
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/14 La Junta de Govern Local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 2 / d’octubre / 2018 

Durada Des de les 18:15 fins a les 18:50 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:

- Sr.  José  Luís  Hita  Bullón  regidor  delegat  de  Seguretat  Ciutadana, 
Protecció civil i Personal (PSC)

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

- Sr. Miquel Tomàs Tomàs, regidor delegat d’Ensenyament, Acció Cultural 
i Patrimoni Cultural (ERC).

- Sr. Ferran Alberdi Vera, Gerent director de serveis.  
- Sra.  Alexandra Dolcet Redondo, Interventora

Exusa la seva assistència la Sra. Mònica Torre-Marin Cuesta, regidora delegada de 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)
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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
APROVACIÓ ACTES

1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 18/09/18
CONTRACTES
---
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

2

Expedients 4541/2018 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 juliol de 2018.

3
Expedients 5296/2018 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 d’agost de 2018. 
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 Expedient 5266/2018.  Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar 
l’adequació de la parada núm. 2 del Mercat Municipal d'Abrera, ubicada a la Rb. 
Torrentet, 16, a instància de MDMG, amb NIF XXXXX852S.

5
Expedients  5082/2018 i 504/2017. Llicència d'obres i instal·lacions per a executar la 
instal·lació d’un tendal en habitatge unifamiliar aïllat, ubicat al c/ Madrid, 30 (CV2. 197),  
a instància de JAAC - RVG, amb NIF XXXXX849Y i XXXXX264F.

6

Expedient núm.: 4864/2018A.  Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a 
l'immoble ubicat al c/ Vilalba, 36 (CV1.B45), a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, 
SA, amb NIF A63485890.

7

Expedient 4861/2018.  Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar 
l’ampliació de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al c/ Vilalba, 36 (CV1.B45), a 
instància d’APM, amb NIF XXXXX166C.

8

Expedient 4590/2018.  Llicència d'obres i instal·lacions per a executar l’ampliació/millora 
de la xarxa de serveis (canalització) a la Pl. Anselm Clavé i a l'Av. Generalitat , a 
instància d’IRR, amb NIF XXXXX197G, en nom i representació d’Orange España 
Comunicaciones Fijas, S.L.U., amb NIF B87706305. 

9

Expedient 4585/2018.  Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble 
ubicat al c/ Rosa, 13 (CA. 362), a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, amb 
NIF A63485890.

10

Expedient  4445/2018 i E013/2017/003. Llicència d'obres majors i  instal·lacions per a 
executar la construcció d'una piscina, edifici auxiliar, i legalització de volum prefabricat 
per  a  gossera  a  l’Av.  Virrei  Amat,  22  (CV1.  B-12),  a  instància  de  RGC,  amb 
NIF XXXX289C

11
Expedients 4175/2018 i 3080/2018. Llicència d'obres i instal·lacions per a executar la 
consolidació de terres de l'espai entre el vial i l'edificació de l'habitatge unifamiliar aïllat  
ubicat al c/ Madrid, 28, (CV2. 198), a instància de JLM de la T, amb NIF XXXXX126F

12
Expedient  3312/2018.  Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'immoble ubicat al Cm. Castell de Voltrera, 19 
(CV2.479), a instància de LRJ, amb NIF XXXXX759H 

13

Expedient 2710/2018.  Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble 
ubicat al c/ Navarra, 11 (CV2.459), a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., 
amb NIF A63485890.

14 Expedient  2652/2018. Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble 
ubicat al Cm. Castell de Voltrera, 36 (CV1.B17), a instància de NEDGIA CATALUNYA 
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SDG, SA, amb NIF A63485890.

15
Expedient 1275/2017 (E013/2017/029).  Aclariment de terminis per a l’inici i acabament 
de les obres aprovades per l’acord núm. 3.9 de la Junta de Govern Local de 6 de febrer 
de 2018 
ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

16
Expedient E053/2016/19.  Declaració responsable d’activitat d’oficina de venda online 
de cereals, plantes, adobs i pinso al carrer de la República, 5, local 1.

17 Expedient  E052/1988/33. Comunicació de transmissió d’activitat  de restaurant  bar a 
l’avinguda de l’Energia, 9, interior.
SUBVENCIONS

---

CONVENIS

18
Expedient 6876/2018.  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  el  Departament 
d'Interior i l’Ajuntament d’Abrera en relació amb la instrucció d’expedients de naturalesa 
disciplinària en l’àmbit de la policia local del municipi.
PERSONAL

----

ALTRES ASSUMPTES

---

SV SOBREVINGUTS

Sv1
Expedient  3724/2018
Adjudicació  del  contracte  de  serveis  de  retirada,  trasllat,  dipòsit  i  alienació  per  a 
desballestament de vehicles declarats fora d’ús.

Sv2
Expedient  443/2018.  Convocatòria  de  la  3ª  licitació  de  la  concessió de  parades  i 
magatzems del Mercat Municipal d’Abrera.

APROVACIÓ ACTES

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 18.09.18

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 18 de setembre de 2018, és 
aprovada per unanimitat dels assistents

 

CONTRACTES

---

3.  LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

            

2. Expedients 4541/2018 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 juliol de 2018.

S'han presentat durant el mes de juliol de 2018 al registre general municipal diverses 
comunicacions prèvies d'obres per part dels peticionaris-beneficiaris que en cada cas 
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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: 4560/2018
- INTERESSAT: APG
- NIF: XXXXX308G
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Manresa, 9-15, Esc. A, 1r 4a (referència cadastral 
8271201)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4596/2018
- INTERESSAT: MAM
- NIF: XXXXX998A
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina i/o bany, i millores d'instal·lacions de 
calefacció i gas
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Terrassa, 4, 2n 4a (referència cadastral 
8272002DF0987S0032HS)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4599/2018
- INTERESSAT: JSP
- NIF: XXXXX487S
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina i/o bany
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Major,  16 (referència  cadastral 
8567222DF0986N0001WA)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4633/2018
- INTERESSAT: MPGM
- NIF: 38053617W
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i/o jardins
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Bosc,  16  (CV1.B72) (referència  cadastral 
0672005DF1907S0001MH)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4662/2018
- INTERESSAT: DLS
- NIF: XXXXX538W
- OBRES COMUNICADES: construcció de petites jardineres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Bosc, 14 (CV1.B72) (referència cadastral 
0672008DF1907S0001RH)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4763/2018
- INTERESSAT: JJMF
- NIF: XXXXX406R
- OBRES COMUNICADES: construcció de petites jardineres
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Múrcia,  5  (CV2.414) (referència  cadastral 
0680304DF1908S0001TP)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4799/2018
- INTERESSAT: MGD
- NIF: XXXXX631K
- OBRES COMUNICADES: reparació de dues rajoles de l'entrada al garatge
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Catalunya, 2 (referència cadastral 
8776004DF0987N0001GT)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4800/2018
- INTERESSAT: VMD
- NIF: XXXXX661K
- OBRES COMUNICADES: instal·lació d’aire condicionat en façana
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Església, 21, Local 2 (referència cadastral 
8673002)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 5052/2018
- INTERESSAT: OSA
- NIF: XXXXX874R
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany, canvi de paviment interior i 
substitució de portes
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Casamada, 12, 2n 3a (referència cadastral 
8567220DF0986N0036PF)
- 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.
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Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció general, Tresoreria i 
Finances, a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i a la Policia Local.

 

Els membres assistents es donen per assabentats.

3.  Expedients  5296/2018 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 d’agost de 2018. 

S'han presentat durant el mes d’agost 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'ha realitzat la instrucció en els expedients corresponents.

