
ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/15 Junta de Govern Local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 16 / d’octubre / 2018 

Durada Des de les 18:10 fins a les 18:20 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ 

Secretari ÒSCAR BUXERES SOLER 

ASSISTENTS 

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

Cultura (PSC).  
- Sr.  F.  Xavier  Serret  i  Marsiñach,  regidor  delegat  de  Medi  Ambient  i 

Sanitat (ERC)
- Sr.  Albert  Roca  Presas,  regidor  delegat  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i 

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

Comunicació, Infància, Dones i Igualtat (PSC)

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

- Sra. Maria Teresa Novell  Joya, regidora delegada d’Hisenda, Serveis 
Socials, Transparència i Atenció a la Ciutadania (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

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 2/10/18
CONTRACTES

2
Expedient   3182/2017.  Devolució de la garantia definitiva del contracte de 
subministrament d'un vehicle de Protecció Civil i dues furgonetes elèctriques de Serveis 
urbans.

3
Expedient 5085/2018. Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis 
d'enginyeria per dur a terme l’assessorament dels expedients de l’Ajuntament d’Abrera.

4 Expedients 648/2017 (G328/2017/17), FACT-2018-2836 i FACT-2018-2837 .  Aprovació 
de les factures núms. 3664 i 3665 ambdues de data 30 de juny de 2018, de la 6a 
certificació d’obra del lot 3, i de 2a certificació del lot 1, del contracte d’obres per a la 
millora de diversos parcs i reposició de l’arbrat de l’Ajuntament d’Abrera, presentades 
per R.S. Agrotècnica del Segrià, S.L.

5
Expedient: 4803/2018. Pròrroga del contracte de lloguer d’equips multifunció per als 
departaments municipals.

6

Expedient 4942/2018. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2018/1249 de data 
18/09/2018 sobre aprovació inicial del “Projecte constructiu connexió clavegueram c/ 
Segre de de Ca n’Amat, amb la nova xarxa de sanejament executada a la 2a Fase del 
Polígon Industrial Barcelonès"
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

7
Expedient  768/2017 (E014/2017/049).  Llicència d'obres menors i  instal·lacions per a 
executar la instal·lació interior de gas natural al c/ Bosc, 9, a instància d’ECG, amb NIF 
XXXXX636G.

8

Expedient 4556/2017.  Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble 
ubicat al c/ Bosc, 9 (CV1.B41), a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, amb NIF 
A63485890.

9
Expedient  3074/2018. Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble 
ubicat al c/ Astúries, 2 (CV2.320), a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, amb 
NIF A63485890.

10
Expedient   4489/2018.  Llicència  d'obres  majors  i  instal·lacions  per  a  executar  la 
reconstrucció del mur del límit lateral de la finca ubicada al c/ Santiago Rusiñol, 1, a 
instància d’ACG, amb NIF XXXXX051R

11

Expedient 4909/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la 
rehabilitació de la façana posterior de l'immoble ubicat a l’Av. Generalitat, 7, a instància 
de la Comunitat de Propietaris de l’Av. Generalitat, 7, amb NIF H59515270

12

Expedient  5462/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la 
reforma interior de la vivenda unifamiliar aïllada, ubicada al c/ Sant Miquel, 11, a 
instància de JFAR i GJPV.

13
Expedient  E380/2015/073. Donar conformitat a la documentació presentada per 
compliment d’ordres d’execució al  c/ Vilafranca, 1-22, per SAREB. 

14
Expedient 2043/2018. Requeriment de dipòsit de fiança en expedient de llicència de 
parcel.lació
ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
---
SUBVENCIONS

---

CONVENIS

15
Expedient 7011/2018.  Aprovació de convenis amb empreses per a la realització de les 
pràctiques laborals formatives del curs d’auxiliar de magatzem



16
Expedient  7701/2018. Aprovació de Conveni de col.laboració per a la formació pràctica 
de l'estudiant A.M.A. del Centre Villar, que es portarà a terme a Radio Abrera
PERSONAL

----

ALTRES ASSUMPTES

---

SV SOBREVINGUTS

---

APROVACIÓ ACTES

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 2.10.18

Sotmesa  a  votació  l'acta  de  la  sessió  anterior  de  data  2  d’octubre  de  2018,  és 
aprovada per unanimitat dels assistents

 

CONTRACTES

2.    Expedient   3182/2017.   Devolució  de la  garantia  definitiva  del  contracte  de 
subministrament d'un vehicle de Protecció Civil i dues furgonetes elèctriques de Serveis 
urbans.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0016, adoptat en data 04/01/2018, es va adjudicar el 
contracte de subministrament d'un vehicle de Protecció Civil (lot 1) i de dues furgonetes 
elèctriques per a la Brigada de Serveis urbans (lot 2) a l’empresa Talleres Santi Enrique, 
SAU, amb CIF A08398505, per un preu per al lot 1 de 26.917,47 € i per al lot 2 de 
59.964,94 €, IVA inclòs, formalitzat el 09/01/2018.

S’ha emès informe tècnic de data 17/07/2018, subscrit per la cap del Servei de 
Manteniment i Espai Públic, segons el qual després de la recepció dels vehicles i de la 
finalització del termini de garantia del contracte no s'aprecien circumstàncies que 
desaconsellin el retorn al contractista de la garantia definitiva dipositada, d’acord amb 
els articles 110 i 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic.

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

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia del contracte i la conformitat del 



subministrament de dues furgonetes elèctriques per a la Brigada de Serveis urbans i 
d'un vehicle de Protecció Civil, segons actes de recepció dels vehicles.

Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment, 
sense perjudici de la garantia legal dels vehicles.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en metàl·lic, 
d’import 3.590,18 €, que el contractista té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a Talleres Santi Enrique, SAU.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal, al Servei de Manteniment i Espai 
Públic 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.

3.   Expedient  5085/2018.  Devolució  de  la  garantia  definitiva  del  contracte  de 
serveis  d'enginyeria  per  dur  a  terme  l’assessorament  dels  expedients  de 
l’Ajuntament d’Abrera.

Per acord núm. 2.7 de la Junta de Govern Local, adoptat en data 03/09/2014, es va 
adjudicar el contracte administratiu de serveis d'enginyeria per dur a terme 
l’assessorament dels expedients de l’Ajuntament d’Abrera a l’empresa Lavola 1981, 
SA, amb NIF A58635269, per un preu anual de 18.230,67 € (IVA inclòs), formalitzat el 
dia 24/09/2014.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.5, adoptat en data  20/09/2016 es va 
aprovar la pròrroga del contracte.

S’han emès informes tècnics núm. 127AM 2018-0104 i 2018-0105 de data 04 i 
17/09/2018, respectivament, subscrits pel cap del Servei d’Urbanisme, Obres i 
Activitats, segons el qual, finalitzada la durada del contracte el dia 08/06/2018 i el seu 
termini de garantia, no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la 
garantia definitiva, d’acord amb els articles 110 i 111 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic.
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació,  
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta Regidoria d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme, Mobilitat i Millora, en 
ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 
22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat dels serveis 
d'enginyeria per dur a terme l’assessorament dels expedients de l’Ajuntament 
d’Abrera.

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



compliment.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en forma d’aval, 
d’import 2.260 €, que el contractista té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a Lavola 1981, SA.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei d’Urbanisme, Obres i 
Activitats.

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

4.  Expedients  648/2017  (G328/2017/17),  FACT-2018-2836  i  FACT-2018-2837  . 
Aprovació de les factures núms. 3664 i 3665 ambdues de data 30 de juny de 
2018,  de la 6a certificació d’obra del  lot  3,  i  de 2a certificació del  lot  1,  del 
contracte d’obres per a la millora de diversos parcs i reposició de l’arbrat de 
l’Ajuntament d’Abrera, presentades per R.S. Agrotècnica del Segrià, S.L.

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

L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat el decret núm. 2018-0950 del dia 27 de 
juny de 2018, el contingut del qual en el seu dispositiu primer es transcriu literalment 
a continuació:

“Primer. Prorrogar el termini d'execució del contracte administratiu d’obres de millora  
de  diversos  parcs  i  reposició  de  l'arbrat  d'Abrera  (lots  1  i  3),  adjudicat  a  R.S. 
Agrotècnica del Segrià, SL, amb CIF B25521238, fins el dia 15 de juliol de 2018.”

