
ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/19 La Junta de Govern Local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 4 / desembre / 2018 

Durada Des de les 18:00 fins a les 18:15 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)

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

- Sr.  Albert  Roca  Presas,  regidor  delegat  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i 
jardins, Urbanisme i mobilitat  (PSC). 

- Sra.  Montserrat  Navarro  Caraballo,  regidora  delegada  de  Joventut, 
Comunicació, Infància, Dones i Igualtat (PSC)

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

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

- 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

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 4 de desembre de 2018, A LES 18:00 H.

PUNT ASSUMPTES
APROVACIÓ ACTES

1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 20/11/18
CONTRACTES
---

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

2

Expedient 5378/2018. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a executar 
adequació de parcel·la a la parcel·la ubicada al Cm. Sagraments, 34, a instància de 
LORENGAR, SA, amb NIF A58140674

3

Expedient 5686/2018. Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de 
subministrament d'enllumenat elèctric a l'immoble ubicat al c/ Astúries, 6 (CV2.322) , a 
instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU.  

4

Expedient 6619/2018.  Llicència d'obres i instal·lacions per a l’ampliació/millora de la 
xarxa de serveis a l'immoble ubicat al c/ Colom, 4 (LC.290) , a instància de NEDGIA 
CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890

5

Expedient 7537/2018.  Llicència d'obres i instal·lacions per a l’ampliació/instal·lació de 
gas a l'immoble ubicat al c/ Madrid, 28, (CV2. 198) , a instància de NEDGIA 
CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890

6

Expedient 7541/2018.  Llicència d'obres i instal·lacions per a la instal·lació de gas a 
l'immoble ubicat al c/ Ter, 4 (CA.363) , a instància de NEDGIA CATALUNYA, S.A. 
(GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890

7

Expedient  7914/2018.  Llicència d'obres menors i instal·lacions per a instal·lació de 
gas a l'immoble ubicat al c/ Segre, 26 (CA. 392), a instància de CONDUCCIONES Y 
MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823 

8

Expedient  7915/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar 
instal·lació de gas a l'immoble ubicat al c/ Voltrera, 9 (CV1. 13), a instància de 
CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823 

9

Expedient  7918/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a instal·lació de 
gas a l'immoble ubicat al c/ Abrera, 8 (CA. 333), a instància de CONDUCCIONES Y 
MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823 

10

Expedient 7919/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per instal·lació de gas 
a l'immoble ubicat al c/ Ter, 4 (CA. 363), a instància de CONDUCCIONES Y 
MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823 

11

Expedient  7920/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a instal·lació de 
gas a l'immoble ubicat al c/ Madrid, 28, (CV2. 198), a instància de CONDUCCIONES 
Y MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823 

ACTIVITATS  I  MEDI AMBIENT
---

SUBVENCIONS
---
CONVENIS

12 Expedient 4173/2018 Aprovació de Conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal 



del Baix Llobregat en el marc del programa ENFEINA’T  2017, promogut pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya
PERSONAL

----

ALTRES ASSUMPTES

13 Expedient 2070/2018. Festius amb obertura comercial autoritzada per a l’any 2019

SV SOBREVINGUTS

SV1
Expedient 6178/2018.  Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de telefonia a 
l'immoble ubicat al c/ Hostal del Pi, 14, a instància de Telefónica de España, SA, amb 
CIF núm.  A82018474.

SV2
Expedient  7970/2018. Prestació del Servei d’Ajuda a Domicili. Aprovació de 
factures de juliol, agost i setembre. 

SV3
Expedient 6598/2018. Resolució per mutu acord de la concessió demanial del Bar de 
les Piscines municipals descobertes.

SV4
Expedient 5091/2018. Resolució per mutu acord del contracte de serveis 
d'assessorament jurídic en dret administratiu públic en general a l’Ajuntament 
d’Abrera.

SV5
SV5. Expedient 8137/2018. Aprovació de la liquidació definitiva del TOCC 
2017, i la liquidació provisional de 2018 i la despesa d'inversions

APROVACIÓ ACTES

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 20.11.18

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 20 de novembre de 2018, és 
aprovada per unanimitat dels assistents

 

CONTRACTES

---

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

2.  Expedient 5378/2018. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a executar 
adequació de parcel·la a la parcel·la ubicada al Cm. Sagraments, 34, a instància 
de LORENGAR, SA, amb NIF A58140674. 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  03  d’agost  de  2018  09:31h 
(registre d'entrades núm. 2018-E-RC-8237) petició de llicència urbanística subscrita 
per AMPL, amb NIF xxxxx836T, en nom i representació de la raó social LORENGAR, 
SA, amb NIF A58140674, per a executar adequació de parcel·la, al Cm. Sagraments, 
34 (referència cadastral 7869510DF0976N0001ZU), així com diversa documentació 
tècnica complementària aportada en data 10 de setembre i  04 d’octubre de 2018 
(registre d'entrades 9048 i 9891), com a resposta al requeriment d'esmena de data 22 
d’agost de 2018 (registre de sortides 825 de data 22/08/2108).
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:



-  Informe  tècnic  de  data  10/10/2018  (núm.  0404)  emès  per  l'arquitecta  tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 05/11/2018 (núm. SS-2018-0355) 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 majors amb núm. d'expedient 5378/2018, 
sol·licitada  per  LORENGAR,  SA,  amb  NIF  A58140674,  per  a  executar  les  obres 
consistents  en  l’adequació  de  parcel·la  al Cm.  Sagraments,  34,  d'aquest  terme 
municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals 
d'obres majors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que 
es detallen a continuació:
-  Les  ressenyades  en  el  projecte  tècnic  visat  pel  Col·legi  Oficial  d’Enginyers 
Industrials  de  Catalunya  amb  els  núms.  B-5411223  i   B-541830,  quedant  sense 
validesa els següents documents tècnics:

a.Els 2 exemplars de TOMO I del Projecte Bàsic i Executiu presentat en data 
03/08/2018 amb visat B-541223.
b.Els  plànols de les seccions constructives dels 2 exemplars del  Projecte  
modificat  presentat  amb data  10/09/2018  i  visat  número  B-5411830,  amb  
números: 0-07.R1, 0-08.R0, 0-09.R0, 0-10.R0 i 0-11.R0

-  Aquesta llicència no entra a valorar la proposta d’edificació plantejada al  plànol 
0-03.R.1,  només  les  obres  corresponents  als  murs  de  contenció,  moviments  de 
terres, adequació del terreny, talussos i tancaments perimetrals de la parcel·la.
-  Es prendran mesures de protecció i de senyalització suficients i adequades perquè 
paviments  i  mobiliari  urbà  públic  no  es  vegi  afectat  pel  trànsit  de  camions  en 
l’execució dels treballs i de forma que es garanteixi un correcte funcionament del vial 
públic.
-  Es prendran mesures de drenatge i de consolidació de terres suficients i adequades 
perquè  les  aigües  pluvials  que  no  puguin  ser  absorbides  pel  terreny  siguin 
canalitzades a la xarxa de clavegueram i/o a pous de drenatge, evitant abocaments 
irregulars i esllavissades a finques adjacents.
-  En cas d’haver ocupació de vial públic s’ha de sol·licitar prèviament la corresponent 
autorització.
- 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 declarat i/o estimat (525.705,70 €) del cost de 



les obres per un import de 19.240,81 € €, 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,  i  on  s'indicaran  els  terminis  de 
pagament en període voluntari.
S'informa que contra la resolució de la Gerència de l'ORGT, per la qual es procedirà a 
liquidar  aquest  impost  es  podrà  interposar  recurs  de  reposició  davant  la  pròpia 
Gerència de l'ORGT, prèviament al recurs contenciós administratiu, en el termini d'un 
mes a partir de l'endemà de la notificació de la liquidació. 
 
Tercer. Procedir a la liquidació de la Taxa de la llicència d'obres, de conformitat amb 
l'Ordenança  Fiscal  Número  8  (Taxa  per  expedició  de  documents  administratius), 
consistent en un 
2,03 % del pressupost declarat i/o estimat (525.705,70 €) del cost de les obres per un 
import de 10.671,82 €, 
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, i 
on s'indicaran els terminis de pagament en període voluntari.
Contra la liquidació de la Taxa es podrà interposar recurs de reposició davant de 
l'Ajuntament  d'Abrera,  prèviament  al  recurs contenciós administratiu,  en  el  termini 
d'un mes a partir de l'endemà de la recepció de la present liquidació. 
 
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 
26.285,26 € 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 amb 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.



3. Expedient  5686/2018. Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de  la  xarxa  de 
subministrament  d'enllumenat  elèctric  a  l'immoble  ubicat  al  c/  Astúries,  6 
(CV2.322) , a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU.  

S'ha presentat  al  registre  general  municipal  en data 16 d’agost  de 2018 (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RE-819), petició de llicència urbanística subscrita per VGJ., 
amb NIF XXXXX217E, en nom i representació de la raó social Endesa Distribució 
Elèctrica SLU, amb CIF B82846817, per a executar obres per a l'ampliació de la 
xarxa de subministrament al c/ Astúries, 6 (CV2.322 - referència cadastral 0282517).

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 23 d’agost de 2018 (núm. 2018-0101) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 19 de novembre de 2018 (núm. SS-2018-360) que consta a 
l'expedient.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori  i  Sostenibilitat  en el 
marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de  la  Llei  d'Urbanisme;  de  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per 
expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la 
normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria 
en ús de les atribucions que m'atorga la  Llei  proposa a la  Junta de govern local 
l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm.  d'expedient  5686/2018, 
sol·licitada per VGJ, amb NIF XXXXX217E, en nom i representació de la raó social 
Endesa Distribució Elèctrica SLU, amb CIF B82846817, per a executar obres per a 
l'ampliació de la  xarxa de subministrament,  al  c/  Astúries,  6 (CV2.322) (referència 
cadastral  0282517),  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 el  documentació tècnica presentada en data 16 d’agost  de 
2018 amb la seva REF NT-0595393-BT.