La proposta d'acord ha estat formulada pel 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 subjectes a aquest règim, que es detallen a continuació:

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2658/2018
- INTERESSAT: ACS
- NIF: XXXXX217M
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Antoni  Gaudí,  57,  1r  2a (referència  cadastral 
8376602)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 5295/2018
- INTERESSAT: MELEGHY AUTOMOTIVE BARCELONA, S.A.U
- NIF: A08756116
- OBRES COMUNICADES: Instal·lacions d’aigua, gas, electricitat i calefacció
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Progrés,  4 (referència  cadastral 
7870702DF0977S0001BO)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 5304/2018
- INTERESSAT: HLB
- NIF: XXXXX193H
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Estació, 12, 3r 4a (referència cadastral 8473501)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 5305/2018
- INTERESSAT: RRG
- NIF: XXXXX314E
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Purlom, 12, 1r 4a (referència cadastral 7975901)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 5307/2018
- INTERESSAT: ECO
- NIF: XXXXX949P
- OBRES COMUNICADES: Substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Jaume I, 20, 2n 3a (referència cadastral 8777302)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 5371/2018
- INTERESSAT: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
- NIF: A48265169
- OBRES COMUNICADES: instal·lació de fals sostre, substitució de portes i finestres, 
i instal·lacions d'aigua i electricitat
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Generalitat, 3 (referència cadastral 8470002)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 5469/2018
- INTERESSAT: MMD
- NIF: XXXXX663L
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Lluís Companys, 10 (referència cadastral 8469504)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 5470/2018
- INTERESSAT: JIZ
- NIF: XXXXX188R
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment interior, substitució de portes i canvi de 
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finestres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Galícia, 4 (CV2.180) (referència cadastral 
0479305DF1907N0001JI)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 5887/2018
- INTERESSAT: MSB
- NIF: XXXXX600M
- OBRES COMUNICADES: tancament de façana i restitució vorera
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Astúries, 12 (c/ Canàries, 7, CV2.298) (referència 
cadastral 0282511DF1908S0001XP)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 5888/2018
- INTERESSAT: LPG
- NIF: XXXXX160P
- OBRES COMUNICADES: adequació de tanca de parcel·la
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Menéndez  Pelayo,  14  (LC.45-46) (referència 
cadastral 0646106DF1904N0001BE)
- 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'Àrea de Territori i Sostenibilitat, i a la Policia Local.

 
Els membres assistents es donen per assabentats.

4. Expedient 5266/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar 
l’adequació de la parada núm. 2 del Mercat Municipal d'Abrera, ubicada a la Rb. 
Torrentet, 16, a instància de MDMG, amb NIF XXXXX852S.

S'ha presentat  al  registre general municipal en data 27 de juliol  de 2018 (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RC-7987)  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
MDMG, amb NIF XXXXX852S, per a executar l’adequació de la parada núm. 2 del 
Mercat  Municipal  d'Abrera,  ubicada  a  la  Rb.  Torrentet,  16,  (referència  cadastral 
8270202).
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 16 d’agost de 2018 (núm. 2018-0330) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 17 de setembre de 2018 (núm. SS-2018-0318) que consta a 
l'expedient.
 
Aquesta proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat en 
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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  menors  amb  núm.  d'expedient 
5266/2018, sol·licitada per MDMG amb NIF XXXXX852S,  per a executar les obres 
consistents  en l’adequació  de  la  parada  núm.  2  del  Mercat  Municipal  d'Abrera, 
ubicada a la Rb. Torrentet, 16, 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 27 de juliol 
de 2018.
-  Un cop finalitzats els treballs s’ha de presentar la corresponent  comunicació de 
modificació/ampliació de l’activitat i declaració responsable del titular.
-  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 
54,90  €, 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 
(arquitecta tècnica).
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

5.  Expedients  5082/2018  i  504/2017.  Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a 
executar la instal·lació d’un tendal en habitatge unifamiliar aïllat,  ubicat al c/ 
Madrid,  30  (CV2.  197),  a  instància  de  JAAC  -  RVG,  amb  NIF XXXXX849Y  i 
XXXXX264F.

El 5 de juliol de 2017, l’arquitecta tècnica municipal va emetre l’informe núm. 2017-0276, 
del  qual resultava que presumiblement a l’immoble situat al  carrer Madrid, núm. 30 
(CV2.197; referència cadastral 0679604DF1907N0001RI), s’havien realitzat OBRES NO 
AUTORITZADES consistents en la instal·lació de dos coberts d’estructura metàl·lica i 
coberta lleugera. 

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. 2017-1536 del dia 4 de 
desembre  de  2017,  pel  qual  s’incoava  l'expedient  de  protecció  de  la  legalitat 
urbanística núm.  504/2017 (E380/2017/14) als presumptes infractors,  JAAC i  RVG, 
amb NIF xxxxx849Y i xxxxx264F, respectivament, propietaris de l’immoble ubicat al 
carrer Madrid, núm. 30, per realitzar obres sense llicència i que eren presumptament 
il·legalitzables. Les mesures a adoptar per a la restitució de la legalitat indicades eren el 
desmunt i retirada dels dos coberts d’estructura i coberta metàl·lica.

S'ha presentat al registre general municipal en data 13 de febrer de 2018 (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-1500) mitjançant escrit subscrit per JAAC - RVG, amb 
NIF XXXXX849Y i XXXXX264F, documentació per a procedir a la restauració de la 
legalitat  urbanística  (desmantellament  dels  dos  coberts  d’estructura  i  coberta 
metàl·lica, i instal·lació d’un tendal) en habitatge unifamiliar aïllat ubicat al c/ Madrid, 
30 (CV2. 197), (referència cadastral 0679604).

 

S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:

- Informe tècnic de data 26 de juliol de 2018 (núm. 2018-0288) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.

- Informe jurídic de data 14 de setembre de 2018 (núm. SS-2018-0315) 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
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Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm.  d'expedient  5082/2018, 
sol·licitada per JAAC - RVG, amb NIF XXXXX849Y i XXXXX264F, per a executar el 
desmantellament  dels dos coberts d’estructura i  coberta metàl·lica,  i  la  instal·lació 
d’un  tendal  en  habitatge  unifamiliar  aïllat,  ubicat  al  c/  Madrid,  30  (CV2.  197), 
(referència cadastral 0679604) 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 13 de febrer 
de 2018.

- El coberts existents en els dos patis laterals de la vivenda seran desmuntats en el 
termini d’UN MES.

- La instal·lació del tendal ha de quedar dintre dels límits de propietat i ha de garantir  
un marge suficient al llindar veí per evitar possibles molèsties a veïns adjacents.

- En l’estructura adjacent al llindar veí  no es podran instal·lar lones ni cortines 
corredisses  perquè es genera parament vist en pla de la mitgera amb una alçada 
superior a la permesa pel planejament urbanístic del sector, fixada a 1,60 m.
- La llicència no altera les situacions jurídiques privades existents entre els particulars 
i s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer i normes 
civils d’aplicació en matèria de relacions de veïnatge.

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 
41,45 €, 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 
(arquitecta tècnica).
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

6. Expedient 4864/2018. Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a 
l'immoble ubicat al c/ Vilalba, 36 (CV1.B45), a instància de NEDGIA CATALUNYA 
SDG, SA, amb NIF A63485890.