L’empresa adjudicatària ha presentat els següents documents:
- Factura  núm.  3664  de  data  30  de  juny  de  2018  (registre  d’entrada  núm. 

2018-E-RC-7638 de data 19 de juliol de 2018), per un import de 25.764,59 € (IVA 
inclòs), i la 2a certificació d’obres del lot 1.

- Factura  núm.  3665  de  data  30  de  juny  de  2018  (registre  d’entrada  núm. 
2018-E-RC-7639 de data 19 de juliol de 2018), per un import de 5.589,40 € (IVA 
inclòs), i la 6a certificació d’obres del lot 3.

Tots  els  documents,  les certificacions  d’obra  i  les  factures,  han  estat  conformats 
favorablement pels tècnics municipals.

La proposta d’acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,  en el 
marc  de  les facultats que em confereix  l’article 21.1.f)  de la  Llei  7/85 de 2 d’Abril, 
Reguladora de les bases de règim local, l’article 41.17 del ROF i les Bases d’Execució 
del  Pressupost  per  a  la  disposició  de  la  despesa  i  desenvolupament  de  la  gestió 
econòmica  municipal,  i  la normativa  vigent,  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat 



anteriorment  aquesta  Regidoria  Delegada  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins,  i 
Urbanisme  i  mobilitat, i  Millora,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  núm. 
2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta de govern local l’adopció 
del següent

ACORD

Primer. Aprovar els següents documents presentats pel contractista R.S. Agrotècnica 
del Segrià, S.L, amb NIF B25521238:
- La certificació núm. 6 del lot 3 de l’obra de millora de diversos parcs i reposició de 

l’arbrat de l’Ajuntament d’Abrera, i la factura núm. 3665 de data 30 de juny de 2018 
per import de 5.589,40 € (IVA inclòs).

- La certificació núm. 2 del lot 1 de l’obra de millora de diversos parcs i reposició de 
l’arbrat de l’Ajuntament d’Abrera, i la factura núm. 3664 de data 30 de juny de 2018 
per import de 25.764,59 € (IVA inclòs).

Segon. Aprovar els reconeixements de les obligacions per uns imports de 5.589,40 € i 
25.764,59 €  (total  31.353,99 €,  IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
171/61901 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de les factures aprovades.

Quart. Notificar aquest acord al contractista R.S. Agrotècnica del Segrià, S.L., i donar 
compte a la Intervenció municipal, i l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (tècnics).

 

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

5. Expedient  4803/2018. Pròrroga del  contracte de lloguer d’equips multifunció 
per als departaments municipals.

Per acord núm. 2.4/1259, adoptat per la Junta de Govern Local de data 03/10/2013 es 
va  adjudicar  el  contracte  de  subministrament  en  règim  de  lloguer  i  manteniment 
d’equips multifunció per als departaments municipals, d’acord amb les dades següents:

ADJUDICATARI: Sistemas y métodos reprográficos, SL NIF: B08909004 
PREU LLOGUER (per any): 2.940 €,  21% IVA: 617,40 €  Total: 3.557,40 €
PREU UNITARI CÒPIA B/N:  0,006, 21% IVA: 0,00126 €  Total: 0,00726 €          
PREU UNITARI CÒPIA C:    0,060, 21% IVA: 0,01260 €  Total: 0,07260 €          
PREVISIÓ DE DESPESA: Preu lloguer anual:  2.940 + Preu còpia B/N: 0,006 *577.000 
còpies + Preu còpia C: 0,060 *50.000 còpies = 9.402 + 21% IVA = 11.376,42 €

El contracte es va formalitzar el dia 04/10/2013, amb un termini d’execució de cinc 
anys,  prorrogable  per  un  any  més,  de  conformitat  amb  la  clàusula  tercera  del 
contracte.

L’apartat III del Plec de clàusules administratives particulars del contracte regula la 
revisió de preus: “Transcorregut el primer any de contracte, el preu aplicable variarà en un 
85% del seu  import,  en  la mateixa proporció  en què  ho  faci   l’Índex General  Nacional del 



Sistema   d’Índex   de   Preus   de   Consum,   elaborat   per   l’Institut   Nacional   d’Estadística,   del 
període de referència.”

El  contractista  ha  sol·licitat  la  pròrroga  del  contracte,  mitjançant  escrit  de  data 
13/07/2018 (Registre núm. 2018-E-RC-7374).

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  25/09/2018,  subscrit  pel  tècnic  de  gestió  de 
projectes de seguretat i tecnologia, segons el qual  no s'aprecien circumstàncies que 
desaconsellin la pròrroga del contracte.

Vist  l’informe  jurídic  núm.  2018-0050  de  data  25/09/2018  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 
aquesta  Regidoria  d’Hisenda,  Serveis  Socials,  Transparència  i  Atenció  a  la 
Ciutadania,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2018-1254 del  dia  20/09/2018,  proposa a la  Junta de Govern Local  l’adopció del 
següent:

ACORD

Primer. Prorrogar  el  contracte de lloguer i  manteniment d’equips multifunció per als 
departaments municipals, adjudicat a l’empresa Sistemas y métodos reprográficos, SL 
(SIMERSA), per a l’anualitat compresa entre el 04/10/2018 i el 03/10/2019.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  2.844,10 €  a  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària núm. 920/22003 del pressupost municipal vigent i la de 8.532,32 € 
a càrrec de 2019 i condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació 
d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista SIMERSA.

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.

6. Expedient 4942/2018. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2018/1249 de 
data  18/09/2018  sobre  aprovació  inicial  del  “Projecte  constructiu  connexió 
clavegueram c/  Segre  de  de  Ca  n’Amat,  amb  la  nova  xarxa  de  sanejament 
executada a la 2a Fase del Polígon Industrial Barcelonès"

Es dóna compte del  Decret  d’Alcaldia núm. 2018/1249 de data 18/09/2018 sobre 
aprovació inicial projecte “Projecte constructiu connexió clavegueram c/ Segre de de 
Ca n’Amat, amb la nova xarxa de sanejament executada a la 2a Fase del Polígon 
Industrial Barcelonès"



 

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

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

            

7. Expedient 768/2017 (E014/2017/049). Llicència d'obres menors i instal·lacions 
per a executar la instal·lació interior de gas natural al c/ Bosc, 9, a instància 
d’ECG, amb NIF XXXXX636G.

S'ha presentat al registre general municipal en data 11 de juliol de 2017 (registre d'entrades 
núm.  2017-E-RC-6934)  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per  FGZ,  amb  NIF 
XXXXX929N,  en  nom  i  representació  d’ECG,  amb  NIF  XXXXX636G,  per  a  executar  la 
instal·lació  interior  de  gas  natural  a  la  vivenda  ubicada  al  c/  Bosc,  9,  (CV1.  B41)  (Ref.  
Cadastral  0773620), així  com diversa documentació aportada en data 14 d’agost de 2018 
(registre d’entrades 2018-E-RC-8495), com a resposta al requeriment d’esmena de data 31 de 
juliol de 2017 (registre de sortides 2017-S-RC-2622).

 

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

- Informe tècnic de data 27 d’agost de 2018 (núm. 2018-0106) emès per l'arquitecte tècnic 
municipal.

- Informe jurídic de data 21 de setembre de 2018 (núm. 2018-0329) 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 menors, sol·licitada per ECG, amb NIF XXXXX636G, 
per a executar les obres consistents en la instal·lació interior de gas natural a la vivenda ubicada al 
c/  Bosc,  9,  (CV1. B41 -  Ref.  Cadastral  0773620),  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 11 de juliol de 2017 i 14 
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 56,80 €, que haurà de fer efectiu 
dins els terminis que s'indiquin en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

 

Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i  8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 

7.  Un  cop  finalitzades  les  construccions,  instal·lacions  o  obres,  en  el  termini  d'un  mes  
comptador  des  del  dia  següent  a  la  seva  terminació,  els  subjectes  passius  hauran  de  
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran  
adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.

A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la  
que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que  
consti  en  el  certificat  final  d'obres,  quan  aquest  sigui  preceptiu,  o  en  altres  casos  la  de  
caducitat  de la  llicència  d'obres o la  data  màxima de finalització  de les obres que s'hagi  
establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia.

8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament  
practicarà la liquidació corresponent.

Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini  
previst a l'article 31 de la Llei general tributària.