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 
30,31 €, 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. Comunicar a Endesa Distribució Elèctrica SLU que, d'acord amb l'article novè, 
punts  7  i  8,  de  l'Ordenança  Fiscal  núm.  6  de  l'Impost  sobre  construccions, 
instal·lacions i obres:
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del  
dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una 
declaració del cost real i  efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin  
oportuns per a acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data  
màxima de finalització de les obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable  
o la comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a  
l'article 31 de la Llei general tributària.
 
Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  la  raó  social  peticionària,  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.

4.  Expedient  6619/2018.   Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a 
l’ampliació/millora  de  la  xarxa  de  serveis  a  l'immoble  ubicat  al  c/  Colom,  4 
(LC.290) ,  a  instància  de  NEDGIA  CATALUNYA,  S.A.  (GAS  NATURAL 
CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  20/09/2018  16:03h (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RC-9392),  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
JMBM,  amb  NIF  xxxxx705M,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  NEDGIA 
CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890, 
per  a  executar  l’ampliació/millora  de  la  xarxa  de  serveis,  al  c/  Colom,  4 
(LC.290) (referència  cadastral  0751201),  així  com  diversa  documentació  tècnica 
complementària aportada en data 08/10/2018 (registre d'entrades 2018-E-RC-9959), 
com a resposta al  requeriment d'esmena de data 02/10/2018 (registre de sortides 
2018-S-RE-995 de data 02/10/2018).

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 18/10/2018 (núm. 2018-0150) subscrit per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 09/11/2018 (núm. SS-2018-0365) que consta a l'expedient.
 
Aquesta proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sosteniblitat 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  6619/2018,  a 
NEDGIA CATALUNYA,  S.A.  (GAS  NATURAL CATALUNYA SDG,  S.A.),  amb  NIF 
A63485890,  per a l’ampliació/millora de la xarxa de serveis, al c/ Colom, 4 (LC.290)
(referència cadastral 0751201) d'aquest terme municipal, condicionada al compliment 
de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  en  xarxes  de  serveis  de 
subministrament, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les 
que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació tècnica presentada en data 20/09/2018 16:03h 
(registre d'entrades núm. 2018-E-RC-9392) .
-  La  llicència  urbanística  atorgada  no  altera  les  situacions  jurídiques  privades 
existents entre els particulars i  s'entén atorgada salvat  el  dret  de propietat i  sens 
perjudici del de tercer
 
Segon. Informar l'interessat que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), i de conformitat amb el conveni 
de delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
13,18  €, que haurà  de fer  efectiu  dins els  terminis  que s'indiquin  en la  carta  de 
pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.
 
Tercer.  Informar  a  l'interessat  que,  d'acord  amb  l'article  novè,  punts  7  i  8,  de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes  
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de  
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la  
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost  
consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres  
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte  
seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres  
casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les  
obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a  declaració  responsable  o  la  
comunicació prèvia.
8.  En base a la  declaració a què es refereix  l'apartat  anterior  o d'ofici,  si  escau,  
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.
 
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 (Cap 
de Departament, arquitecta i arquitecte/a tècnic/a municipals)..

 



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

5.  Expedient  7537/2018.   Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a 
l’ampliació/instal·lació de gas a l'immoble ubicat al c/ Madrid, 28, (CV2. 198) , a 
instància  de  NEDGIA CATALUNYA,  S.A.  (GAS  NATURAL  CATALUNYA SDG, 
S.A.), amb NIF A63485890

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  02/10/2018  17:49h (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RC-9781),  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
JMBM,  amb  NIF  xxxxx705M,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  NEDGIA 
CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890, 
per a executar l’ampliació/instal·lació de gas, al c/ Madrid, 28, (CV2. 198) (referència 
cadastral  0679605DF1907N0001DI),  així  com  diversa  documentació  tècnica 
complementària aportada en data 14/11/2018 (registre d'entrades 2018-E-RE-1146 ), 
com a resposta al  requeriment d'esmena de data 11/10/2018 (registre de sortides 
2018-S-RE-1055 de data 11/10/201).

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 19/10/2018 (núm. 2018-0158) subscrit per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 15/11/2018 (núm. SS-2018-0367) que consta a l'expedient.
 
Aquesta proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sosteniblitat 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  7537/2018,  a 
NEDGIA CATALUNYA,  S.A.  (GAS  NATURAL CATALUNYA SDG,  S.A.),  amb  NIF 
A63485890,  per  a  l’ampliació/instal·lació  de  gas,  al  c/  Madrid,  28,  (CV2.  198)
(referència  cadastral  0679605DF1907N0001DI)  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 02/10/2018 17:49h 
(registre d'entrades núm. 2018-E-RC-9781).
-  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 
156,96 €, 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 municipal).