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal,  escrit  en  data  11  de  juliol  de  2018 
(registre d'entrades núm. 2018-E-RC-7479, en data 16 de juliol de 2018), petició de 
llicència  urbanística  subscrita  per  JMBM,  amb  NIF  XXXXX705M,  en  nom  i 
representació de la raó social NEDGIA CATALUNYA SDG SA, amb NIF A63485890, 
per a executar obres per a l'ampliació de la xarxa de subministrament al c/ Vilalba, 36 
(CV1.B45) (referència  cadastral  0773616),  així  com diversa  documentació  tècnica 
complementària  aportada  en  data  22  d’agost  de  2018  (registre  d'entrades 
2018-E-RE-837), com a resposta al  requeriment d'esmena de data 13 d’agost  de 
2018 (registre de sortides 2018-S-RE-821).
 
Ha estat complimentat el requeriment d'esmena de data 13 d’agost de 2018 (registre 
de  sortides  núm.  2018-S-RE-821)  segons  es  constata  a  l'informe  tècnic  núm. 
2018-0114 de data 4 de setembre de 2018 subscrit per l'arquitecte tècnic municipal.
 
S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  4  de  setembre  de  2018  (núm.  2018-0114)  subscrit  per 
l'arquitecte tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 14 de setembre de 2018 (núm. SS-2018-325) 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  4864/2018, 
sol·licitada per JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social 
NEDGIA CATALUNYA SDG SA, amb NIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament al c/ Vilalba, 36 (CV1.B45) (referència cadastral 0773616), d'aquest 
terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions 
generals  d'obres  en  xarxes  de  serveis  de  subministrament,  a  les  condicions 
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació tècnica presentada en data 16 de juliol i 22 
d’agost de 2018 (número de registre d'entrades 2018-E-RC-7479 i 2018-E-RE-837)
-  La  llicència  urbanística  atorgada  no  altera  les  situacions  jurídiques  privades 
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existents entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de la 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 
72,61  €,  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. Comunicar  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 municipal).

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

7.  Expedient 4861/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar 
l’ampliació de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al c/ Vilalba, 36 (CV1.B45), 
a instància d’APM, amb NIF XXXXX166C. 

S'ha presentat  al  registre general municipal en data 16 de juliol  de 2018 (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-7484) petició de llicència urbanística subscrita per ERF, 
amb NIF XXXXX158M, en nom i representació d’APM, amb NIF XXXXX166C, per a 
executar l’ampliació de la xarxa de serveis, al c/ Vilalba, 36 (CV1.B45),  (referència 
cadastral 0773616), així com diversa documentació tècnica complementària aportada 
en data 22 d’agost de 2018 (registre d'entrades 2018-E-RE-837), com a resposta al 
requeriment  d'esmena  en  data  13  d’agost  de  2018  (registre  de  sortides 
2018-S-RC-2610).
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  4  de  setembre  de  2018  (núm.  2018-0113)  emès  per 
l'arquitecte tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 14 de setembre de 2018 (núm. SS-2018-0324) que consta a 
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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  menors  amb  núm.  d'expedient 
4861/2018,  sol·licitada per APM, amb NIF XXXXX166C,  per a executar les obres 
consistents en l’ampliació de la xarxa de serveis al c/ Vilalba, 36 (CV1.B45) 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 amb data 16 de juliol 
de 2018 i 22 d’agost 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 
26,71 €, 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).
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

8.  Expedient  4590/2018. Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a 
executar l’ampliació/millora de la xarxa de serveis (canalització) a la Pl. Anselm 
Clavé i a l'Av. Generalitat , a instància d’IRR, amb NIF XXXXX197G, en nom i 
representació  d’Orange  España  Comunicaciones  Fijas,  S.L.U.,  amb  NIF 
B87706305. 

S'ha presentat al registre general municipal en dates 3 de juliol i 31 de juliol de 2018 
(registres  d'entrades  núm.  2018-E-RE-648  i  2018-E-RE-760),  petició  de  llicència 
urbanística  subscrita  per  IRR,  amb  NIF  XXXXX197G,  en  nom  i  representació 
d’Orange España Comunicaciones Fijas, S.L.U., amb NIF B87706305, per a executar 
obres d’ampliació/millora de la xarxa de serveis (canalització), a la Pl. Anselm Clavé i 
a l'Av. Generalitat.

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 20 d’agost de 2018 (núm. 2018-0097) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 14 de setembre de 2018 (núm. SS-2018-317) 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  4590/2018,  a 
d’Orange  España  Comunicaciones  Fijas,  S.L.U.,  amb  NIF  B87706305,  per  a 
l’ampliació/millora de la xarxa de serveis (desplegament xarxa FTTH), a la Pl. Anselm 
Clavé i a l'Av. Generalitat, d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de 
les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  en  xarxes  de  serveis  de 
subministrament, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les 
que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació tècnica presentada en data 31 de juliol de 
2018. 
- Les tapes dels registres han de ser de material no lliscant i no poden envair els 
passos de vianants.
-  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 
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(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 
406,98 €, 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. 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 450 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.
 
Quart. Informar  a  l'interessat  que,  d'acord  amb  l'article  novè,  punts  7  i  8,  de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del  
dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una 
declaració del cost real i  efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin  
oportuns per a acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data  
màxima de finalització de les obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable  
o la comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a  
l'article 31 de la Llei general tributària.
 
Cinquè.  Notificar  aquest  acord  als  interessats,  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.

9 Expedient   4585/2018. Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a 
l'immoble ubicat al c/ Rosa, 13, a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, 
amb NIF A63485890. 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal,  escrit  en  data  26  de  juny  de  2018 
(registre d'entrades núm. 2018-E-RC-6887 en data 2 de juliol de 2018), petició de 
llicència  urbanística  subscrita  per  JMBM,  amb  NIF  XXXXX705M,  en  nom  i 
representació de la raó social NEDGIA CATALUNYA SDG SA, amb NIF A63485890, 
per a executar obres per a l'ampliació de la xarxa de subministrament al c/ Rosa, 13 
(CA.  362;  referència  cadastral  0654011DF1905S0001DT),  així  com  diversa 
documentació  tècnica  complementària  aportada  el  27  de  juliol  de  2018  (registre 
d'entrada 2018-E-RE-756), com a resposta al requeriment d'esmena amb data 19 de 
juliol de 2018 (registre de sortides 2018-S-RE-742).
 
Ha estat complimentat el requeriment d'esmena de data 19 de juliol de 2018 (registre 
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de  sortides  núm.  2018-S-RE-742)  segons  es  constata  a  l'informe  tècnic  núm. 
2018-0133  amb  data  19  de  setembre  de  2018,  subscrit  per  l'arquitecte  tècnic 
municipal.

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
-  Informe tècnic  de data 19 de setembre de 2018 (núm. 2018-0133)  subscrit  per 
l'arquitecte tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 19 de setembre de 2018 (núm. SS-2018-133) 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  4585/2018, 
sol·licitada per JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social 
NEDGIA CATALUNYA SDG SA, amb NIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament  al  c/  Rosa,  13 (CA. 362; referència cadastral  0654011),  d'aquest 
terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions 
generals  d'obres  en  xarxes  de  serveis  de  subministrament,  a  les  condicions 
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació tècnica presentada amb dates 2 i 27 de juliol 
de 2018 (números de registres d'entrada 2018-E-RC-6887 i 2018-E-RE-756).
-  La  llicència  urbanística  atorgada  no  altera  les  situacions  jurídiques  privades 
existents entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de la 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 
21,59  €,  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. Comunicar  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  
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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 municipal).

 

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents,  adoptant-se  en  els  termes  de  la  mateixa,  excepte  la  regidora  Sra. 
Montserrat Navarro Caraballo, que s’absté.