 

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

 

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

8.  Expedient 4556/2017.   Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a 
l'immoble ubicat al c/ Bosc, 9 (CV1.B41), a instància de NEDGIA CATALUNYA 
SDG, SA, amb NIF A63485890.

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal,  escrit  en  data  11  de  desembre  de 
2017 (registre d'entrades núm. 2017-E-RE-444, en data 15 de desembre de 2017), 
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/ Bosc, 9 
(CV1.B41) (referència  cadastral  0773620),  així  com diversa  documentació  tècnica 
complementària  aportada  en  data  5  de  febrer  de  2018  (registre  d'entrades 
2018-E-RE-72).
 
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.  2018-0110)  subscrit  per 
l'arquitecte tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 14 de setembre de 2018 (núm. SS-2018-322) 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  4556/2017, 
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 c/ Bosc, 9 (CV1.B41) (referència cadastral 0773620), 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 11 de desembre 
de  2017  i  5  de  febrer  de  2018  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RE-444  i 
2018-E-RE-72)
-  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 
13,18 €,  que haurà  de fer  efectiu  dins  els  terminis  que s'indiquin  en  la  carta  de 
pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Tercer. 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.

9. Expedient  3074/2018. Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a 
l'immoble ubicat al c/ Astúries, 2 (CV2.320), a instància de NEDGIA CATALUNYA 
SDG, SA, amb NIF A63485890.

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal,  escrit  en  data  4  de  maig  de 
2018 (registre d'entrades núm. 2018-E-RC-4626 en data 9 de maig 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 la millora de la xarxa de subministrament al c/ Astúries, 2 
(CV2.320) (referència  cadastral  0282515),  així  com  diversa  documentació  tècnica 
complementària  aportada  en  dates  16  de  juliol,  3  d’agost  i  14  d’agost  de  2018 
(registre  d'entrades  2018-E-RC-7485,  2018-E-RE-786  i  2018-E-RE-817),  com  a 
resposta al requeriment d'esmena de data 5 de juliol de 2018 (registre de sortides 
2018-S-RE-656).
 
Ha estat complimentat el requeriment d'esmena de data 5 de juliol de 2018 (registre 
de sortides 2018-S-RE-656), segons es constata a l'informe tècnic núm. 2018-0132 
de 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. 2018-0132)  subscrit  per 
l'arquitecte tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 14 de setembre de 2018 (núm. SS-2018-321) 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  3074/2018, 
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/ Astúries, 2 (CV2.320) (referència cadastral 0282515), 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 9 de maig, 16 de 
juliol, 3 d’agost i 14 d’agost de 2018 (número de registre d'entrades 2018-E-RC-4626, 
2018-E-RC-7485, 2018-E-RE-786 i 2018-E-RE-817)
-  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 
131,76 €,  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.

10.  Expedient   4489/2018.  Llicència  d'obres  majors  i  instal·lacions  per  a 
executar  la  reconstrucció  del  mur  del  límit  lateral  de  la  finca  ubicada  al  c/ 
Santiago Rusiñol, 1, a instància d’ACG, amb NIF XXXXX051R.

S'ha presentat al registre general municipal en data 28 de juny de 2018 (registre d'entrades 
núm.  2018-E-RC-6826)  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per  ACG,  amb 
NIF XXXXX051R, per a executar la reconstrucció del mur del límit lateral de la finca ubicada, 
al c/ Santiago Rusiñol, 1, (referència cadastral 8869001).

 

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

-  Informe tècnic de data 27 de setembre de 2018 (núm. 2018-0382) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.



- Informe jurídic de data 3 d’octubre de 2018 (núm. SS-2018-0337) 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  4489/2018, sol·licitada 
per ACG, amb NIF XXXXX051R, per a executar la reconstrucció del mur del límit lateral de la 
finca  ubicada,  al  c/  Santiago  Rusiñol,  1,  (referència  cadastral  8869001)  d'aquest  terme 
municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres 
majors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a 
continuació:

- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 25 de setembre de 
2018.
- Previ a l’inici dels treballs s’ha de disposar de la validació dels serveis tècnics municipals del 
replanteig del mur i límits de propietat mitjançant la primera acta d’inspecció d’obres. 
-  El mur i fonaments restaran dintre dels límits de propietat i del sòl edificable fixat pel plànol 
d’ordenació del sector. 
-  S’ha se preveure una xarxa de drenatge a la cara interior del mur i pati adjacent suficient i  
adequada  perquè  les  aigües  pluvials,  que  no  puguin  ser  absorbides  pel  terreny,  siguin 
canalitzades i conduïdes a la xarxa general i/o a pous de drenatge. 
- 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  239,43 €, 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 43,83 €, 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 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.

 

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 (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.  Expedient  4909/2018.  Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a 
executar  la  rehabilitació  de  la  façana  posterior  de  l'immoble  ubicat  a  l’Av. 
Generalitat, 7, a instància de la Comunitat de Propietaris de l’Av. Generalitat, 7, 
amb NIF H59515270.

S'ha presentat  al  registre general municipal en data 17 de juliol  de 2018 (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-7528) petició de llicència urbanística subscrita per CGS, 
amb NIF XXXXX522P, en nom i representació de la Comunitat de Propietaris de l’Av. 
Generalitat,  7,  amb NIF H59515270,  per  a  executar  la  rehabilitació  de  la  façana 
posterior, a l’Av. Generalitat, 7,  (referència cadastral 8470001).

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
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal  
per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que ho  
justifiquin, podran gaudir d'una bonificació del 95 per cent en la quota de l'impost en els termes que a  
continuació s'indiquen:
a) Rehabilitació de façanes, balcons i terrats d'edificis plurifamiliars i unifamiliars.
.../...
La declaració  d'especial  interès o utilitat  municipal  dels apartats  anteriors correspondrà al  Ple de la  
Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels  
seus membres.
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 1 d’agost de 2018 (núm. 2018-0305) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 13 d’octubre de 2018 (núm. SS-2018-0335) 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  4909/2018, 
sol·licitada  per  la Comunitat  de  Propietaris  de  l’Av.  Generalitat,  7  amb  NIF 
H59515270,  per a executar les obres consistents en la  rehabilitació de la  façana 
posterior a l’Av. Generalitat, 7, d'aquest terme municipal, condicionada al compliment 
de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  menors,  a  les  condicions 
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb el núm. 2018005066.
- L’executivitat de la llicència resta condicionada a l’aportació del nomenament del 
contractista.
-  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 
777,75 €,  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 
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   5462/2018. Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a 
executar la reforma interior de la vivenda unifamiliar aïllada, ubicada al c/ Sant 
Miquel, 11, a instància de JFAR i GJPV.

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 6  d’agost  de  2018  (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-8307) petició de llicència urbanística subscrita per JMP, 
amb NIF XXXXX549Z, en nom i representació de JFAR i GJPV, amb NIF XXXXX611P 
i  XXXXX231E, per a executar la reforma interior de la  vivenda unifamiliar  aïllada, 
ubicada al c/ Sant Miquel, 11,  (referència cadastral 9785428DF0998N0001YE).
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  27  de  setembre  de  2018  (núm.  2018-0384)  emès  per 
l'arquitecta tècnica municipal.
-  Informe jurídic de data 3 d’octubre de 2018 (núm. SS-2018-0336) 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  menors  amb  núm.  d'expedient 
5462/2018, sol·licitada per JFAR i GJPV, amb NIF XXXXX611P i XXXXX231E,  per a 
executar les obres consistents en la reforma interior de la planta piso amb modificació 
de la distribució interior i de les obertures exteriors de la vivenda unifamiliar aïllada 
ubicada  al  c/  Sant  Miquel,  11,  (referència  cadastral  9785428DF0998N0001YE), 
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 6 d’agost i 26 
de setembre 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 
690,21 €, 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 
(arquitecta tècnica).

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

13. Expedient  E380/2015/073. Donar conformitat a la documentació presentada 
per compliment d’ordres d’execució al  c/ Vilafranca, 1-22, per SAREB. 

Per acord núm. 2643 de la Junta de Govern Local de data 13.06.07 s’autoritzava a la 
raó social SBD Nord, SL a la construcció d’un conjunt de 42 habitatges unifamiliars al c/ 
Sitges - Pg. Premià, 12, c/ Igualada, 3-7, 13-15, 2-20, 26-28 i c/ Vilafranca, 1-19, 25-27 i 
4-22 (expedient E013/2007/186).

