  a  la  realització 
d’aquest projecte. 

VUITÈ.-  Vista l’oportunitat que suposa aquesta iniciativa per el territori, els 
Ajuntaments de la zona nord estan interessats en compartir aquest recurs tècnic i en 
col·laborar econòmicament per finançar una part de la contractació de l’AODL, per a 
la realització del projecte “Desenvolupament econòmic i turístic de la zona nord del 
Baix Llobregat”.  

 



 

ACORDEN

PRIMER.- Objecte del conveni

L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, el Consorci de Turisme i l’Ajuntament ........................... per al 
desenvolupament del projecte, “Desenvolupament i dinamització econòmica i turística 
de la zona nord del Baix Llobregat”, així com per col.laborar econòmicament en el 
finançament per a la contractació de l’AODL, encarregada de la implementació del 
projecte.

SEGON.- Implementació del projecte: Desenvolupament Econòmic i 
Turístic de la Zona Nord del Baix Llobregat

El  projecte  “Desenvolupament  i  dinamització  econòmica  i  turística  de  la 
zona nord del Baix Llobregat”, en el que s’emmarca el pla de treball que 
realitzarà l’AODL, es basa en les següents línies estratègiques:

1) Promoure l’activitat econòmica mitjançant el desenvolupament del 
turisme  a  la  zona  nord  del  Baix  Llobregat,  implicant  als  diferents 
actors  públics  i  privats  dels  municipis,  impulsant  la  creació 
d’empreses i creant ocupació.

2) Realitzar actuacions en matèria de desenvolupament i  suport al 
teixit empresarial turístic de la zona nord del Baix Llobregat.

Així, l’objectiu central de l’estratègia en la que s’emmarca el Pla de treball que 
realitzarà l’AODL en aquest període, és per una banda, desenvolupar les 
potencialitats turístiques de la zona nord del Baix Llobregat, seguint les diferents 
línies d’accions que s’han detectat a l’estudi, i per una altra banda es centrarà en la 
dinamització de les empreses i serveis turístics de la zona nord per incrementar la 
seva participació en les línies de treball que té engegades el Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat

Per a la implementació del projecte, l’AODL treballarà estretament amb el Consorci 
de Turisme del Baix Llobregat, amb el qual s’haurà de coordinar per implementar els 
objectius proposats en el pla de treball, així com amb els ajuntaments de la zona 
Nord. 

Cal destacar que l'AODL tindrà un contacte directe amb el personal tècnic dels 
ajuntaments, personal tècnic del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, i amb altres 
agents i empresaris per incentivar i coordinar la seva implicació en el projecte. 

D’aquesta manera, s’establiran les següents accions:

- Reunions de coordinació amb les àrees de turisme dels ajuntaments de la zona nord i 
el Consorci de turisme del Baix Llobregat.

- Visites i reunions a entitats i empreses de la zona nord per avaluar la potencialitat 
dels recursos turístics.

 



 

- Reunions amb les empreses i entitats de la zona nord per a organitzar el Pla i 
l’estratègia de promoció, que afavoreixi les sinèrgies entre el sector públic i privat del 
territori.

- Reunions amb altres organismes del sector turístic. 

El contracte vinculat al pla de treball té una durada d’un any, havent-hi la 
possibilitat de pròrroga fins a quatre anys. 

TERCER.- Obligacions de les parts 

Per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat:

- Realitzar la contractació de l'AODL i gestionar totes les tasques derivades 
de la contractació. 

-  Realitzar  totes les tasques relatives a la  sol·licitud,  seguiment,  gestió  i 
justificació del  projecte d'acord amb la Resolució TSF/1322/2017 i  l'Ordre 
EMO/258/214  de  5  d’agost  i  fer  d'interlocutor  amb  el  Servei  Públic 
d'Ocupació de Catalunya.

-  Col·laborar  en  l’elaboració  del projecte  “Desenvolupament  econòmic  i 
turístic de la zona nord del Baix Llobregat”  anual, conjuntament amb el 
Consorci de Turisme.

-  Recerca  d’ajuts  econòmics  per  a  la  realització  d’actuacions  que  se’n 
derivin del projecte

Per part del Consorci de Turisme del Baix Llobregat: 

- Coordinació de la tasca de l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local.

-  Col·laborar  en  l’elaboració  del projecte  “Desenvolupament  econòmic  i 
turístic  de la  zona nord del  Baix Llobregat”  anual,  conjuntament  amb el 
Consell Comarcal.