10.  Expedient  4445/2018  i  E013/2017/003.  Llicència  d'obres  majors  i 
instal·lacions  per  a  executar  la  construcció  d'una  piscina,  edifici  auxiliar,  i 
legalització de volum prefabricat  per  a gossera a  l’Av.  Virrei  Amat,  22 (CV1. 
B-12), a instància de RGC, amb NIF XXXX289C

S’ha presentat en el registre general municipal en data 10 d’abril de 2018 (registre 
d’entrades 2018-E-RC-3538) per part de RGC, amb NIF XXXXX289C, comunicació de 
l’ocupació – utilització de l’habitatge construït a  a l’Av. Virrei  Amat, 22 (CV1. B-12),  
(referència cadastral 173812DF1907S0001ZH), així com petició de la devolució de la 
fiança urbanística dipositada, aportant la documentació preceptiva corresponent.

La Regidoria Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, i Millora, 
de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat el decret núm. 2018-0744 del dia 23 de maig de 
2018, que en els seus resolutius Primer i Segon deia literalment:
“Primer.  Considerar  disconformes  les  obres  executades  amb  la  documentació  i  
projecte  que  van  servir  de  base  per  a  la  concessió  de  la  llicencia  d’obra  major  
expedient E013/2017/003, ubicades a l’Av. Virrei Amat, 22.
Segon.  Requerir  a l’interessat  que esmeni/aporti  documents i  executi  allò que es  
relaciona a continuació en el termini màxim de 15 dies: 
1. Legalitzar o retirar el mòdul auxiliar instal·lat al pati posterior (esquerra)
2. Desmuntar i retirar el cobert instal·lat al pati posterior costat dret de la parcel·la.
3. Presentar  un  plànol  d’emplaçament  de  la  parcel·la  assenyalant  el  traçat  de  les  

tanques i franja perimetral exterior compresa dintre dels límits de propietat indicant el  
seu programa de manteniment i compromís de dur-lo a terme (document que haurà  
d’estar signat per la propietat).

Reomplir les juntes del paviment de la vorera en tota l’amplada de la zona d’accés a la  
vivenda i retallar els marges de les peces de vorada amb la trobada amb el gual per  
eliminar elements sortints a la vorera.”

S'ha presentat al  registre general municipal instància de data 27 de juny de 2018 
(registre  d'entrades  núm.  2018-E-RC-6824)  subscrita  per  RGC,  amb  NIF 
XXXXX289C,  amb  la  documentació  per  tramitar  una  llicència  urbanística  per  a 
executar la construcció d'una piscina, edifici auxiliar, i legalització de volum prefabricat 
per  a  gossera,  a  l’Av.  Virrei  Amat,  22  (CV1.  B-12),  (referència  cadastral 
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173812DF1907S0001ZH).

S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:

- Informe tècnic de data 8 d’agost de 2018 (núm. 2018-0309) emès per l'arquitecte 
tècnic municipal.

- Informe jurídic de data 14 de setembre de 2018 (núm. SS-2018-0314) 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  4445/2018, 
sol·licitada per RGC, amb NIF XXXXX289C,  per a executar les obres consistents 
en la construcció d'una piscina, edifici auxiliar, i per legalitzar de volum prefabricat per 
a gossera a l’Av. Virrei Amat, 22 (CV1. B-12) d'aquest terme municipal, condicionada 
al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  majors,  a  les 
condicions  particulars  que  s'indiquen  a  l'informe  tècnic  i  les  que  es  detallen  a 
continuació:

- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona amb el núm. AYW151, i al plànol C01 
de la xarxa de sanejament incorporat d’ofici i presentat per l’interessat en data 20 de 
juliol de 2018 (segons informe tècnic de data 8 d’agost de 2018 i núm. 2018-0309).

-  S’han  de  preveure  drenatges  suficients  i  adequats  perquè  les  aigües  pluvials 
resultants de la  pavimentació de patis exteriors  siguin canalitzades a la  xarxa de 
sanejament de la vivenda i/o a pous de drenatge.

- L’executivitat de la llicència resta condicionada a l’aportació del nomenament del 
contractista.
- 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.
-  Atès  el  caràcter  exclusivament  unifamiliar  de  la  clau  urbanística  aplicable,  la 
utilització o destí de l’edificació auxiliar en cap cas no pot generar una situació que ho 
contravingui.
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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 
1.206,12 €, 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 0,67 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
220,79 €, 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 659,08 
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. 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 
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(arquitecta tècnica).

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

11.  Expedients 4175/2018 i  3080/2018.  Llicència d'obres i  instal·lacions per a 
executar  la  consolidació  de  terres  de  l'espai  entre  el  vial  i  l'edificació  de 
l'habitatge unifamiliar aïllat ubicat al c/ Madrid, 28, (CV2. 198),  a instància de 
JLM de la T, amb NIF XXXXX126F.

Mitjançant  ofici  de  data  15  de  maig  de  2018  (registre  de  sortides  1413),  es  va 
comunicar a JLM de la T, amb NIF XXXXX126F, l’informe núm. 2018-0066 en data 14 
de maig de 2018, emès pel cap del Servei d’Urbanisme, Obres i Activitats, referent a 
la  seva  parcel·la  ubicada  al  c/  Madrid,  28  (CV2.  198)  (Ref.  Cadastral  0679605 
d’Abrera), que en la seva part essencial diu:
“Expedient núm.: 3080/2018
Assumpte: Esllavissada talús vivenda carrer Madrid, núm. 28
Informats per la Policia Local s’ha fet una inspecció a la vivenda del carrer Madrid, núm. 28 de Can 
Vilalba, on aquesta matinada hi ha hagut l’esllavissada d’un talús a l’interior de la finca privada. El talús,  
executat amb rocalla i un gunitat de morter amb una malla metàl·lica, està situat per sota de l’accés a la  
vivenda des del carrer i en la línea de façana.
Segons la indicació del propietari, el motiu de l’esllavissada ha estat una fuita d’aigua de la canonada  
privada  existent  des  del  comptador  (situat  a  la  tanca)  fins  l’interior  de  la  vivenda.  Després  de  
l’esllavissada, l’escomesa d’aigua has estat tallada per la propietat.
Com a resultat de l’esllavissada, gran part del gunitat i de les terres del talús s’han quedat descalçades  
la rampa d’accés a la vivenda, el fonament de la tanca de façana i la vorera del carrer. Per tot això, la  
inestabilitat de tots aquests elements és evident, la qual cosa fa que no hi hagin les suficients condicions  
de seguretat per poder habitar la vivenda i posa en perill l’estabilitat de la part de carrer.
Cal indicar que avui mateix l’Ajuntament col·locarà una tanca fixa de protecció i  seguretat a la zona  
d’aparcament de la via pública davant de la façana de la vivenda.
Per tot això proposo a la propietat l’execució de les següents mesures urgents:
- Ateses les insuficients condicions de seguretat que es donen en l’accés a la vivenda no es permet la 

seva habitabilitat fins que es reparin. Així mateix es prohibeix l’ús del pati de l’habitatge situat 2  
plantes per sota de l’accés atès el perill que es produeixin més esllavissades del talús, ja sigui per la  
pròpia inestabilitat del talús, per l’efecte de l’agua de pluja o per altres factors que puguin afectar.