Per la resolució núm. 12145 de la Regidoria Delegada data 09.12.09 es van declarar 
finalitzades les obres i es van atorgar les corresponents llicències d’ocupació de 15 
habitatges (1a fase), corresponents als indicatius postals següents: c/ Sitges, núm. 15; 
c/ Igualada núms. 13, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 28; Pg. de Premià, núm. 12 i c/ Vilafranca, 
núms. 18, 20, 22, 25 i 27 (expedient E013/2007/186).



Pel decret núm. 117 del dia 3 de febrer de 2014 del regidor delegat de Territori i Medi 
Ambient, es va declarar la caducitat de la llicència d’obres atorgada a SBD NORD, SL 
en  data  13.06.07  (acord  núm.  2643  de  la  Junta  de  Govern  Local)  (expedient 
E013/2007/186).

Respecte de l’expedient E380/2015/073 obert d’ofici a nom de la Sociedad de gestión 
de activos procedentes de la reestructuración bancaria, SA, amb CIF A86602158 (en 
endavant SAREB), nova propietària de parcel·les ubicades a Sant Hilari de la promoció 
de SBD Nord SL, s’han dictat diverses ordres d’execució, l’última pel Decret núm. 
2017-1146 de la Regidoria Delegada  d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i 
Mobilitat, i Millora de data 22/08/2017, pel qual s’atorga un nou termini d’UN MES per 
al seu compliment. Es trasllada a continuació el que disposa l’apartat resolutiu Quart 
del decret esmentat:
“Quart. Reiterar  als  interessats,  Sociedad de  gestión  de activos  procedentes  de  la  reestructuración  
bancaria, SA, amb CIF A-86.602.158 (propietaris), que disposen d’UN MES per dur a terme les següents 
mesures de l’ordre d’execució:
1. Restituir correctament el paviment de la vorera en els trams compresos a les vivendes aparellades 
del  C/  Vilafranca,  13-15  i  15-17  i  vivendes  aïllades  del  C/  Vilafranca,  12,  14  i  16,  d’acord  a  les 
prescripcions tècniques municipals i/o projecte d’urbanització.
2. Ajustar l’emplaçament del pedestal de distribució de telecomunicacions del C/ Vilafranca, 12 fins al 
pla de la tanca de façana o corregir l’emplaçament de les tanques de les vivendes del C/ Vilafranca, 12, 
14 i 16 fins a l’alineació de carrer, d’acord a la llicència d’obres i al Pla Parcial d’Ampliació de Sant Hilari 
Sud.  Prèviament  caldrà  presentar  la  corresponent  proposta  amb  els  documents  gràfics  (plànols 
emplaçament, de planta, seccions, alçats i  detalls constructius,  si escau), i  pressupost de l’execució 
material dels treballs proposats.
3. Neteja  i  desbrossada  general  dels  patis  exteriors  retirant  les  restes  vegetals  a  un  abocador 
autoritzat.
4. Revisar tancaments perimetrals i revisar obertures exteriors de façana de les plantes baixes de les 
vivendes no finalitzades i en aquells punts on sigui fàcil l’accés al seu interior per garantir que no hi hagi 
un ús irregular a l’interior de la promoció.”

Segons es constata a l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal en data 12 de 
març de 2018 (informe núm. 2018-0096), que es transcriu en la seva part essencial a 
continuació,  encara no s’havia donat compliment a les ordres d’execució dictades:
“Expedient:  E380/2015/073.  Requeriment  ordre  d’execució  forçosa.  Decret  Regidoria  Delegada  
2017-1146 de data 22.08.2017
Assumpte: Seguiment de les actuacions disciplinàries
Emplaçament: C/ Vilafranca, 12-16, 13-19 (Sant Hilari Sud)
.../...
Conclusions
Informo:
-  NO s’ha  donat  compliment  al  requeriment  ordre  d’execució  forçosa  corresponent  al  Decret  de  la  
Regidoria Delegada 2017-1146 de data 22.08.2017.
Proposo, a la vista de l’incompliment reiterat de les ordres d’execució:
Execució subsidiària a càrrec de la persona obligada de les actuacions requerides, corresponents a:
1. Restituir correctament el paviment de la vorera en els trams compresos a les vivendes aparellades  
del C/ Vilafranca, 13-15 i 15-17, del C/ Sitges, i vivendes aïllades del C/ Vilafranca, 12, 14 i 16, d’acord a  
les prescripcions tècniques municipals i/o projecte d’urbanització.
2. Ajustar l’emplaçament del pedestal de distribució de telecomunicacions del C/ Vilafranca, 12 fins al  
pla de la tanca de façana o corregir l’emplaçament de les tanques de les vivendes del Vilafranca, 12, 14 i  
16 fins a l’alineació de carrer, d’acord a la llicència d’obres i al Pla Parcial d’Ampliació de Sant Hilari Sud.
3. Revisar tancaments perimetrals i revisar obertures exteriors de façana de les plantes baixes de les  
vivendes no finalitzades i en aquells punts on sigui fàcil l’accés al seu interior per garantir que no hi hagi  
un ús irregular a l’interior de la promoció.
4. Retirar i/o adequar les actuals baranes provisionals d’obra perquè l’aspecte sigui respectuós amb 
l’entorn i es compleixin amb les mesures de protecció exigides per la legislació vigent.



Per Decret de la Regidoria Delegada núm. 2018-0440 en data 27 de març de 2018, es 
disposava  el  cobrament  anticipat  de  la  liquidació  provisional  (10.843,28  €)  de  les 
despeses previsibles segons l’annex II de l’informe tècnic núm. 2018-0096 emès per 
l’arquitecta tècnica municipal en data 12 de març de 2018, donant un termini d’audiència 
de 15 dies per a formular al·legacions.

S’ha presentat al registre general municipal en dates 12 de juny, 19 de juliol i 2 d’agost 
de 2018 (registre d’entrades núms. 2018-E-RE-495, 2018-E-RE-731 i 2018-E-RE-768, 
respectivament) per part d’AMGL, amb NIF XXXXX608R, en representació de Ferrovial 
Servicios,  SA,  amb  NIF  A8024179,  societat  que  representa  a  SAREB,  amb  NIF 
A86602158, diversa documentació tècnica per donar compliment a les ordres d’execució 
dictades, consistent en:

a) La  de  data  12/06/2018:  proposta  de  restitució  del  paviment  de  vorera  i  del 
tancament de façana de la vivenda C/ Vilafranca, i sol·licita autorització per fer els 
treballs.

b)  La de  data 19/07/2018: plànol de proposta modificat.
c)  La de data 02/08/2018:  valoració dels treballs de la  restitució de la  vorera  i 

adequació del tancament.

S'han  emès  en  relació  amb la  petició  presentada  l’informe  tècnic  de  data  28  den 
setembre de 2018 (núm. 2018-0388) emès per l'arquitecta tècnica municipal.

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. Donar  conformitat  a  la  documentació  presentada  per  executar  les  obres 
consistents en l’adequació d’un tram de la tanca de façana de la promoció d’habitatges 
unifamiliars sense finalitzar i restitució de vials al tram del c/ Vilafranca, 1-22, d’aquest 
terme  municipal,  en  compliment  de  les  successives  ordres  d’execució  dictades,  i 
condicionades  a  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 12 de juny, 19 
de juliol i 2 d’agost de 2018 (registre d’entrades núms. 2018-E-RE-495, 2018-E-RE-731 i 
2018-E-RE-768), tenint en compte que el plànol 03 modificat aportat el 19 de juliol de 
2018 substitueix a l’homòleg anterior.
- S’ha de comunicar l’inici dels treballs als serveis tècnics municipals.
- S’ha de coordinar prèviament a l’inici dels treballs amb la Policia Local atès que s’actua 
en vial públic.
- Les obres s’han d’executar en un termini màxim d’1 mes.
- La llicència urbanística atorgada no altera les situacions jurídiques privades existents 
entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de 
tercer.



Segon. Informar 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 
96,98 €, 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. 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).

 

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

14.  Expedient  2043/2018. Requeriment  de  dipòsit  de  fiança  en  expedient  de 
llicència de parcel.lació

Per acord núm. 3.6 de la Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2018 es va 
atorgar  i  aprovar la  llicència  de parcel·lació  consistent  en la  transformació de dues 
parcel·les actuals en quatre resultants al c/ Sitges, 2 – Av. Sant Hilari, 7, a instància 
d’AGER HILARI ABRERA 2007 SLU, amb NIF B64625973.