 

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

6. Expedient 7541/2018.  Llicència d'obres i instal·lacions per a la instal·lació de 
gas a l'immoble ubicat al c/ Ter, 4 (CA.363) , a instància de NEDGIA CATALUNYA, 
S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  02/10/2018  17:48h (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RC-9779),  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
JMBM,  amb  NIF  xxxxx705M,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  NEDGIA 
CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890, 
per  a  executar  obres  per  a  l’ampliació/instal·lació  de  gas,  al  c/  Ter,  4 
(CA.363) (referència cadastral 6865502DF0966N0001SE).

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  19/10/2108  (núm.  0156)  subscrit  per  l'arquitecte  tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 09/11/2018 (núm. SS-2018-359) que consta a l'expedient.
 
Aquesta proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sosteniblitat 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  7541/2018,  a 
NEDGIA CATALUNYA,  S.A.  (GAS  NATURAL CATALUNYA SDG,  S.A.),  amb  NIF 
A63485890,  per a  ampliació/instal·lació de gas,  al  c/  Ter,  4 (CA.363)(referència 
cadastral  6865502DF0966N0001SE)  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 02/10/2018 17:48h 
(2018-E-RC-9779).
-  La  llicència  urbanística  atorgada  no  altera  les  situacions  jurídiques  privades 
existents entre els particulars i  s'entén atorgada salvat  el  dret  de propietat i  sens 
perjudici del de tercer

Segon. Informar l'interessat que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), i de conformitat amb el conveni 
de delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
13,18 €, que haurà  de fer  efectiu  dins els  terminis  que s'indiquin  en la  carta  de 
pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.
 
Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes  
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de  
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la  
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost  
consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres  
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte  
seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres  
casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les  
obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a  declaració  responsable  o  la  
comunicació prèvia.
8.  En base a la  declaració a què es refereix  l'apartat  anterior  o d'ofici,  si  escau,  
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el  
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària.
 
Quart.  Notificar  aquest  acord  als  interessats,  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat (Cap 



de Departament, arquitecte i arquitecte tècnic municipals).

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

7.  Expedient   7914/2018.   Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a 
instal·lació de gas a l'immoble ubicat al c/ Segre, 26 (CA. 392), a instància de 
CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 17/10/2018  12:41h  (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RC-10375)  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
DMG, amb NIF xxxxx383H, en nom i representació de la raó social CONDUCCIONES 
Y MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823, per a executar instal·lació de gas, 
al c/ Segre, 26 (CA. 392),  (referència cadastral 6965412).
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 19/10/2018 (núm. 2018-0153) emès per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 09/11/2018 (núm. SS-2018-0361) 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 
7914/2018,  sol·licitada per CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE amb NIF 
B54024823,  per a executar les obres consistents en instal·lació de gas al c/ Segre, 
26  (CA.  392)  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  tècnica  presentada  pel  promotor  en  data 
17/10/2018 12:41 (2018-E-RC-10375).
-  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 
16,10 €, que haurà  de  fer  efectiu  dins  els  terminis  que s'indiquin  en  la  carta  de 



pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.
 
Tercer. Informar  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  7915/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar 
instal·lació de gas a l'immoble ubicat al c/ Voltrera, 9 (CV1. 13), a instància de 
CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 17/10/2018  12:39h  (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RC-10374)  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
DMG, amb NIF xxxxx383H, en nom i representació de la raó social CONDUCCIONES 
Y MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823, per a executar instal·lació de gas, 
al c/ Voltrera, 9 (CV1. 13),  (referència cadastral 0275405).
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 05/11/2018 (núm. 173) emès per l'arquitecte tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 09/11/2018 (núm. SS-2018-358) 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 
7915/2018,  sol·licitada per CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE amb NIF 
B54024823,  per a executar les obres consistents en instal·lació de gas al c/ Voltrera, 
9  (CV1.  13)  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  tècnica  presentada  pel  promotor  en  data 
17/10/2018 12:39h (2018-E-RC-10374).
-  La  llicència  urbanística  atorgada  no  altera  les  situacions  jurídiques  privades 
existents entre els particulars i  s'entén atorgada salvat  el  dret  de propietat i  sens 
perjudici del de tercer.
 
Segon. Informar l'interessat que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), i de conformitat amb el conveni 
de delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
13,18 €, que haurà  de fer  efectiu  dins els  terminis  que s'indiquin  en la  carta  de 
pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.

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

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



9.  Expedient   7918/2018.  Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a 
instal·lació de gas a l'immoble ubicat al c/ Abrera, 8 (CA. 333), a instància de 
CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 17/10/2018  12:42h  (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RC-10376)  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
DMG, amb NIF xxxxx383H, en nom i representació de la raó social CONDUCCIONES 
Y MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823, per a executar instal·lació de gas, 
al c/ Abrera, 8 (CA. 333),  (referència cadastral 6760004).
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 19/10/2108 (núm. 2018-0155) emès per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 09/11/2018 (núm. SS-2018-0363) 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 
7918/2018,  sol·licitada per CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE amb NIF 
B54024823,  per a executar les obres consistents en instal·lació de gas al c/ Abrera, 8 
(CA.  333)  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  tècnica  presentada  pel  promotor  en  data 
17/10/2018 12:42h.
-  La  llicència  urbanística  atorgada  no  altera  les  situacions  jurídiques  privades 
existents entre els particulars i  s'entén atorgada salvat  el  dret  de propietat i  sens 
perjudici del de tercer.
 