- Cal que la propietat contracti un tècnic competent que revisi urgentment la situació i:
a) En primer lloc, determini les actuacions necessàries de seguretat auxiliars que calguin, les posi  

en coneixement dels Serveis Tècnics Municipals, s’executin i es certifiqui l’adopció.
b) En  segon  lloc  cal  redactar  un  projecte  executiu  de  reparació  pel  qual  caldrà  demanar  

prèviament llicència per la seva execució.
El termini màxim per la presentació de les actuacions necessàries de seguretat auxiliars que calguin es  
fixa en 5 dies, i el termini màxim per la presentació del projecte executiu de reparació en fixa en 2  
mesos.
S’adverteix que en el cas que no s’executin les mesures indicades en els terminis fixats es procedirà a  
les ordres d’execució pertinents.”

S'ha presentat  al  registre  general  municipal  en data 19 de juny de 2018 (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-6293) petició de llicència urbanística subscrita per JLM 
de la T, amb NIF XXXXX126F, per a executar la consolidació de terres de l'espai entre 
el vial i l'edificació de l'habitatge unifamiliar aïllat ubicat al c/ Madrid, 28, (CV2. 198), 
(referència  cadastral  0679605),  així  com  diversa  documentació  tècnica 
complementària  aportada  en  data  22  de  juny  de  2018  (registre  d'entrades 
2018-E-RE-601).
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
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- Informe tècnic de data 24 de juliol de 2018 (núm. 2018-0285) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 19 de setembre de 2018 (núm. SS-2018-0328) 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  4175/2018, 
sol·licitada per JLM de la T, amb NIF XXXXX126F, per a executar la consolidació de 
terres de l'espai entre el vial i l'edificació de l'habitatge unifamiliar aïllat ubicat al c/ 
Madrid, 28, (CV2. 198) 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. 2018004668.
- Les obres s’hauran de finalitzar en un termini màxim d’1 mes.
- La llicència no altera les situacions jurídiques privades existents entre els particulars 
i s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer.

Segon. Informar 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 
1.098,00 €, 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 0,67 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
201,00 €,  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. Informar  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  
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màxima de finalització de les obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable  
o la comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a  
l'article 31 de la Llei general tributària.

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

 

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

12.   Expedient  3312/2018.  Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a 
executar  la  instal·lació  de  plaques  fotovoltaiques  a  l'immoble  ubicat  al  Cm. 
Castell de Voltrera, 19 (CV2.479), a instància de LRJ, amb NIF XXXXX759H 

S'ha presentat  al  registre general municipal en data 23 de maig de 2018 (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-5044) petició de llicència urbanística subscrita per LRJ, 
amb NIF XXXXX759H, per a executar la instal·lació de plaques fotovoltaiques, al Cm. 
Castell de Voltrera, 19 (CV2.479 - referència cadastral 0879107), així com diversa 
documentació  tècnica  complementària  aportada  en  dates  31  de  maig  de  2018 
(registre  d’entrades  2018-E-RC-5311),  i  2  de  juliol  de  2018  (registre  d'entrades 
2018-E-RC-6912), aquesta última com a resposta al requeriment d'esmena en data 
18 de juny de 2018 (registre de sortides 2018-S-RE-539).

L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2018 diu, entre d'altres:

Article 6.- Beneficis fiscals de concessió potestativa

.../...

d) Instal·lació de plaques solars, fotovoltaiques i receptors d'energies eòliques i, en general, qualsevol  
altra instal·lació d'aquest tipus captadora d'energies alternatives sempre que no sigui en compliment de  
la legislació aplicable.

La declaració  d'especial  interès o utilitat  municipal  dels apartats  anteriors correspondrà al  Ple de la  
Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels  
seus membres.

 

S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:

- Informe tècnic de data 7 d’agost de 2018 (núm. 2018-0308) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.

- Informe jurídic de data 14 de setembre de 2018 (núm. SS-2018-0313) 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 
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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  3312/2018, 
sol·licitada per LRJ, amb NIF XXXXX759H, per a executar les obres consistents en la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques en la coberta de l’habitatge ubicat al Cm. Castell 
de Voltrera, 19 (CV2.479) 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 dates 23 i 31 de 
maig, i 2 de juliol de 2018.

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 
196,10 €, 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  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 
(arquitecta tècnica).

 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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13. Expedient 2710/2018. Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a 
l'immoble ubicat al c/ Navarra, 11 (CV2.459), a instància de NEDGIA CATALUNYA 
SDG, S.A., amb NIF A63485890.

S'ha presentat al registre general municipal, escrit de data 4 d’abril de 2018 (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RE-279  de  data  24  d’abril  de  2018),  petició  de  llicència 
urbanística subscrita per JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la 
raó social NEDGIA CATALUNYA SDG SA, amb NIF A63485890, per a executar obres 
per  a  l'ampliació  de  la  xarxa  de  subministrament  al  c/  Navarra,  11  (CV2.459; 
referència  cadastral  0780006),  així  com  diversa  documentació  tècnica 
complementària  aportada  en  data  7  d’agost  de  2018  (registre  d'entrades 
2018-E-RC-8370),  com a  resposta  al  requeriment  d'esmena  (registre  de  sortides 
2018-S-RE-480 de data 30 de maig de 2018).
 
Ha estat complimentat el requeriment d'esmena en data 30 de maig de 2018 (registre 
de  sortides  núm.  2018-S-RE-480)  segons  es  constata  a  l'informe  tècnic  núm. 
2018-0108 de data 4 de setembre de 2018, subscrit per l'arquitecte tècnic municipal.
 
S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  4  de  setembre  de  2018  (núm.  2018-0108)  subscrit  per 
l'arquitecte tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 14 de setembre de 2018 (núm. SS-2018-320) 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  2710/2018, 
sol·licitada per JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social 
NEDGIA CATALUNYA SDG SA, amb NIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament al c/ Navarra, 11 (CV2.459; referència cadastral 0780006), d'aquest 
terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions 
generals  d'obres  en  xarxes  de  serveis  de  subministrament,  a  les  condicions 
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació tècnica presentada en aquesta administració 
en dates 24 d’abril i 7 d’agost de 2018 (número de registre d'entrades 2018-E-RE-279 
i 2018-E-RC-8370)
-  La  llicència  urbanística  atorgada  no  altera  les  situacions  jurídiques  privades 
existents entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de la propietat i sens 
perjudici del de tercer.
 
Segon. Informar l'interessat que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal Número 6 
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(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 
23,72 €,  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. Comunicar  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 municipal).

 

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

14. Expedient  2652/2018.  Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a 
l'immoble ubicat al Cm. Castell de Voltrera, 36 (CV1.B17), a instància de NEDGIA 
CATALUNYA SDG, SA, amb NIF A63485890.

S'ha presentat al registre general municipal, escrit en data 3 d’abril de 2018 (registre 
d'entrades núm.  2018-E-RE-271,  en  data  20 d’abril  de  2018),  petició  de  llicència 
urbanística subscrita per JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la 
raó social NEDGIA CATALUNYA SDG SA, amb NIF A63485890, per a executar obres 
per  a  l'ampliació  de la  xarxa  de  subministrament,  al  Cm.  Castell  de  Voltrera,  36 
(CV1.B17) (referència  cadastral  0875710),  així  com diversa  documentació  tècnica 
complementària  aportada  en  data  10  de  maig  de  2018  (registre  d'entrades 
2018-E-RE-336).
 
S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  4  de  setembre  de  2018  (núm.  2018-0109)  subscrit  per 
l'arquitecte tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 17 de setembre de 2018 (núm. SS-2018-319) 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 

26



 

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  2652/2018, 
sol·licitada per JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social 
NEDGIA CATALUNYA SDG SA, amb NIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament  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  en  xarxes  de  serveis  de 
subministrament, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les 
que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació tècnica presentada en data 20 d’abril de 2018 
(número de registre d'entrades 2018-E-RE-271) i  10 de maig de 2018 (número de 
registre d'entrades 2018-E-RE-336).
-  La  llicència  urbanística  atorgada  no  altera  les  situacions  jurídiques  privades 
existents entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de la 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. Comunicar  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 municipal).