Per  acord  núm.  9.2  de la  Junta  de  Govern Local  de data  19  de març  de 2014, 
s’aprovava la instrucció interna 1/2014 relativa a les fiances exigibles en expedients 
de llicències urbanístiques i entre altres, s’establia la imposició d’una fiança de 300 € 
en l’atorgament de les llicències de parcel·lació.

Amb posterioritat a l’aprovació de l’acord núm. 3.6 de la Junta de Govern Local de data 
31 de juliol de 2018, s'ha detectat que no s’ha imposat  la fiança que corresponia 
segons la normativa municipal,  i per tant s’ha de procedir a la modificació de l’acord.

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. Modificar l’acord núm. 3.6 de la Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 
2018, incloent un altre apartat resolutiu Quart, amb el següent contingut:

“Quart. Requerir  a  l'interessat,  perquè  en  el  termini  dels  10  dies  següents  a  la  
notificació d'aquest acte, dipositi la quantitat de  300 euros  en concepte de fiança,  
segons la carta de pagament que se li adjuntarà a la notificació.
La  devolució  de  la  fiança,  segons  el  punt  05  de  les  Condicions  Generals  de 
parcel·lacions aprovades per l’acord 3.13 de la Junta de Govern Local de 20 de maig  
de  2015,  està  condicionada  a  l’aportació  a  l’expedient  de  l’escriptura  pública  i  
l’acreditació  de  la  inscripció  d’aquesta  al  registre  de  la  propietat,  així  com de  la  
justificació de la tramitació de l’alteració cadastral corresponent (Model 903).”

Així doncs la redacció definitiva de la part resolutiva l’acord núm. 3.6 de la Junta de 
Govern Local de data 31 de juliol de 2018 serà la següent:

“Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  de  parcel·lació  amb  núm.  d'expedient  2043/2018,  sol·licitada 
per AGER HILARI ABRERA 2007 SLU amb NIF B64625973, d’acord amb la documentació presentada 
en dates 23 de març i 3 d’abril de 2018, consistents en la transformació de dues parcel·les actuals en 
quatre resultants al c/ Sitges, 2 - Av. Sant Hilari, 7 (referència cadastral 8975401 – 8975405), d'aquest 
terme municipal, les dades de les quals són les següents:
Dades de les parcel·les originals:
- Parcel·la original A (C/ Sitges, 2)
Superfície: 523,74 m2
- Parcel·la original B (Av. Sant Hilari, 7)
Superfície: 436,10 m2
 

Dades de les parcel·les resultants:
- Parcel·la resultant A (C/ Sitges, 2)
Superfície: 225,00 m2
- Parcel·la resultant B (Av. sant Hilari, 5 bis)
Superfície: 225,18 m2
- Parcel·la resultant C (Av. Sant Hilari, 7)
Superfície: 254,10 m2
- Parcel·la resultant D (Av. Sant Hilari, 7 bis)
Superfície: 255,56 m2
 
Segon. La  llicència  atorgada  resta  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions 
generals de parcel·lacions, a les condicions particulars que s’indiquen a l’informe tècnic i  les que es 
detallen a continuació:
- Segregació, de la finca registral 5434, d’una porció de terreny de 225 m2 amb la finalitat de formar una 
finca independent. (Finca Resultat indicada a la fitxa 1 del projecte).
- Segregació de la mateixa finca 5434, d’una porció de terreny, de superfície 73,56 m2 als efectes de la 
seva agregació a la finca registral 5639.
- Descripció de Resta, un cop practicades les anteriors operacions, de la finca registral 5434, de la que 
en resulta una porció de 225,18 m2. (Finca Resultat indicada a la fitxa 2 del projecte).
- Agregació de la porció de 73,56 m2 a la finca registral 5639, de la que en resulta una porció de terreny 
de 509,66 m2.
- Segregació, de la finca registral 5639, un cop practicada l’agregació anteriorment esmentada, d’una 
porció de 254,1 m2. (Finca Resultat indicada a la fitxa 3 del projecte).
-  Descripció  de  resta,  de  la  Registral  5639,  un  cop  practicada  l’anterior  segregació,  que  queda 
configurada en una porció de terreny de 255,56 m2  (Finca Resultat indicada a la fitxa 4 del projecte).
- Les quatre parcel·les obtingudes de la parcel·lació esdevenen indivisibles d'acord amb l'article 196.1 
c)  i  196.1d) del  DL 1/2010.  Cal fer  constar  en les escriptures i  en els  altres documents públics  de 
segregació o transmissió de finques, i també en el Registre de la Propietat, la indivisibilitat d'aquestes 
finques, d'acord amb l'article 196.2 del DL 1/2010 i amb la resta de la legislació vigent.
-  La  llicència  urbanística  atorgada  no  altera  les  situacions  jurídiques  privades  existents  entre  els 



particulars i s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer.
 
Tercer. Procedir a la liquidació de la Taxa de la llicència urbanística de parcel·lació, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal Número 8 (Taxa per expedició de documents administratius), consistent 45,26 €, que 
haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquin en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
 
Quart. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació d'aquest acte, 
dipositi la quantitat de 300 euros en concepte de fiança, segons la carta de pagament que se li adjuntarà 
a la notificació.
La devolució de la fiança, segons el punt 05 de les Condicions Generals de parcel·lacions aprovades per 
l’acord 3.13 de la Junta de Govern Local de 20 de maig de 2015, està condicionada  a l’aportació a 
l’expedient de l’escriptura pública i l’acreditació de la inscripció d’aquesta al registre de la propietat, així 
com de la justificació de la tramitació de l’alteració cadastral corresponent (Model 903).”

Cinquè. Notificar el present acord a l’interessat, incorporant una còpia certificada del plànol parcel·lari 
corresponent i de les fitxes descriptives dels lots resultants, als efectes de la seva inscripció al Registre 
de la Propietat; a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i al Centre de gestió  
Cadastral a Barcelona.
 
Sisè. Comunicar aquest acord al  Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i a l'Àrea de 
Territori i Sostenibilitat (arquitecte).”

Segon. Notificar  el  present  acord  a  l’interessat  i  comunicar-lo  al  Departament 
d’Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  a  l’Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat 
(arquitecte).

 

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

ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

---
  

SUBVENCIONS

---

CONVENIS

15.  Expedient  7011/2018.   Aprovació  de  convenis  amb  empreses  per  a  la 
realització  de  les  pràctiques  laborals  formatives  del  curs  d’auxiliar  de 
magatzem

 La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió ordinària, celebrada el 
dia 19 de maig de 2018, adoptà, entre d’altres, el següent acord, que es transcriu 
literalment a continuació:

“Expedient núm.: 2166/2017
Segon.- Per acord núm 2.6 adopat per la Junta de Govern Local el dia 19/05/2018 es  
va adjundicar el contractre administratiu del lot 6 de serveis de formació de Promoció  



Econòmica de l’Ajuntament d’Abrera, d’acord amb les dades següents.:
Lot 6. Curs d’auxiliar de magatzem de 120 h. i gestió de pràctiques de 80 h

Adjudicatari: Sira Gestió Integral SL NIF B64942584”

El curs té una durada de 230 h., 80 d’elles de pràctiques en empreses. 
Està previst  que les pràctiques s’inicien el  29 d’octubre i finalitzin al 29 novembre 
2018. 

La gestió de les pràctiques a les empreses la portarà a terme l’empresa contractada: 
SIRA GESTIÓ INTEGRAL amb NIF B64942584.

Per tal de regular la relació de pràctiques formatives amb els alumnes del curs i les 
empreses  col·laboradores  se  signa  un  conveni  de  col·laboració  on  s’acorden  les 
clàusules i els terminis de la col·laboració i relació que s’establirà i els compromisos 
de cada part.

L’objectiu de les pràctiques en empreses és facilitar als alumnes la possibilitat  de 
posar en pràctica els coneixements adquirits durant el curs, aprendre en el lloc de 
treball  i  que  empreses  del  sector  els  coneguin  ja  que  poden  ser  possibles 
contractadors.

La formació pràctica en empresa té caràcter de pràctica professional no laboral i en 
cap cas implica relació laboral entre l’alumnat i l’empresa.