- Suport tècnic en el desenvolupament de projectes.

-  Seguiment  de  plans  i  programes  i  dels  seus  indicadors  per  la  millora 
contínua.

- Integració de les accions i propostes turístiques en el marc d’actuacions i 
línies  estratègiques  del  Consorci  de  Turisme.  També  s’encarregarà  de 
contractar, en cas que sigui necessari, serveis externs per a la realització 
d’aquelles accions que ho requereixin.  

- Convocatòria i assistència a reunions de seguiment amb els ajuntaments, 
les empreses i entitats de la zona nord de la comarca.

-  Recerca  d’ajuts  econòmics  per  a  la  realització  d’actuacions  que  se’n 
derivin del projecte

- Representar els interessos turístics de la zona nord del Baix Llobregat en 
organismes d’àmbit superior.

Per part dels Ajuntaments:

 



 

- Designar una persona de contacte de l’ajuntament que serà l'interlocutor/a 
amb  l'Agent  d'Ocupació  i  Desenvolupament  Local  i  el  referent  per  al 
desenvolupament del projecte.

-  Implicar-se  activament  en la  presa  de decisions  i  actuacions  conjuntes 
relatives al projecte.

-  Facilitar  la  coordinació amb altres tècnics/ques municipals  i  amb altres 
agents del municipi per a un bon desenvolupament del projecte. 

- Col·laborar amb el Consell Comarcal i el Consorci de Turisme en qualsevol 
aspecte vinculat amb l’AODL i el desenvolupament del projecte. 

-  Recerca  d’ajuts  econòmics  per  a  la  realització  d’actuacions  que  se’n 
derivin del projecte

- Participar econòmicament en el finançament de la part no subvencionada 
per  a  la  contractació  de  l’AODL,  encarregada  de  la  implementació  del 
projecte.

QUART.- Finançament

El Servei d’Ocupació de Catalunya va atorgar al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat la subvenció de 27.045,55 euros, destinada a finançar una part de 
la contractació de l’AODL, quedant pendent de finançar 13.500 euros. 

Els  Ajuntaments  de  la  zona  nord,  vistos  els  interessos  del  projecte,  es 
comprometen a  fer  efectiva  una  aportació  econòmica per  a  contribuir  a 
finançar la part no subvencionada. 

Per l’any 2018, l’import que ha de fer efectiu l’Ajuntament (..................) per 
contribuir  al  finançament  de  la  implementació  tècnica  del  projecte,  és 
de ....................... euros. 
L’aportació a realitzar per cadascun dels Ajuntaments es detallen en l’annex 
del conveni. 

La transferència s’ha de fer efectiva al següent compte bancari del Consell 
Comarcal  del  Baix Llobregat,  en el  moment de la  signatura del  present 
conveni, i abans del 28 de setembre de 2018:

ES12 2100 3089 0122 0008 7550
CAIXABANK

Anualment s’aprovarà una addenda econòmica que regularà l’import a fer 
efectiu en cadascuna de les anualitats.

 



 

CINQUÈ.- Vigència del conveni 

La vigència d’aquest conveni abastarà des de la seva signatura fins al 31 de 
desembre de 2018. 

Es  podrà  prorrogar  expressament  per  períodes  anuals  fins  a  3  anys 
addicionals, d’acord amb l’addenda que s’aprovi anualment. Per mutu acord 
les parts podran introduir mitjançant aquesta addenda, les modificacions als 
pactes que es considerin adients en el conveni. 

SISÈ.-  Comissió de seguiment 

En cas de ser necessari per resoldre alguna interpretació del conveni, o fer 
el seguiment d’aquest, es constituirà una comissió de seguiment integrada 
per dos representants de cadascuna de les parts, nomenats a l’efecte.

SETÈ.- Causes d’extinció 
Seran,  a  més  de  l’establerta  en  el  punt  anterior,  causes  d’extinció  del 
present conveni: 
a) Mutu acord de les parts, que s’instrumentarà de forma escrita. 
b)  Impossibilitat  manifesta,  legal  o  material,  per  a  desenvolupar  les 
activitats que constitueixen l’objecte. 
c) Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts. 
d) Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a les altres, 
amb un  mes d’anticipació  a  la  data  prevista  per  deixar  sense  efecte  el 
present conveni. 

VUITÈ.- Règim Jurídic, resolució de controvèrsies i responsabilitats. 