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

15.  Expedient  1275/2017 (E013/2017/029). Aclariment de terminis per a l’inici i 
acabament de les obres aprovades per l’acord núm. 3.9 de la Junta de Govern 
Local de 6 de febrer de 2018

Per acord núm. 3.9 de la Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2018, es va 
atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient  1275/2017 
(E013/2017/029), sol·licitada per RCR, en nom i representació de la raó social Enagas, 
SA, amb NIF A28294726, per a executar la restitució/reparació d’un talús reforçats amb 
escullera, al Gasoducte Martorell - Figueres pk. 12.

A la  clàusula resolutiva primera del mateix acord s’establia com a condició particular la 
següent:
“-  Atès  que  es  tracta  d’una  actuació  d’estabilització  i  solidesa  d’un  talús  i  murs  
d’escullera, es fixa un termini màxim de SIS MESOS per executar les obres.”

En canvi, a la notificació de la llicència d’obres (títol) atorgada en data 6 de febrer de 
2018 mitjançant ofici de data 9 de febrer de 2018 (registre de sortides 426), s’indicava el 
següent:
“L'autorització,  d'acord  amb  les  condicions  Generals,  tindrà  vigència  d'un  any  per 
començar les obres, i de tres pel seu acabament, ambdós terminis comptats a partir  
de l'endemà de la notificació atorgada. La llicència es considerarà caducada si no es  
compleixen aquests terminis.”

La notificació de la llicència d’obres atorgada per l’acord núm. 3.9 de la Junta de Govern 
Local, va ser rebuda per la societat interessada el 19 de febrer de 2018. 

Per acord núm. 9.2 de la Junta de Govern Local de data 3 d’abril de 2018, es rectificava 
l’errada relativa a la identificació del subjecte beneficiari de la llicència d’obres atorgada 
per  l’acord  3.9,  establint  que  el  beneficiari  de  la  llicència  és  la  raó  social  Enagas 
Transporte  SAU  (en  endavant,  Enagás),  amb  NIF  A86484334,  sense  que  es 
modifiquessin les condicions de la llicència d’obres atorgada per l’acord 3.9 de la Junta 
de Govern Local de data 6 de febrer de 2018.

AAR, amb NIF XXXXX691E, en nom i representació d’Enagas Transporte SAU, amb 
NIF A86484334, ha presentat escrit en data 17 d’agost de 2018 (registre d’entrades 
núm. 2018-E-RE-822), on expressen que davant la confusió dels terminis fixats per l’inici 
i execució de les obres, la interpretació que ells han fet de les condicions mencionades 
és “.... el plazo para el inicio de las obras finalizaba el próximo 19 de febrero de 2019,  
resultando éste el día “límite” para el inicio de las mismas, y éstas se ejecutarían en el  
plazo máximo de seis meses”. 

A més, en el mateix escrit fan esment al fet que “… Enagás, en orden al cumplimento de 
la licencia otorgada, una vez seleccionado el contratista y previo a la ejecución de las 
obras,  con base en los procedimientos internos,  por  sus Servicios Técnicos se ha 
considerado oportuno proceder a una revisión del Proyecto a ejecutar…/…”

Conclouen el  seu escrit  demanant:  “...  que teniendo por presentado este escrito, lo 
admita; y, por lo expuesto en el mismo, acuerde, en consonancia con la interpretación 
de Enagás, que el plazo de vigencia para el inicio de las obras .../... vence al año de su 
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notificación...”.

S’ha emès l’informe tècnic núm. 2018-0351 de data 31 d’agost de 2018 subscrit per 
l’arquitecta  tècnica  municipal,  favorable  a  la  interpretació  dels  terminis  que  ha  fet 
Enagás, i que, entre d’altres diu:
“Revisats i conformes els informes de controls aportats els mesos de maig i juliol 2018.  
Segons les mesures i controls realitzats in situ constaten un lliscament en estat inactiu,  
situació que podria variar amb períodes de pluges intenses i/o prolongades. (.../...).
Segons manifestacions de la responsable de la gestió i  tràmit  de l’execució de les  
obres, RCR, l’inici dels treballs està motivat per canvis al  projecte d’execució, més  
adients tècnicament però que requereixen de més estudi.”

Vist l’informe tècnic esmentat,  i  atès que la interpretació efectuada pel  titular de la 
llicència és respectuosa amb la Llei d’Urbanisme i amb el text de l’acord d’atorgament 
de la llicència, el qual contenia una contradicció en els terminis indicats.

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. Aclarir els terminis per al començament i acabament de les obres consistents 
en la restitució/reparació d’un talús reforçat amb escullera, al Gasoducte Martorell - 
Figueres pk. 12, segons llicència atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 6 de febrer de 2018, en els termes següents:

-  1  any  per  començar  les  obres  a  partir  de  la  data  de  notificació  de  l’acord 
d’atorgament  de la  llicència (per tant  aquest  termini  finalitzarà el  19  de febrer  de 
2019).

- 6 mesos per executar i acabar les obres a partir de la data de començament (per 
tant la data per acabar les obres serà fins el 19 d’agost de 2019 com a màxim).

Segon. Notificar aquest acord  a Enagas Transporte SAU, i comunicar-lo a l’Àrea de 
Territori i  Sostenibilitat (arquitecta tècnica), tot advertint que si s’incompleix qualsevol 
dels terminis indicats a l’apartat primer es produirà la caducitat de la llicència atorgada.

 

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

ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

16.  Expedient   E053/2016/19.  Declaració  responsable  d’activitat  d’oficina  de 
venda online de cereals, plantes, adobs i pinso al carrer de la República, 5, local 
1.
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FRC325S ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 11.07.2017 
(núm. de registre 6937) i la documentació annexa corresponent.

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

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0124 
de data 25.10.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’informe tècnic / acta de comprovació de data 28.02.2018, corresponent a 
aquesta activitat, amb dictamen positiu.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
Titular: FRC325S
Rètol de l’establiment (internet): GROW SHOP ONLINE CACTUS MARTORELL

Activitat: oficina de venda online de cereals, plantes, adobs i pinso
Emplaçament: C. República, 5, local 1
Classificació:  activitat  innòcua  inclosa  a  l’annex  I  (codi  463)  d’acord  amb  la  Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(LSA).

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 11.07.2017 amb núm. 
de visat 002533 25.05.2017 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i 
diligenciar-la en aquest sentit.

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

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. L’establiment  restarà  inclòs  dins  del  programa  de  vigilància  d’establiments 
alimentaris d’Abrera.  En  conseqüència,  la  manca  de  resolució  de  les 
deficiències  o  la  manca  de  compliment  de  la  legislació  vigent  podran  ser 
causa del cessament de l’activitat.

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

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

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

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

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

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

17. Expedient núm.: E052/1988/33. Comunicació de transmissió d’activitat de restaurant 
bar a l’avinguda de l’Energia, 9, interior.

Per acord  núm. 7.2 adoptat per la Comissió de Govern en data 14.04.1986, es va 
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a Baltran SA, NIF 
A13008461,  per  a  l’activitat  dita,  essent  l’últim  transmitent  autoritzat  FDFM827, 
actualment absent.

ENF494Y ha comunicat la transmissió de l’activitat dita mitjançant instància entrada 
en data 24.04.2017 (núm. de registre 3969) i la documentació annexa corresponent. 
En absència de l’últim titular autoritzat, consta que el propietari del local i primer titular 
de l’activitat està conforme amb la present transmissió.