L’Ajuntament va realitzar una assegurança als alumnes del curs del 24 de setembre 
2018 fins al 31 de desembre del 2018.

Vist l’informe tècnic favorable PE 86/2018 de data 26 de setembre de 2018 i d’acord 
amb  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  regidora  delegada  de  Promoció 
Econòmica,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2016-1302 del  dia  22/12/2016,  proposa a la  Junta  de Govern Local  l’adopció del 
següent 

ACORD:

Primer.- Aprovar  el  model  de  conveni  regulador  de  les  pràctiques  a  empreses i 
facultar a la Regidora Delegada de Promoció Econòmica per a la seva signatura.

Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària Sira Gestió Integral SL amb 
NIF B64942584.

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  PER  A  PRÀCTIQUES  EN  EMPRESES  / 
CONVENIO DE COLABORACIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS

D’una  part,  el  centre  (AJUNTAMENT  D’ABRERA)  /  Por  parte  del  centro 
(AYUNTAMIENTO DE ABRERA)

Raó social/Razón social: AJUNTAMENT D’ABRERA
NIF centre: P0800100J
Nom /Nombre: MONICA TORRE-MARIN CUESTA
Càrrec que ocupa/Cargo que ocupa: REGIDORA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
DNI: 38447758S

D’una  altra  part,  l’empresa  (representant  legal)  /  Por  parte  de  la  empresa 
(representante legal)

Raó social / Razón social:
NIF empresa:
Nom /Nombre:
Càrrec que ocupa/Cargo que ocupa:
DNI:

D’altre part, l’alumne / Por otra parte, el alumno/a / Tutor/a Representant Legal

Nom alumnes/ Nombre             DNI
Adreça/Dirección                         Tel.

Nom Pare/Mare………………………………………………………….DNI
Nombre Padre/ Madre
Tots tres  actuant en l’exercici dels seus càrrecs respectius i en la representació que 
tenen,  reconeixen  recíprocament  la  capacitat  per  signar  i  s’obliguen  a  complir  els 
acords d’aquest document. / Los tres actúan en el ejercicio de sus respectivos cargos 
y en la representación que tienen, reconocen recíprocamente la capacidad para firmar 
y se obligan a cumplir los acuerdos de este documento.

ACORDEN: / ACUERDAN:

Formalitzar aquest conveni segons les clàusules que hi ha al dors i les característiques 
que s’especifiquen a continuación. /
Formalizar este convenio según las cláusulas que hay al dorso y las características 
que se especifican a continuación

Nom del curs / Nombre del curso

AUXILIAR DE MAGATZEM

Contingut de les pràctiques en relació amb el programa del  curs /Contenido de 
las prácticas en relación con el programa del /de curso



Lloc  on  es  faran  les  pràctiques  (carrer,  número  i  localitat)/  Lugar  donde  se 
realizarán las prácticas (calle, número y localidad)

Durada de les pràctiques/ Duración de las prácticas

Data d’inici/ Fecha de inicio

Data de finalització/ Fecha finalización

Dies de la setmana (especifiqueu-los) / Días de la semana (especificarlos)

Horari/Horario

Total d’hores de pràctiques/ Duración de las prácticas (en horas)

Sistema de tutories/Sistema de tutorías

Acompanyament  el  primer  dia  a  l’alumne  al  centre  de  pràctiques.  Al  llarg  de  les 
pràctiques  una  trucada  a  l’empresa  col·laboradora  i  a  l’alumna  per  valorar  el 
desenvolupament de les pràctiques i els últimes dies visita a l’empresa per a valoració 
les pràctiques

Avaluació/Evaluación

L’empresa  emplenarà  la  fitxa  d’avaluació  a  la  finalització  de  les  pràctiques  i  els 
alumnes el qüestionari d’avaluació.



Les parts accepten les estipulacions que hi  ha al  dors i,  en  prova de conformitat, 
signen  aquest  document  en  el  lloc  i  la  data  indicats.  /  Las  partes  aceptan  las 
estipulaciones  que  hay  en  el  dorso  y,  en  prueba  de  conformidad,  firman  este 
documento

Representant de l’Ajuntament/centre                             Representant legal de  
l’empresa/
Representante del Ayuntamiento/centro                        Representante legal de la 
empresa

Nom i cognoms/Nombre y apellidos                               Nom i cognoms /Nombre y  
apellidos

Alumne/ Alumno/a Pare/Mare 

Nom i cognoms/ Nombre y apellidos                                  Nom i cognoms/ Nombre y  
apellidos

Lloc i data: / Lugar y fecha



Estipulacions  del  conveni  de  col·laboració  de  pràctiques  en  empresa  incloses  en 
l’acció formativa subscrit entre l’Ajuntament d’Abrera i  l’empresa 

Manifestacions

Que  el  Departament  de  Promoció  Econòmica  de  l’Ajuntament  d’Abrera  davant  la 
situació d’atur dels habitants del municipi endega diferents accions de formació per a 
requalificar els treballadors i oferir-los  altres vies d’inserció.
Valora la formació com un recurs necessari i imprescindible per a millorar l’ocupació de 
les persones i capacitar-les amb nous coneixements teòrics i pràctics.

Clàusules

Primera. La realització de les pràctiques indicades no implica l'existència de relació 
laboral entre els alumnes i l'empresa signant. En aquest sentit, l’alumne en pràctiques 
renuncia  de forma expressa  a  emprendre cap acció  en via  jurisdiccional  contra  el 
centre  receptor  de pràctiques i  la  corporació  d’Abrera  sempre que no es tracti  de 
casuística que depassi o sigui exògena a la relació de pràctiques formatives.

Segona. L'empresa signant ha de proporcionar a l'alumne/a els mitjans necessaris per 
portar a terme les pràctiques objecte d'aquest conveni.

Tercera.  L'alumne/a  està  obligat  a  complir  els  horaris  i  les  normes  fixades  per 
l'empresa signant, d’acord amb aquest conveni.

Quarta.  L’alumne  en  pràctiques  subscriurà  un  declaro  acceptant  les  condicions 
contingudes en el present conveni-tipus. El centre de formació ha de lliurar una còpia 
d’aquest conveni a l’alumne/a.

Cinquena. L’Ajuntament d’Abrera subscriurà un contracte d’assegurança als alumnes 
d’acord amb la Llei  50/1980, del contracte d’Assegurança, i  en relació amb el que 
disposen els seus articles 103 i següents.

Sisena. Aquest conveni té efectes durant el període de durada de les pràctiques.

Setena. Aquesta col·laboració no implica cap remuneració econòmica a l’alumne ni per 
part de l’Ajuntament d’Abrera ni per part de l’empresa.

Vuitena.  El present clausulat ho és sens perjudici dels requisits i condicionants que 
puguin establir administracions atorgants de subvencions en matèria d’inserció laboral 
en  benefici  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  principalment  en  els  convenis  de  pràctiques 
determinats pels serveis d’ocupació de Catalunya en el marc de plans de transició al 
treball, tallers d’ocupació i recursos d’integració laboral anàlegs.

Novena.  L’empresa acollidora designarà un responsable de l’alumne en pràctiques. 
Així mateix, l’Ajuntament d’Abrera designarà un referent tècnic que serà el tutor de la 



formació  en  pràctiques  de  l’alumne.  Aquest  tècnic  serà  de  l’àrea  de  promoció 
econòmica de l’Ajuntament d’Abrera.



Estipulaciones del convenio de colaboración de prácticas en empresa incluidas en la 
acción formativa, subscrito entre el Ayuntamiento de Abrera y la empresa 

Manifestaciones

Que el departamento de promoción económica del Ayuntamiento de Abrera ante la 
situación de desempleo de los habitantes del municipio pone en marcha diferentes 
acciones  formativas  para  recalificar  a  los  trabajadores  y  ofrecerles  otras  vías  de 
inserción.

Valora  la  formación  como  un  recurso  necesario  e  imprescindible  para  mejorar  la 
ocupación  de  las  personas  y   capacitarlas   con  nuevos  conocimientos  teóricos  y 
prácticos.

Cláusulas

Primera.  La realización de las prácticas no implica la existencia de relación laboral 
entre  los/las  alumnos/as  y  la  empresa  firmante.  En  este  sentido,  el  alumno  en 
prácticas renuncia de forma expresa a emprender acciones en vía jurisdiccional contra 
el centro receptor de prácticas y la corporación de Abrera siempre que no se trate de 
casuística que exceda o sea exógena a la relación de prácticas formativas.