El present conveni es regeix pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  
reguladora de les bases de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local  de 
Catalunya;  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu 
comú de les administracions públiques,; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del 
Règim  jurídic  del  sector  públic   -  LRJSC;  els  articles  303  i  311  del 
Decret197/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova  el  Reglament  d’obres, 
activitats  i 
serveis  dels  ens  locals,  sent  competent  la  jurisdicció 
Contenciós-Administrativa per  a la  resolució  de les qüestions que puguin 
plantejar-se en el compliment dels pactes establerts i no es puguin resoldre 
de comú acord.

 



 

La  resolució  de  les  controvèrsies  que  poguessin  plantejar-se  sobre  la 
interpretació i execució d’aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu 
acord de les parts expressat en el si de la Comissió de seguiment creada a 
tal efecte. 

Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que 
no poguessin ser resoltes per la Comissió de seguiment, restaran sotmeses 
a la jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat de Barcelona. 

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen per triplicat i a un 
sol efecte el present conveni, al lloc i data esmentades.

Sr. Josep Perpinyà i Palau
President
Consorci  de  Turisme  del  Baix 
Llobregat

Sr. Juan Pedro Pérez Castro
Conseller de Turisme
Consell Comarcal del Baix Llobregat

Sr. Lluis Gonzàlez Roig
Secretari Accidental
Consell Comarcal del Baix Llobregat

Sr/Sra
Alcalde / Regidor 
Ajuntament de ...........

Sr. 
Secretari/a
Ajuntament de ...................

 



 

4.2 Expedient 3049/2018. Aprovació de Conveni de col.laboració amb el Consell 
Comarcal sobre el finançament de l'equip de bon tracte a les persones grans 
per als exercicis 2018 i 2019

Durant l’any 2017, el Consell Comarcal va realitzar un estudi sobre el bon tracte a les 
persones grans i persones de fragilitat amb patiment emocional, amb la participació 
de 70 persones entre professionals, persones grans i persones amb discapacitat i 
amb la participació de 51 serveis i/o dispositius de la comarca del Baix Llobregat en el 
qual va participar el Servei d’Acció Social de l’Ajuntament d’Abrera. 
 
Els resultats d’aquest estudi han assenyalat la necessitat d’un Servei Especialitzat 
d’Atenció a les Persones Grans i Persones en situació de fragilitat per la millora de la 
qualitat  de  vida  de  les  persones  d’aquests  col·lectius.  Aquest  servei  ha  quedat 
configurat pels professionals següents:
 

1 Jurista
1 Metge/essa psiquiatra i/o neuròleg i/o geriatra
1 Treballador/a Social
1 Administratiu/va
 

El Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió ordinària celebrada el dia 
16 d’abril  de 2018, va aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració 
amb  l’Ajuntament  d’Abrera  i  altres  municipis  del  Baix  Llobregat,  regulador  del 
finançament de l’equip especialitzat de bon tracte a les persones grans i les persones 
en situació de fragilitat amb patiment emocional, per als exercicis 2018 i 2019.
 
El cost del servei està finançat per una subvenció de la Diputació de Barcelona per 
import de 25.000€ i per l’aportació dels Ajuntaments adherits al citat conveni. L’import 
que correspon a l’Ajuntament d’Abrera és de 670€ per a l’exercici 2018 i de 1.000€ 
per a l’exercici 2019.
 
S’ha emès informe tècnic de data 18 de juliol de 2018, en el qual es proposa l’adhesió 
de  l’Ajuntament  d’Abrera  a  aquest  Conveni  de  Col·laboració  amb  el  Consell 
Comarcal.
 
El citat conveni està fonamentat en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Social en el marc de 
la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria 

 



 

delegada  de  Serveis  Socials,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret 
2016/1302  del  22  de  desembre  de  2016,  proposo  a  la  Junta  de  Govern  Local, 
l’adopció del següent:
 
ACORD
 
Primer. Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració regulador del finançament de 
l’equip de bon tracte a les persones grans i a les persones en situació de fragilitat  
amb patiment emocional, per a l’exercici 2018 i 2019 prorrogable.
 
Segon. Assumir  els  compromisos  derivats  del  conveni  d’acord  amb  els  termes 
següents:
 
Participar  en  el  finançament  de  les  depeses  generades  per  la  contractació  i  el 
funcionament del personal de l’Equip d’Atenció a les persones grans i persones en 
situació de fragilitat.
 