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

S’ha emès l’informe tècnic / acta de comprovació de data 11.07.2018, corresponent a 
aquesta activitat, amb dictamen positiu.

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

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
Titular: ENF494Y
Rètol de l’establiment: CANTINA BALTRANSA

Activitat: restaurant bar
Emplaçament: Av. Energia, 9, interior
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 561) d’acord amb la Llei  
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(LSA).

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i 
mesures correctores en el seu funcionament establertes en l’acord núm. 7.2 adoptat 
per  la  Comissió  de  Govern  en  data  14.04.1986 i  successius,  en  tot  allò  que  no 
contradigui  les  condicions  que  s’exposen  a  continuació  i  la  normativa  vigent. 
L’incompliment  serà  causa  de  revocament  de  la  legalització  ambiental,  prèvia 
audiència de l’interessat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. L’establiment ha de disposar de  fulls oficials de reclamació a disposició dels 
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clients o usuaris dels serveis.
10. El titular de l’activitat ha de contractar una assegurança que cobreixi el risc de 

la responsabilitat civil com a establiment públic.
11. Aquesta  activitat,  considerada  complementària,  ocupa  una  part  de  les 

dependències  de  l’empresa  Baltransa,  que  exerceix  l’activitat  principal,  de 
caràcter industrial,  de manera que en cap cas no pot generar cap situació 
d’incompatibilitat amb l’activitat principal autoritzada.

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

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

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

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

SUBVENCIONS

---

CONVENIS

18.  Expedient  6876/2018. Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  el 
Departament  d'Interior  i  l’Ajuntament  d’Abrera  en  relació  amb  la  instrucció 
d’expedients  de  naturalesa  disciplinària  en  l’àmbit  de  la  policia  local  del 
municipi

 La Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior, a través 
de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, té com a funció, 
dins la seva estructura orgànica, donar suport  jurídic i  tècnic en els procediments 
disciplinaris als policies locals i vigilants.
Vist  que correspon l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre el  Departament 
d'Interior  i  l’Ajuntament  d’Abrera  en  relació  amb  la  instrucció  d’expedients  de 
naturalesa disciplinària en l’àmbit de la policia local del municipi.
Atès que aquest conveni té per objecte establir les bases, delimitar els serveis i fixar 
els aspectes organitzatius per fer efectiva la col·laboració del Departament d’Interior, 
a través de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya en la 
tramitació dels expedients disciplinaris que corresponguin.
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ACORD

Primer.  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  el  Departament  d'Interior  i 
l’Ajuntament  d’Abrera  en  relació  amb  la  instrucció  d’expedients  de  naturalesa 
disciplinària en l’àmbit de la policia local del municipi.

Segon. Notificar a la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, 
al Servei de Gestió de les Persones.

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  DEPARTAMENT  D'INTERIOR  I 
L’AJUNTAMENT D’ABRERA EN RELACIÓ AMB LA INSTRUCCIÓ D’EXPEDIENTS 
DE  NATURALESA DISCIPLINÀRIA  EN  L’ÀMBIT  DE  LA POLICIA  LOCAL  DEL 
MUNICIPI
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CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  DEPARTAMENT  D’INTERIOR  I 
L’AJUNTAMENT D’ABRERA

REUNITS

D’una banda, el senyor Brauli Duart Llinares, secretari general del Departament 

d’Interior de la Generalitat de Catalunya (en endavant, el Departament),

D’una altra, el senyor Sr. Jesus Naharro Rodríguez, alcalde de l’Ajuntament d’Abrera 

(en endavant, l’Ajuntament),

Es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni, del  
qual es donarà compte al Ple de l’Ajuntament

MANIFESTEN

La Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior, a través 
de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, té com a funció, 
dins la  seva estructura  orgànica,  donar suport  jurídic  i  tècnic  en els  procediments 
disciplinaris als policies locals i vigilants.

En aquest sentit, l’article 17.5 del Decret 179/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament del procediment de règim disciplinari aplicable als cossos de la Policia local 
de Catalunya, disposa que per a la instrucció dels expedients disciplinaris l’alcalde pot 
sol·licitar  la  col·laboració  del  departament  competent  en  matèria  d’ordenació  i 
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coordinació de les policies locals de la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament d’Abrera ha sol·licitat el nomenament d’un instructor per a la tramitació 
d’un expedient d’informació reservada derivat de les conductes i actuacions d’algun o 
alguns membres de la Policia Local, que podrien ser objecte de retret disciplinari.

En conseqüència, aquest conveni té per objecte establir les bases, delimitar els serveis 
i  fixar  els  aspectes  organitzatius  per  fer  efectiva  la  col·laboració  del  Departament 
d’Interior, a través de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya 
en la tramitació dels expedients disciplinaris que corresponguin, 
d’acord amb les clàusules que s’estipulen a continuació:

                                                                                                                                                 

                                                                                                                      

1. Objecte del conveni.

És objecte d’aquest conveni  establir  el  marc de col·laboració entre el  Departament 
d’Interior  i  l’Ajuntament  d’Abrera  per  a la  instrucció de procediments administratius 
amb  la  finalitat  de  determinar  els  fets  i,  si  escau,  els  subjectes  presumptament 
responsables, i el seu caràcter disciplinari, en l’àmbit del personal de la Policia Local 
d’aquest municipi.

2. Obligacions de l’Ajuntament d’Abrera

Garantir al funcionari de la Generalitat proposat com a instructor l’exercici de les seves 
funcions i en tot cas:

- Proporcionar  els  mitjans  materials  i  tècnics  necessaris  per  a  la  correcta 
instrucció del o dels expedients;

- Abonar les despeses derivades dels desplaçaments de la persona instructora a 
l’Ajuntament (dieta de manutenció i quilometratge), de conformitat amb el Reial 
Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions por raó del servei. 

- Designar un secretari o secretària de l’expedient d’entre el personal funcionari 
de l’Ajuntament, per a què doni suport a la instrucció de l’expedient disciplinari, 
quan la complexitat del procediment així ho requereixi. En tot cas, l’Ajuntament 
donarà suport a l’instructor o instructora en les comunicacions i notificacions 
dels tràmits del procediment.

- Garantir  la  confidencialitat  i  els  drets  de  la  persona  expedientada  limitant 
l’accés a l’expedient disciplinari a les persones indispensables per a la seva 
tramitació.

3. Obligacions del Departament d’Interior

Proposar un funcionari d’un cos o categoria igual o superior per a la instrucció de l’  
expedient que l’Ajuntament li encomani.
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4. Vigència

Aquest conveni serà vigent a partir de la seva signatura fins a la finalització de les 
funcions  de  l’instructor  en  el  procediment  disciplinari  o  d’informació  reservada 
encarregat, és a dir,  fins a la proposta de resolució o informe, respectivament, que 
corresponguin.

                                                                                                                                                 

                                                                                                                      

5. Causes de resolució

Són causes de resolució del conveni:

a) La finalització del període de vigència.

b) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

c) La denúncia d’una de les parts, expressada com a mínim amb 15 dies d’antelació.

d) L’incompliment d’algun dels compromisos establerts en aquest conveni.

e) Les causes generals establertes a la legislació vigent.

6. Règim jurídic i resolució de controvèrsies.

Aquest conveni té caràcter administratiu i obliga a les parts signatàries, de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i pel capítol II del títol IX de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

Les qüestions litigioses que es puguin plantejar sobre la interpretació, la modificació, la 
resolució i els efectes d’aquest conveni s’intentaran resoldre per acord entre les parts.