Segunda.  La  empresa  que  firma  ha  de  proporcionar  al  alumno/a  los  medios 
necesarios para llevar a cabo las prácticas objeto de este convenio.

Tercera. El alumno/a está obligado a cumplir los horarios y las normas fijadas por la 
empresa firmante de acuerdo con este convenio.

Cuarta.  El  alumno en prácticas subscribirá   un declaro  aceptando las condiciones 
contenidas  en el presente convenio-tipo. El centro de formación ha de entregar al 
alumno/a una copia de este convenio.

Quinta. El Ayuntamiento de Abrera subscribe un seguro de accidentes a los alumnos 
de  acuerdo  con  la  Ley  50/1980,  del  contrato  de  seguros,  y  en  relación  a  lo  que 
disponen sus artículos 103 y siguientes.

Sexta. Este convenio tiene efecto mientras duren las prácticas.

Séptima. Este convenio de prácticas no implica ninguna remuneración económica al 
alumno/a  ni por parte de la empresa ni por parte del Ayuntamiento de Abrera.

Octava.  Las presentes cláusulas lo son sin perjuicio de los requisitos y condiciones 
que puedan establecer administraciones otorgantes de subvenciones en materia de 
inserción  laboral  en  beneficio  del  Ayuntamiento  de  Abrera,  principalmente   en  los 
convenios de prácticas determinados por los servicios de ocupación de Cataluña en el 
marco  de  planes  de  transición  al  trabajo,  talleres  ocupacionales,  y  recursos  de 
integración laboral análogos.

Novena.  La  empresa  colaboradora  designará  a  un  responsable  del  alumno  en 
prácticas. Así mismo, el Ayuntamiento de Abrera designará a un referente técnico que 
será el tutor de la formación en prácticas del alumno. Este técnico será del área de 



promoción económica del Ayuntamiento de Abrera.

16. Expedient   7701/2018. Aprovació  de  Conveni  de  col.laboració  per  a  la 
formació pràctica de l'estudiant A.M.A. del Centre Villar, que es portarà a terme 
a Radio Abrera

El/la  Sr./Sra.  AMA sol·licità  realitzar  pràctiques  dels  estudis  de  Grau  Superior en 
Producció d’Audiovisuals i Espectacles (ISDO) del Centre Villar de Barcelona, motiu pel 
qual es dur a terme el conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l’estudiant 
vigent des del 22 d’octubre de 2018 fins el 21 de desembre de 2018, desenvolupant-se 
en l’horari següent: de dilluns a divendres de 16:00 h. a 20:00 h., i que es portarà a 
terme a les dependències de Ràdio Abrera.

La tramitació administrativa interna correspon al Servei de Gestió de les Persones, 
així  com la gestió i coordinació de la signatura.

Atès  que  es  considera  positiva  i  d’interès  públic  per  municipi  d’Abrera  l’actuació 
prevista al text del document indicat.

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica del/la Sr./Sra. AMA, 
estudiant de Grau Superior en Producció d’Audiovisuals i Espectacles (ISDO) del Centre 
Villar de Barcelona, que serà vigent des del 22 d’octubre de 2018 fins el 21 de desembre 
de 2018, desenvolupant-se en l’horari  següent:  de dilluns a divendres de 16:00 h. a 
20:00 h., i que es portarà a terme a les dependències de Ràdio Abrera.

Segon.  Nomenar tutor al/la Sr./Sra. JMVO, Locutor/a Tècnic/a de Ràdio Abrera, amb 
les funcions següents:

- Supervisar l’assistència, la participació i l’acompliment de l’estudiant.

- Atendre les consultes de l’estudiant.

- Realitzar l’avaluació de l’estudiant seguint el protocol establert per la Universitat en 
la data pactada.

-  Coordinació  amb  el/la  tutor/a  acadèmic/a  per  a  l’elaboració  del  programa  de 
pràctiques.

- Informar el/la tutor/a acadèmic/a de les incidències del programa de pràctiques de 
les dificultats i imprevistos que sorgeixin.

- Coordinació, entre les dues institucions, en tota allò que sigui necessari.

Tercer.  Disposar que la realització de les pràctiques per part de l’estudiant, Sr./Sra. 
AMA, no genera cap compensació econòmica.

Quart. Informar que la relació que s’estableix entre l’estudiant i l’Ajuntament d’Abrera 
és de caire estrictament acadèmic i  en cap cas no implica l’existència  de relació 
laboral.  Durant  la  seva  estada  en  pràctiques,  l’estudiant  no  ha  d’assumir  les 
responsabilitats pròpies dels professionals de l'entitat col·laboradora.



En aquest sentit,  l’estudiant no pot reclamar que es computi el temps d’estada en 
pràctiques per a calcular la seva antiguitat a l’empresa, ni que es tingui en compte 
com a període de proves en el supòsit que s’incorpori a l'entitat col·laboradora un cop 
acabades les  pràctiques,  llevat  que  en  el  conveni  col·lectiu  aplicable  s’hi  estipuli 
expressament una cosa diferent.

Cinquè.  Determinar  que  a  la  data  de  signatura  d’aquest  conveni  s’acredita  que 
l’estudiant està cobert per les assegurances previstes en les instruccions anuals per 
al  desplegament de la formació en centres de treball,  per la  realització d’aquesta 
activitat.

Sisè.  Notificar  a  la  persona  que  realitzarà  les  pràctiques,  al  Centre  Villar  de 
Barcelona, al tutor responsable, al/s regidors/es delegats/des i 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:



EF05/Acord
Vist i plau del Departament d'Ensenyament

Núm. de registre 
2018125962 data 
25/09/2018

Nou Acord: 
Pròrroga núm:

ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE 
TREBALL

PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: ANTONIO MORALEDA SIERRA
Codi de Centre: 8037589 Com a Director/a del Centre: CENTRE VILLAR
Municipi/Localitat: BARCELONA Domicili: SANT SALVADOR 29 - 08012 Telèfon: 
934151238

PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA:
El/La Sr/Sra: JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ
En concepte de(I): ALCALDE
de l'Entitat: AJUNTAMENT D'ABRERA (AJUNTAMENT)
NIF/CIF: P0800100J Domicili: PLAÇA CONSTITUCIÓ 1
Codi Postal: 08630 Municipi/Localitat: ABRERA
Territori: CATALUNYA, BARCELONA, EL BAIX LLOBREGAT
Telèfon: 937700325 Correu electrònic:
Activitat (CCAE): ALTRES ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES (M74)

Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest acord, segons la normativa establerta per l'Ordre 
ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015, i declaren que la realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica 
prestació de serveis per part de l'alumne/a. En conseqüència,

ACORDEN
La formalització del següent document d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les condicions que s'especifiquen.

DADES DE L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom: MATAS AVALOS, AINOA
Data naixement: 28/09/1998 Domicili: C/ DE LA FONT 2 2º2 08630
Codi Postal: 08630 Municipi/Localitat: ABRERA Telèfon: 627068354
INSS/Mútua: 1 980928 00 4 Correu electrònic: amats98@hotmail.com

Matriculat a: FORMACIÓ PROFESSIONAL
Data primera matricula: 2017/2018 Curs/Nivell: 2 Estudi: PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS I ESPECTACLES (ISD0)

PERÍODE DE L'ACORD: des de 22/10/2018 fins a 21/12/2018

Vacances en aquest periode: -

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge*
Matí 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00
Tarda 16:00 a 20:00 16:00 a 20:00 16:00 a 20:00 16:00 a 20:00 16:00 a 20:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00

LLOC DE PRÀCTIQUES ITINERANT:

L'alumne/a està cobert per les assegurances previstes en les instruccions anuals per al desplegament de la formació en centres de treball.

Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i concretament la Llei  
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i a les mesures de seguretat establertes al Reial  
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, la Llei orgànica 1/1982, de 5 de  
maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com a la normativa que la pugui  
modificar o substituir.
Així mateix, es comprometen a complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades).
Les dades personals esmentades seran guardades i custodiades amb la més estricta confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat 
diferent de la indicada en l'apartat anterior. Tampoc es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos.



Les parts acorden que no hi haurà indemnització en cas d'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna d'elles.