Les  aportacions  es  realitzaran  amb  periodicitat  avançada  i  es  realitzarà,  com  a 
màxim, en el termini d’un mes a partir de la subscripció del present conveni.
 
En el cas de modificacions en les previsions d’ingressos i despeses, el conveni es 
modificarà  per  adequar-lo  a  les  noves  previsions  i,  en  cas  de  diferències  poc 
significatives, es compensaran a l’exercici 2019.
 
Ambdues parts fan constar de forma expressa, que compliran amb el que disposa la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i s’obliguen a 
guardar  sigil  respecte  de  les  dades  de  caràcter  personal  de  les  quals  tingui 
coneixement per raó de la prestació objecte del present conveni.
 
La vigència del conveni serà des de l’1 de maig de 2018 fins el 31 de desembre de 
2019, renovable.
 
El conveni es pot extingir per resolució per incompliment de qualsevol de les parts o 
per mutu acord de les parts signatàries.
 
Tercer. Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 670€ en concepte d’aportació 
al conveni per al finançament de l’Equip d’Atenció a les persones grans i persones en 
situació  de  fragilitat  per  l’any  2018,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària 
231/46500, Ordenar el pagament d’aquesta despesa al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i condicionar l’existència de crèdit per import de 1.000€ en el pressupost del 
2019.
 
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar als 
Serveis Econòmics i al Servei d’Acció Social per als efectes oportuns. 

 

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

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

4.3 Expedient 1529/2018. Aprovació del conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament d'Abrera i la Xarxa d'Abrera

La  Regidoria  delegada  de  Cultura  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  de  conformitat  amb  l’art.  25 
LRBRL, ha adoptat el compromís de promoure activitats destinades a satisfer les necessitats i 
aspiracions de la comunitat veïnal, establint com a competència pròpia dels municipis, entre 
d’altres, la promoció de la cultura.

Vist que  l'entitat  sense  ànim de lucre La  Xarxa,  Associació  per  a  la  Promoció  de 
l'Espectacle Infantil i Juvenil a Abrera (en endavant, La Xarxa), amb NIF G61500047, 
es  troba  domiciliada  a  Abrera,  plaça  de  les  Escoles  Velles,  núm.  1,  08630  de 
Barcelona.

Vist que La Xarxa està dinamitzant una sèrie d'actuacions teatrals infantils i juvenils a 
l'auditori del Centre Polivalent.

Vist que aquestes són un èxit de públic.

Atès que es fa necessari establir acords de col·laboració entre entitats sense ànim de 
lucre i l’Ajuntament d’Abrera per fomentar la cultura i el consum cultural.

Atès l’informe del tècnic de cultura de data 2 de març de 2018.

Vista la petició de subvenció de data 04/05/2018, presentada per la Xarxa mitjançant 
instància a l’Ajuntament (registre d’entrada 2018-E-RC-4451).

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  que l’entitat destinatària de l’ajut ha 
aportat  la  documentació  prevista  a  la  Base  47  BP18,  que  estableix  la  normativa 
reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals. 

Atès que hi ha una consignació nominativa destinada a La Xarxa de //4.000,00// €, en 
l’aplicació pressupostària 330/48920 de les bases d’execució del pressupost de 2018.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada per l’Àmbit de Cultura en el marc de 
la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria 
de Cultura, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015/0596 
del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer.  Aprovar el conveni entre La Xarxa i l’Ajuntament d’Abrera i que es transcriu 
com a annex i facultar a l’Alcalde per a la seva signatura.

Segon.  Autoritzar,  disposar  i  reconèixer  (fase  ADO)  despeses  per  import  total 
de //4.000,00// € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 330/48920, de l’exercici 2018; 
i ordenar a la Tresoreria el pagament.

Tercer.  Notificar aquest acord a la promotora d’aquests espectacles, La Xara, amb 
N.I.F.:  G-61500047,  domiciliada  a  la  plaça  de  les  Escoles  Velles,  núm.  1,  08630 
Abrera, amb e-mail: laxarxa.abrera@gmail.com.

 

mailto:laxarxa.abrera@gmail.com


 

Quart.  Comunicar aquest acord al Servei de Cultura i al Servei de Comunicació, per 
donar difusió de les activitats de teatre programades a l’Auditori del Centre Polivalent 
al web municipal (www.ajuntamentabrera.org) i a l’agenda cultural.