Segon. Informar l'interessat que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), i de conformitat amb el conveni 
de delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
13,18  €, que haurà  de fer  efectiu  dins els  terminis  que s'indiquin  en la  carta  de 
pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.
 
Tercer. Informar  a  l'interessat  que,  d'acord  amb  l'article  novè,  punts  7  i  8,  de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes  



comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de  
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la  
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost  
consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres  
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte  
seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres  
casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les  
obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a  declaració  responsable  o  la  
comunicació prèvia.
8.  En base a la  declaració a què es refereix  l'apartat  anterior  o d'ofici,  si  escau,  
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el  
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària.
 
Quart. Notificar  aquest  acord  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.

10.  Expedient  7919/2018.  Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per 
instal·lació  de  gas  a  l'immoble  ubicat  al  c/  Ter,  4  (CA.  363),  a  instància  de 
CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 17/10/2018  12:44h  (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RC-10378)  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
DMG, amb NIF xxxxx383H, en nom i representació de la raó social CONDUCCIONES 
Y MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823, per a executar instal·lació de gas, 
al c/ Ter, 4 (CA. 363),  (referència cadastral 6865502DF0966N0001SE).
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 19/10/2018 (núm. 2018-0157) emès per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 09/11/2018 (núm. SS-2018-0362) 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 
7919/2018,  sol·licitada per CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE amb NIF 
B54024823,  per a executar les obres consistents en instal·lació de gas al c/ Ter, 4 
(CA.  363)  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  tècnica  presentada  pel  promotor  en  data 
17/10/2018 12:44h.
-  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 
19,70 €, 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.

11.  Expedient   7920/2018.  Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a 
instal·lació de gas a l'immoble ubicat al c/ Madrid, 28, (CV2. 198), a instància de 
CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823 



S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 17/10/2018  12:45h  (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RC-10379)  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
DMG, amb NIF xxxxx383H, en nom i representació de la raó social CONDUCCIONES 
Y MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823, per a executar instal·lació de gas, 
al  c/ Madrid, 28, (CV2. 198),  (referència cadastral 0679605DF1907N0001DI).
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 19/10/2018 (núm. 2018-0159) emès per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 09/11/2018 (núm. SS-2018-0364) 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 
7920/2018,  sol·licitada per CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE amb NIF 
B54024823,  per a executar les obres consistents en instal·lació de gas al c/ Madrid, 
28,  (CV2.  198)  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  tècnica  presentada  pel  promotor  en  data 
17/10/2018 12:45h (Reg. entrada 2018-E-RC-10379).
-  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 
15,28  €, 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.

ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

---

SUBVENCIONS

---

CONVENIS

12. Expedient 4173/2018 . Aprovació de Conveni de col.laboració amb el Consell 
Comarcal  del  Baix  Llobregat  en  el  marc  del  programa  ENFEINA’T   2017, 
promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’Ordre TSF/247/2017, de 27 
d’octubre, publicada al DOGC número 7488 en data 6 de novembre de 2017, per la 
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades 
al Programa Enfeina’t per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la 
inserció de les persones en situació d’atur de llarga durada.

En virtud de l’Ordre TSF/2805/2017, de 24 de novembre, publicada al DOGC amb el 
núm. 7510 en data 4 de desembre de 2017, per la qual s’obre la convocatòria per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa Enfeina’t per a 
a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en 
situació d’atur de llarga durada.

En  data  15  de  febrer  de  2018  es  va  aprovar  per  Decret  d’Alcaldia  la  petició  de 
l’Ajuntament d’Abrera de participar conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat en aquest programa.

El  programa Enfeina’t  contempla dues tipologies d’actuacions subvencionades: les 
actuacions d’experiència laboral, que són actuacions que faciliten la pràctica laboral 



de les persones destinatàries mitjançant la subscripció d’un contracte de laboral i les 
actuacions  d’acompanyament  a  la  contractació,  que  faciliten  a  les  persones 
contractades una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial durant la 
contractació laboral per al posterior retorn al mercat laboral.

Per a participar en aquest programa s’ha de tenir un població municipal de mínim 
30.000 habitants. Si no,  es pot participar mitjança Consells Comarcals.

El Consell  Comarcal del Baix Llobregat es presenta a aquesta convocatòria fixant 
com a àmbit territorial els 21 municipis de la comarca que tenen menys de 30.000 
habitants.    