Si  aquest  acord  no  fos  possible,  correspondrà  a  la  jurisdicció  contenciosa 
administrativa resoldre les qüestions litigioses d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.

Barcelona, ..........  de 2018
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Secretari general  Alcalde 
 de l’Ajuntament d’Abrera

Brauli Duart Llinares Jesus Naharro Rodríguez

PERSONAL

---

ALTRES ASSUMPTES

--- 

SV  SOBREVINGUTS

S’acorda per unanimitat dels assistents la inclusió per urgència dels següents 
punts a l’ordre del dia:

SV1 Expedient  3724/2018.  Adjudicació del  contracte de serveis de retirada, trasllat, 
dipòsit i alienació per a desballestament de vehicles declarats fora d’ús.

Per acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 03/07/2018, es van aprovar 
els  plecs de clàusules administratives particulars i  de  prescripcions  tècniques del 
contracte  administratiu  de  serveis  de  retirada,  trasllat,  dipòsit  i  alienació  per  a 
desballestament de vehicles declarats fora d’ús del municipi d’Abrera i es va convocar 
licitació per procediment obert simplificat amb tramitació abreujada, publicació al Perfil 
de contractant el 04/07/2018 i amb el següent pressupost base de licitació:

Cànons mínims a percebre l’Ajuntament en funció del tipus de vehicle:
a) Autocars, camions, tracto-camions, caravanes, autocaravanes, tractors, remolcs i 

semiremolcs de massa màxima autoritzada superior a 3.500 kg: 170 €
b) Turismes,  furgonetes,  camions,  caravanes,  autocaravanes,  remolcs  i 

semiremolcs fins a massa màxima autoritzada de 3.500 kg: 115 €
c) Motocicletes de cilindrada superior a 50 cm3: 35 € 
d) Ciclomotors de cilindrada inferior a 50 cm3 i bicicletes: 15 €.

S’ha  emès informe de data  31/08/2018,  subscrit  per  l’inspector  cap de  la  Policia 
Local, en el que s’efectua proposta d’adjudicació del contracte de conformitat amb la 
classificació que s'adjunta en la taula annexa.

Atès l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, 
així com la resta de disposicions vigents en matèria de contractació.

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

ACORDS

Primer. Adjudicar el contracte administratiu de serveis de retirada, trasllat, dipòsit i 
alienació per a desballestament de vehicles declarats fora d’ús del municipi d’Abrera, 
a la proposició amb la millor relació qualitat-preu, d’acord amb les dades següents:

Adjudicatari: Fragnor, SL NIF: B48435994
Durada: 2 anys Pròrroga: 2 anys
Cànon a percebre l’Ajuntament en funció del tipus de vehicle:
a) Autocars, camions, tracto - camions, caravanes, autocaravanes, tractors, remolcs i 
semiremolcs de massa màxima autoritzada superior a 3500 Kg: 250 €
b) Turismes, furgonetes, camions, caravanes, autocaravanes, remolcs i semiremolcs 
fins a massa màxima autoritzada de 3.500 kg: 140 €
c) Motocicletes de cilindrada superior a 50 cm3: 40 €
d) Ciclomotors de cilindrada inferior a 50 cm3 i bicicletes: 25 €
Millora en la quantitat de vehicles en custòdia i dipòsit: 100 unitats.

Segon. Notificar  aquest  acord  a  l’adjudicatari,  fent-li  saber  que  el  contracte  es 
perfeccionarà amb la seva signatura de la notificació.

Tercer. Notificar  aquest  acord  de  licitadors  i  publicar-lo  al  Perfil  de  contractant 
juntament amb l’informe que el motiva.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei de Seguretat Ciutadana.

 

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

ANNEX:

TAULA DE VALORACIÓ DE PROPOSICIONS
Expedient: 3724/2018

Fragnor, SL
Desguaces

Esparreguera, SL
Auto-Grúas

Sant Jordi, SL

Oferta econòmica Cànon 
Sortida

Cànon
ofertat

Millora Punt
Cànon 
ofertat

Millora Punt
Cànon 
ofertat

Millora Punt

170 250 80 50 200 30 18,7 200 30 18,7

115 140 25 50 130 15 30 130 15 30

35 40 5 50 35 0 0 36 1 10

15 25 10 50 15 0 0 16 1 5

Punts (mitja) 50 12,2 15,9

Proximitat d’un magatzem 
d’aprovisionaments

Distància:
26 km

0
Distància:

7 km
20

Distància:
9,2 km

20
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Millora en la quantitat de 
vehicles màxim en custòdia i 
dipòsit

100 unitats 10 20 unitats 10 20 unitats 10

Per tenir implantat un sistema 
voluntari de gestió 10 ambiental

No 0 No 0
No

(caducada)
0

TOTAL 60 42,2 45,9

SV2. Expedient  443/2018. Convocatòria de la 3ª licitació de la concessió de parades i 
magatzems del Mercat Municipal d’Abrera.

Per acord núm. 9.1, adoptat per la Junta de Govern Local en data 20/02/2018, es van 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
de la concessió demanial de parades i magatzems del Mercat Municipal d’Abrera i es 
van convocar tres licitacions, per procediment obert, amb publicació al Perfil de 
contractant el dia 21/02/2018 i al BOPB de data 01/03/2018.

El 9/03/2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
sector públic (en endavant, LCSP), per la que es regularan les fases de licitació i 
adjudicació de les concessions demanials dels espais disponibles al Mercat 
Municipal.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0692, adoptat el dia 17/05/2018, es van adjudicar 
les concessions demanials de les parades 2 i 11-12 i del magatzem 14 del Mercat 
Municipal.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0972, adoptat el dia 03/07/2018, es va adjudicar la 
concessió demanial del magatzem 1 del Mercat Municipal.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-1014, adoptat el dia 11/07/2018, es va adjudicar la 
concessió demanial del local 1 del Mercat Municipal.

S’ha emès informe núm. PE64/2018 de data 12/07/2018, subscrit per la tècnica de 
Promoció Econòmica i Ocupació, en el que es posa de manifest la necessitat 
d’actualitzar la relació de parades i magatzems disponibles al Mercat Municipal 
d’Abrera, que es licitaran a la 3a convocatòria de 2018.

Vist l’informe jurídic núm. 2018-0044 de data 31/08/2018 emès pel secretari 
municipal.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment la 
Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, en ús de les atribucions que 
m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD
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Primer. Modificar les clàusules 3a i 7a del Plec de clàusules administratives 
particulars de la concessió de parades i magatzems del Mercat Municipal d’Abrera, 
aprovat per acord núm. 9.1 de la Junta de Govern Local de data 20/02/2018, en el 
sentit següent:

“Clàusula 3a. Relació de parades i magatzems disponibles al Mercat Municipal d’Abrera:

Lots Parada/Magatzem Superfície m2

1 P21 57
2 M3-4 26
3 M7-8-9 39
4 M10 13
5 M11 13
6 M13 13
7 M17 13
8 M18 13

Clàusula 7a. Cànon de la concessió: Se suprimeixen els cànons relatius al local 1 i al 
magatzem 1, ja adjudicats.”

Segon. Convocar la tercera licitació de la concessió demanial de parades i 
magatzems del Mercat Municipal d’Abrera i publicar anunci de licitació al Perfil de 
contractant per a la presentació d’ofertes en un termini de 15 dies, a comptar des del 
15 al 29 d’octubre de 2018.

Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció municipal i al Servei de 
Promoció Econòmica i Ocupació.

 

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

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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