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

 



 

 



 

 



 

 



 

5. SUBVENCIONS

5.1 Expedient 3246/2018. Acceptació de la subvenció del Programa 
Complementari per a la Garantia dels benestar socials 2018, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” atorgada per la Diputació de Barcelona

Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 22 de març de 
2018, va aprovar el Programa Complementari per a la garantia dels benestars socials 
2018,  el  seu règim regulador i  la  concessió  d’ajuts,  en el  marc del  Pla Xarxa de 
governs Locals 2016-2019.
 
El present programa complementari té per objecte garantir el benestar social i vetllar 
per la cohesió social en el conjunt del territori de la demarcació de Barcelona, la qual  
cosa  s’assoleix  cobrint  les  necessitats  socials  bàsiques,  reforçant  els  equips 
professionals de serveis socials, atenent les situacions urgents o de greu necessitat 
social, donant suport per a garantir la prestació de serveis d’atenció domiciliària i del 
transport adaptat, desplegant activitats socioeducatives i de lleure infantil, i qualsevol 
actuació anàloga de l’àmbit de serveis socials i d’atenció a les persones.
 
Vist que dins del citat Programa correspon a l’Ajuntament d’Abrera la subvenció amb 
import de 37.488,40€, amb codi XGL 18/X/251420.
 
S’ha emès informe tècnic, signat per la cap del Servei d’Acció Social, en el qual es 
proposa l’acceptació dels fons citats.
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Social en el marc de 
la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta regidoria 
delegada  de  Serveis  Socials,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret 
2016/1302  del  22  de  desembre  de  2016,   proposo  a  la  Junta  de  Govern  Local 
l’adopció del següent
 
ACORD
 
Primer.  Acceptar la subvenció del Programa Complementari per a la Garantia dels 
benestar socials 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb 
un import de 37.488,40€, atorgada per la Diputació de Barcelona.
 
Segon.  Adoptar el compromís a executar les activitats de conformitat amb el principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, a presentar la corresponent 
documentació justificativa i, en particular, a complir les següents obligacions: 
 

a.  Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i  control  financer de la 
Intervenció  General  de  la  Diputació  de  Barcelona  o  del  centre  gestor  de  l’ajut,  i 
aportar tota la informació que els sigui requerida amb l’ajut concedit. 
 
b. Si es la difusió de l’ajut, preveure la presència de la ,arca de la Diputació en un lloc 
preferent, d’acord amb les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de 
Barcelona. 

 



 

 
c. Establir canals de comunicació i de col·laboració, per tal d’evitar duplicitats en la 
tramitació  i  concessió  d’ajuts,  entre  els  consells  comarcals  de  la  demarcació  de 
Barcelona i els ajuntaments de la seva base territorial. 
 
d. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts per un període 
no inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de 
les justificacions. 
 
e. Comunicar la petició o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 
s’hagi declarat prèviament. 
 
f.  Observar  les  previsions  de  l’article  10  d’aquests  règim  en  relació  amb  la 
compatibilitat dels ajuts atorgats i amb la inexistència de sobrefinançament 
 
L’execució de les actuacions objecte d’ajut comença l’1 de gener de 2018 i acaba el 
31  de  desembre  de  2018,  essent  aquest  període  improrrogable  i  el  termini  de 
justificació comença l’1 de febrer de 2019 i finalitza el 30 d’abril de 2019.
 
Tercer.  Comptabilitzar el compromís d’ingrés per import de 37.488,40€ a l’aplicació 
pressupostària 46100.
 
Quart.  Notificar  aquest  acord  a  la  Diputació  de  Barcelona  mitjançant  la  Seu 
Electrònica  i  comunicar  als  Serveis  Econòmics  i  al  Servei  d’Acció  Social  per  als 
efectes oportuns.

 

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

5.2  Expedient 4469/2018. Donar compte del Decret de concessió de Subvenció 
Nominativa a l'Associacio d'Empresaris i Comerciants d'Abrera

Es dóna compte del Decret de Regidoria delegada núm. 1056/2018 de data 19 de 
juliol de 2018 sobre l' aprovació, dins l’Àmbit de la regidoria de Promoció Econòmica, 
de la concessió d’una subvenció nominativa de 3.225,24€ a Associació d’Empresaris i 
Comerciants d’Abrera (Abrera Comerç) CIF G64155567, per a despeses d’activitats, 
fires i campanyes, durant l’any 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4312 
48900.