En  data  20 de  desembre  de  2017  el  Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya  ha 
publicat a l’E-Tauler que el projecte presentat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat 
ha estat aprovat amb el número d’expedient ENF-48_2017, amb una subvenció total 
de 543.443,96 €.

La prestació de serveis dels treballadors contractats es farà en un d’aquet projectes 
comarcals: 

1. Projecte comarcal de suport administratiu i atenció directa al públic. 
2. Projecte comarcal d’assessorament i sensibilització en accions cíviques i 

mediambientals. 
3. Projecte comarcal d’assessorament i suport tècnic en serveis municipals  i 

supramunicipals (personal tècnic i personal auxiliar tècnic).

El Consell Comarcal en funció de les demandes del municipis participants ha fet una 
distribució del contractes atorgats.

Amb aquest contractes el Consell Comarcal del Baix Llobregat farà una prestació de 
serveis al municipis que participin conjuntament en aquesta sol·licitud. 

Per la distribució realitzada l’Ajuntament d’Abrera tindrà una prestació de serveis de 1 
contracte durant 12 mesos de perfil auxiliar administratiu ubicat al Departament de 
Serveis Socials, dins del projecte comarcal de suport administratiu i atenció directa al 
públic.

Les  persones  seran  retribuïdes  segons  conveni  col·lectiu  de  l’entitat  (Consell 
Comarcal  del  Baix  Llobregat),  i  d’acord  a  la  “Resolució  TSF/2805/2017  de 24 de 
novembre.

El nombre d’hores i d’acompanyament que rebrà aquesta persona contractada estarà 
en  funció  de  les  seves  necessitats.  Caldrà  establir  un  calendari  amb  la  previsió 
d’hores que es dedicaran a cada participant. Aquesta previsió haurà de ser flexible, 
per tal d’adequar-se a les circumstàncies laborals i a la realitat de cada persona. Les 
sessions  es  realitzaran  sempre  dins  de  l’horari  laboral.  Aquesta  tasca 
d’acompanyament la realitzarà personal contractat específicament pel programa.

L’ajuntament  d’  Abrera  com  a  contraprestació  econòmica  per  la  realització  dels 
serveis que farà el Consell Comarcal del Baix Llobregat haurà d’abonar la quantitat 
de 1.570,78 euros 



Aquest import inclou:

 El  cost  de  prevenció  de  riscos  laborals:  formació,  visita  de  coordinació  i 
seguiment de la mútua i el reconeixement mèdic: 120€ aprox. per contracte.

 Indemnització per finalització de contracte d’una auxiliar administrativa per 12 
mesos, que és de 659,86

 I la part proporcional del cost salarial (salari, S. Social empresarial i el cost per 
desplaçaments)  corresponents  a  la  tècnica  d’acompanyament  i  suport 
contractada  (13 mesos i  jornada 75%).  Que és  un import  de 790,92€ per 
contracte.

L’ajuntament d’ Abrera realitzarà el pagament d’aquests 1.570.78 € abans del 31 de 
maig de 2018.

L’Ajuntament d’ Abrera es farà càrrec de les despeses que no siguin acceptades en la 
justificació econòmica que el Consell Comarcal del Baix Llobregat realitzarà al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya un cop finalitzat el projecte, o qualsevol altre que es 
generin durant l’execució del programa i que el Programa no subvencioni.

Un cop el Consell Comarcal del Baix Llobregat aprovarà la liquidació econòmica del 
present conveni de col·laboració un cop transcorregut un temps suficient com perquè 
el  Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya  hagi  verificat  la  justificació  econòmica 
realitzada, per si s’escau assignar alguna despesa més no prevista i/o no acceptada 
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

Amb aquesta liquidació econòmica el Consell Comarca del Baix Llobregat justificarà a 
l’ajuntament d’ Abrera les despeses efectuades i notificarà si  cal abonar un import 
superior a l’aportació realitzada o bé li serà abonat aquella part no justificada.

El programa s’iniciarà el 21 de desembre de 2017 i la data prevista de finalització 
serà el 31 de desembre de 2018.

Vist l’informe tècnic favorable PE xx/2018 de data 21 de juny 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  conveni que s’annexa a aquest  acord i  facultar a l’Alcalde i al 
Secretari de l’Ajuntament d’Abrera per a la seva signatura.

Segon.  L’Ajuntament  d’ Abrera  actuant  com a entitat  col·laboradora  del  programa 
Enfeina’t que gestiona el Consell Comarcal del Baix Llobregat s’obliga a:  

- Posar a disposició del programa les instal·lacions i espais necessàries per 
al  desenvolupament  de  les  accions  de  seguiment,  suport  i 
acompanyament  de  les  persones  que  desenvolupin  els  serveis  que  es 
presten al seu municipi.



- Proveir del material, el vestuari i els elements de seguretat i salut laboral 
necessaris  a  les  persones  que executaran  els  serveis  i  que  han  estat 
contractactades en el marc del projecte Enfeina’t 2017, necessaris segons 
els riscos als quals s’exposen en la seva activitat laboral.