El seguiment, vigilància i control de l'execució de l'acord, es durà a terme segons l'article 13 de l'Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol de la formació 
en centres de treball.

La modificació del contingut de l'acord, en allò no regulat per l'Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol de la formació en centres de treball, es podrà 
realitzar per voluntat de les parts.

AQUEST ACORD QUEDARÀ AUTOMÀTICAMENT ANUL·LAT SI L'ALUMNE/A DEIXA D'ESTAR MATRICULAT.
L'emissió implica que l'original degudament signat consta a l'arxiu del centre.

(I) Director, Gerent, Administrador, etc.
* Només en horaris especials i en determinats cicles, i sempre sota l'autorització del Departament d'Ensenyament.

L'empresa i l'alumne es comprometen a complimentar les enquestes que se li realitzin durant i/o després el període de pràctiques i de formació en el 
centre de treball.
L'alumne/a es compromet a no fer ús de les dades de caràcter personal o confidencial a que tingui accés durant les pràctiques.

NO ÉS VÀLID CAP ACORD AMB ESMENES

Per tal que així consti, s'estén aquest acord i el signen les parts interessades, en el lloc i data indicats, BARCELONA, 25/09/2018

1. El/La director/a del centre 2. El/La representant de 3. L'alumne/a 4. Pare, 
mare o representant de

l'entitat col·laboradora
l'alumne/

a (si és menor d'edat)



DNI



REF06/Pla d'Activitats
Vist i plau del Departament d'Ensenyament
Núm. de registre 2018125962 data 25/09/2018

                                          Pròrroga núm: -
PLA D'ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL. 
LES PARTS SOTASIGNANTS ACORDEN

La formalització del següent pla d'activitats d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les condicions que s'especifiquen.

PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: ANTONIO MORALEDA SIERRA Com a Director/a del Centre: CENTRE VILLAR 
Tutor/a del Centre: ESTER PEREZ MONTESINOS Dades de contacte:

PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA
El/La Sr/Sra: JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ En concepte de: ALCALDE De l'entitat: AJUNTAMENT D'ABRERA

(AJUNTAMENT)
Tutor/a de l'Empresa/Entitat: JOSEP MARIA VERDUGO OBIS

PER L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom: MATAS AVALOS, AINOA DNI: 47893852D

Família Professional: IMATGE I SO
Estudi: PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS I ESPECTACLES (ISD0)
Durada FCT: 383 hores

Àmbit professional i de treball
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector de la producció de tot tipus de 
programes audiovisuals [cinema, vídeo, multimèdia, televisió, ràdio i new media] així com en la producció 
d'espectacles [arts escèniques, produccions musicals i esdeveniments].Les ocupacions i llocs de treball més 
rellevants són els següents:Ajudant de producció de cinema.Ajudant de producció de vídeo. Ajudant de 
producció de televisió. Ajudant de producció d'animació.Ajudant de producció de multimèdia. Ajudant de 
producció de ràdio.Cap de producció d'espectacles en viu i esdeveniments.Ajudant de producció 
d'espectacles en viu i esdeveniments. Gerent de companyia.
Pla d'activitats
Activitats formatives

 1. Activitats formatives de referència relacionades amb el sistema organitzatiu de l'empresa.

 1.1. Establiment de l'organigrama funcional de l'empresa de producció

 1.2. Recopilació i anàlisis de dades respecte a l'estat de la indústria del sector 
audiovisual o d'espectacle a l'entorn d'operacions de l'empresa.
 1.3. Definició dels serveis oferts per l'empresa, dels recursos humans i materials 
disponibles i de la tipologia de clients.

 2. Activitats formatives de referència relacionades amb l'aplicació de normes ètiques a la feina 
i amb el compliment de les normes de seguretat i ambientals.

 2.1. Aplicació i gestió de plans de seguretat i ambientals a l'empresa

 2.2. Realització de pràctiques, simulacres i emergències tot aplicant els protocols i plans 
de seguretat establerts per la normativa de prevenció.
 2.3. Participació activa i col·laborativa en les activitats professionals amb esperit de 
superació en els àmbits personal i professional
 2.4. Establiment de canals de comunicació eficaç amb tots els membres de l'equip de 
producció i dels departaments implicats en el projecte audiovisual o d'espectacle.

 3. Activitats formatives de referència relacionades amb l'organització de la preproducció de 
projectes audiovisuals o d'espectacles.

 3.1. Definició dels recursos humans i materials precisos per a la preproducció d'un 
projecte audiovisual o d'espectacle.
 3.2. Determinació de les especificacions que han de complir els recursos humans que 



participen en la posada en marxa d'un projecte audiovisual o d'espectacle.

Per tal que així consti, s'estén aquest pla d'activitats i el signen les parts interessades.
1. Pel centre 2. Per l'Empresa/entitat col·laboradora

El/La tutor/a de pràctiques: ESTER PEREZ MONTESINOS El/La tutor/a de l'Empresa/Entitat col·laboradora: JOSEP MARIA VERDUGO
OBIS

BID.Banc Integrat de Dades



REF06/Pla d'Activitats
Vist i plau del Departament d'Ensenyament
Núm. de registre 2018125962 data 25/09/2018

Pròrroga núm: -

 3.3. Determinació de les especificacions que han de complir els recursos tècnics, materials, logístics, 

escenogràfics i espacials necessaris per a la posada en marxa d'un projecte audiovisual o d'espectacle.

 4. Activitats formatives de referència relacionades amb la planificació de processos de 
producció de projectes audiovisuals o d'espectacles.

 4.1. Realització de plans de producció de projectes audiovisuals o d'espectacles 
contemplant totes les fases que el composen.
 4.2. Proposta de solucions davant elements o situacions susceptibles de crear 
contingències en la producció de projectes audiovisuals o d'espectacles.
 4.3. Elaboració de la documentació de planificació i seguiment del projecte

 4.4. Aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals a la planificació de la 
producció audiovisual i representació d'un espectacle mitjançant la seva concreció en un 
pla d'emergència i evacuació d'un recinte de representació.

 5. Activitats formatives de referència relacionades amb l'elaboració de pressupostos de 
projectes audiovisuals o d'espectacles.

 5.1. Elecció del model pressupostari i de l'aplicació informàtica més adient per a la 
gestió econòmica d'un projecte
 5.2. Realització de sol·licitud d'ofertes a diversos proveïdors tot valorant les respostes 
rebudes aplicant criteris de consecució de la màxima qualitat i d'optimització de recursos.
 5.3. Realització de pressupostos de projectes audiovisuals o d'espectacles.

 5.4. Elaboració de la memòria econòmica de la producció.

 6. Activitats formatives de referència relacionades amb els procediments de gestió de la 
producció de projectes audiovisuals o d'espectacles.

 6.1. Realització de la selecció i contractació dels recursos humans en un projecte 
audiovisual o d'espectacle.
 6.2.  Aplicació  de  sistemes  de  recepció,  control  i  seguiment  dels  recursos  tècnics, 
materials, logístics i espacials que intervenen en el projecte.
 6.3. Supervisió de l'aplicació del pla de treball en les fases de rodatge/enregistrament,  
muntatge  i  postproducció,  assaig,  representació  i  gira  de  projectes  audiovisuals  o 
d'espectacle.

 6.4. Realització dels processos de tancament administratiu, contable i fiscal del projecte.

 7. Activitats formatives de referència relacionades amb l'elaboració de plans de promoció de 
projectes audiovisuals o d'espectacles.

 7.1.  Realització  d'un  pla  de  promoció  d'un  producte  audiovisual  o  d'espectacle  tot 
considerant els objectius a aconseguir, els canals d'explotació, la presentació a mercats, 
festivals, mostres i certàmens, la campanya publicitària i el pressupost disponible.
 7.2. Disseny d'un pla d'explotació i comercialització d'un producte audiovisual o d'espectacle.

 7.3. Gestió de sol·licituds i ajuts per al foment i la promoció de la difusió del cinema 
espanyol i comunitari i de la indústria de l'espectacle.

Per tal que així consti, s'estén aquest pla d'activitats i el signen les parts interessades.
1. Pel centre 2. Per l'Empresa/entitat col·laboradora

El/La tutor/a de pràctiques: ESTER PEREZ MONTESINOS El/La tutor/a de l'Empresa/Entitat col·laboradora: JOSEP MARIA VERDUGO



 

PERSONAL

---

SV  SOBREVINGUTS

---

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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