 

Els membres assistents es donen per assabentats

5.3 Expedient 4370/2018.  Donar compte del decret de Regidoria Delegada núm. 

 



 

1066 de data 23/07/2018 sobre concessió de subvenció nominativa a 
l'Associació de Veïns de Can Vilalba.

 Es dóna compte del Decret de Regidoria Delegada núm. 1066 de data 23/07/2018 
sobre concessió de subvenció nominativa a l'Associació de Veïns de Can Vilalba.

 

Els membres assistents es donen per assabentats

5.4 Expedient 4154/2018. Donar compte del Decret de Regidoria Delegada núm. 
1065 de data 23/07/2018 sobre concessió de subvenció nominativa a l'Associació 
Abrera Sardanista.

 Es dóna compte del Decret de Regidoria Delegada núm. 1065 de data 23/07/2018 
sobre concessió de subvenció nominativa a l'Associació Abrera Sardanista.

Els membres assistents es donen per assabentats

5.5 Expedient 3585/2018.  Donar compte del Decret de Regidoria Delegada núm. 
1063 de data 23/07/2018 sobre concessió de subvenció nominativa a 
l'Associació "Amics Xapes d'Abrera"

Es dóna compte del Decret de Regidoria Delegada núm. 1063 de data 23/07/2018 
sobre concessió de subvenció nominativa a l'Associació "Amics Xapes d'Abrera"

Els membres assistents es donen per assabentats

5.6 Expedient 3376/2018. Donar compte del Decret de Regidoria Delegada núm. 
1064 de data 23/07/2018 sobre concessió de subvenció nominativa a 
l'Associació Cultural de balls de saló "Pas a Pas".

Es dóna compte del Decret de Regidoria Delegada núm. 1064 de data 23/07/2018 
sobre concessió de subvenció nominativa a l'Associació Cultural de balls de saló "Pas 

 



 

a Pas".

Els membres assistents es donen per assabentats

6. ALTRES ASSUMPTES

6.1 Expedient 4732/2018. Aprovació de preu públic Casal de setembre

L’Ajuntament d’Abrera promou activitats d’interès general i social per a les famílies 
amb fills i filles del municipi i per oferir un espai en el qual gaudir d’activitats de lleure  
el mes de setembre, abans de l’inici del curs escolar, les regidories d’Acció Social, 
Esports i Infància han organitzat el Casal de Setembre 2018 per a infants d’entre 3 i 
14 anys.
 
S’ha realitzat un estudi de costos en el qual s’estableix que el cost del servei, calculat 
per 20 usuaris/es és de 1.640,07€ que seran assumits en un 18,29% per les famílies 
amb l’establiment d’un preu públic i en un 81,71% a través del Servei d’Acció Social.
 

D’acord amb l’article 41 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, les entitats locals poden 
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats, sempre 
que no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B d’aquesta 
Llei.

 

L’article 44 d’aquesta mateixa Llei estableix que els preus públics han de cobrir com a 
mínim el cost del servei i que es poden fixar preus per sota d’aquest límit quan hi hagi 
raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic.

 

S’ha  emès  informe  tècnic  en  data  24  de  juliol  de  2018,  en  el  qual  es  proposa 
l’aprovació del preu públic per a l’activitat de Casal de Setembre 2018 i es justifiquen 
raons  socials  per  a  establir  un  preu  públic  inferior  al  cost  de  l’activitat.  El  preu 
proposat és de 15€ per a l’exercici 2018.

 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Regidoria de Serveis Socials, en 
el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment, 
aquesta regidoria delegada de Serveis Socials, en ús de les atribucions que m’atorga 
el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302, de 22 de desembre de 2016, proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent:
 
ACORD
 
Primer.  Establir  la  percepció de preus públics per a la  realització de l’activitat  de 
Casal de Setembre adreçat a nens i nenes d’entre 3 i 14 anys a partir del mes de 

 



 

setembre de 2018.
 
Segon. Aprovar l’import de 15€ del preu públic per a l’activitat de Casal de Setembre 
per l’any 2018.
 
Tercer. Facultar  al  Servei  d’Esports  pel  cobrament  de  l’import  públic  als  usuaris 
mitjançant domiciliació bancària.
 
Quart. Comunicar al Servei d’Acció Social, al Servei d’Esports, al Servei d’Infància i 
als Serveis Econòmics per al seu coneixements i efectes oportuns. 

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