- Totes  les  accions  que  es  desenvolupin  en  el  marc  d’aquest  Conveni 
hauran de ser senyalitzades conforme es determinen a la corresponent 
normativa  reguladora  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya  del 
Departament de Treball, Afers Socials i d’acord a la Base 31 de l’Ordre 
TSF/247/2017, de 27 d’octubre.

- Treballar coordinadament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per 
a assolir els objectius que s’han fixat per al desenvolupament del Enfeina’t 
2017. Així com també vetllar per què la realització de les accions, el seu 
contingut,  la  seva  metodologia  i  la  seva  temporalització  s’adeqüin  a  la 
normativa que regula la realització d’aquestes accions.

- Els responsables tècnics del projecte per part de l’ajuntament d’ Abrera  i 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat es reuniran de manera periòdica, 
d’acord  a  les  convocatòries  que  realitzi  el  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat, per fer un seguiment i control de la prestació de serveis, així 
com de l’execució global del programa.

- De  la  mateixa  manera,  les  entitats  es  comprometen  a  respondre 
solidàriament  de  les  responsabilitats  pecuniàries  derivades  de 
l’incompliment d’aquesta clàusula, excepte en el cas que la responsabilitat 
derivi exclusivament per l’actuació negligent de l’entitat contractant. 

Tercer.-  L’Ajuntament d’ Abrera, d’acord amb l’establert en l’article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals i  en el  Reial  decret 171/2004 de 30 de gener, farà 
arribar  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  la  documentació  següent,  amb 
l’objectiu de garantir les condicions de seguretat i salut dels treballs que es duran a 
terme en les seves instal·lacions:

- Nom i telèfon de la persona responsable de coordinació o prevenció de 
riscos laborals en l’ajuntament.

- Informació sobre els riscos que puguin afectar a les persones treballadores 
del  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  en  el  centre  de  treball  on 
prestaran els serveis, de les zones on puguin accedir i prestar els serveis.

- Mesures de prevenció i protecció que es precisin per a eliminar o reduir els 
riscos  derivats  de  les  condicions  de  treball  pròpies  del  seu  centre  de 
treball.

- El certificat de lliurament d’EPIS (equips de protecció individual) de cada 
persona  treballadora  amb els  equips de  protecció  individual  necessaris 
segons els riscos als quals s’exposa en la seva activitat laboral.

- Les  mesures  que  han  d’aplicar-se  quan  es  produeixi  una  situació 
d’emergència.

Les instruccions en prevenció  de riscos laborals  o  qualsevol  altra  informació  que 
pugui ser d’interès a fi de coordinar les activitats de forma efectiva en el seu centre de 



treball

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa en concepte del programa ENFEINA’T 2017 
per import  de 1.570.78 € al  Consell  Comarcal  i  reconèixer l’obligació a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 241/46500. L’Ajuntament d’ Abrera realitzarà el pagament 
d’aquests 1.570,78 € el més aviat possible.

Aprovar l’ordre del pagament de la despesa esmentada al Consell Comarcal amb NIF 
P5800011H per import de 1.570.78 €.

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

 

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

PERSONAL

---

ALTRES ASSUMPTES

13. Expedient 2070/2018. Festius amb obertura comercial autoritzada per a l’any 
2019

La Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades 
activitats de promoció, determina que el nombre màxim de diumenges i festius que 
els  establiments  comercials  poden  romandre  oberts  durant  l’any  és  de  vuit.  Així 
mateix afegeix que cada ajuntament ha de fixar dos festius més per al  seu àmbit 
territorial municipal, que s’han de comunicar a la Direcció General de Comerç.

L’Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny del Departament d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya (publicada al DOGC 7396 de data 22.06.2017) estableix 
que  els  vuit  dies  festius  que  els  establiments  comercials  de  Catalunya  poden 
romandre oberts al públic durant l’any 2019 són els següents:

 13 de gener
 7 de juliol
 12 d’octubre
 1, 6, 8, 15 i 22 de desembre

Es permet substituir fins a dues dates del calendari previst per a qualsevol diumenge 
o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates detallades a l’article 1.2 d) 
de la Llei 3/2014 de 19 de febrer, d’horaris comercials: “Els establiments comercials 
han de romandre tancats amb caràcter general els dies 1 i 6 de gener, el diumenge i 
el dilluns de Pasqua, l’1 de maig, el 24 de juny, l’11 de setembre i els dies 25 i 26 de  
desembre. També han de romandre tancats el 23 de juny si s’escau en diumenge”



En el supòsit dels municipis que no presentin la preceptiva comunicació de les dates dels 2 
dies addicionals, s’entendran com a dates escollides i aplicables en els seus àmbits territorials 
respectius,  el  30  de  juny  i  el  29  de  desembre,  en  el  cas  de  l'any  2019.

Donat que a la data limit del 30/10/2018 no s'ha presentat cap proposta unitària alternativa, 
queden aprovats les dates que aplica la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament d’Abrera, mitjançant resolució plenària de data 27/09/2018, ha acordat 
com a festes locals d'Abrera per a l'any 2019 els dies 10 de juny i 29 de juny de 2019.

En data 9/10/2018 es va enviar mail informatiu i consultiu de l’Ordre EMC/127/2017, 
de  16  de  juny  del  Departament  d’Empresa  i  Coneixement  de  la  Generalitat  de 
Catalunya i de la Llei 3/2014 de 19 de febrer d’horaris comercials a la Comunitat de 
Propietaris  del  Mercat  Municipal,  a  Mercadona,  a  l’Associació  de  Comerciants  i 
Empresaris  d’Abrera,  a Montserrat  Centre Abrera,  a CEDAC (Consell  d’Empreses 
Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya) i a Bricorama.

El  Senyor  C.M.P,  relacions  externes  de  Mercadona,  indica  mitjançant  mail  de  9 
d’octubre 2018 interés en obrir el 29/06/19

La data prevista a l’Ordre com a un dels dies addicionals és el 30 de juny 2019.

Vist l’informe tècnic favorable PE 104/2018 de 13 de novembre de 2018.

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. Autoritzar l’obertura comercial en els següents dies festius de l’any 2019:

 13 de gener
 30 de juny
 7 de juliol
 12 d’octubre
 1, 6, 8, 15, 22  i 29 de desembre

Segon.  Notificar  aquest  acord  a  l’Associació  de Paradistes  del  Mercat  Municipal, 
Mercadona,  a  l’Associació  de  Comerciants  i  Empresaris  d’Abrera,  a  Montserrat 
Centre Abrera, a CEDAC, a Bricorama i a la Gerent del Mercat Municipal. 

Tercer. Donar compte d’aquest acord a tots el Departaments de l’Ajuntament.

Quart.  Publicar els festius d’obertura comercial autoritzada per a l’any 2019 a les 
cartelleres de la població i al Web de l’Ajuntament.

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



SV  SOBREVINGUTS

S’acorda per unanimitat la incorporació dels següents punts a l’ordre del dia per via 
d’urgència:

SV1.  Expedient  6178/2018.   Llicència  d'obres  per a  la millora  de la xarxa de 
telefonia a l'immoble ubicat al c/ Hostal del Pi, 14, a instància de Telefónica de 
España, SA, amb CIF núm.  A82018474.

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  13/09/2018  08:54h (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RE-909), petició de llicència urbanística subscrita per AOS, 
amb NIF xxxxx571Z, en nom i representació de la raó social Telefónica de España, 
SA, amb NIF A82018474, per a la millora de la xarxa de telefonia (ampliació/millora 
de  la  xarxa  de  serveis)  al  c/  Hostal  del  Pi,  14  (referència  cadastral 
8363605DF0986S0001UL).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 16/10/2018 (núm. 2018-0148) de l'arquitecte tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 15/11/2018 (núm. SS-2018-0368) que consta a l'expedient.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança 
fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de 
l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el  
relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la 
Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm. d'expedient  6178/2018, 
sol·licitada per AOS, amb NIF xxxxx571Z, en nom i representació de la raó social 
Telefónica de España, SA, amb NIF A82018474, per a l'ampliació i/o millora de la 
xarxa  de  telefonia  (ampliació/millora  de  la  xarxa  de  serveis),  al  c/  Hostal  del  Pi, 
14 (referència  cadastral  8363605DF0986S0001UL)  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  el  documentació  tècnica  presentada  en  data  13/09/2018 
08:54h (registre d'entrades núm. 2018-E-RE-909).
 
Segon.  La  tributació  de  la  companyia  Telefónica  de  España,  SA,  amb  CIF 
A82018474, està subjecta a la llei 15/87, de 30 de juliol, i per tant no procedeix en 
aquest acte la liquidació de cap tribut

Tercer. Notificar aquest acord a Telefónica de España, SA, i comunicar-lo 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.

SV2. Expedient  7970/2018. Prestació del Servei d’Ajuda a Domicili. Aprovació 
de factures de juliol, agost i setembre. 

Vist que l’Ajuntament d’Abrera va aprovar la subscripció al Conveni de Col·laboració 
per a l’assistència tècnica del  Servei  d’Atenció Domiciliària  (SAD) amb el  Consell 
Comarcal de Serveis a la Persona mitjançant Decret d’Alcaldia número 2017-0350 de 
data 17 de març de 2017.

En el  citat conveni, el Consell  Comarcal del Baix Llobregat,  com a ens gestor de 
l’Àrea  Bàsica  Comarcal  de  Serveis  Socials  del  Baix  Llobregat  i  segons  el  marc 
normatiu (arts.  32 i  34 Llei  12/2007),  assumeix l’assistència tècnica en la  gestió  i 
organització del servei dels municipis que integren aquest Conveni i és l’encarregat 
de contractar l’empresa prestadora del servei. Es va aprovar la despesa per cobrir el 
servei durant l’any 2018, amb un import total de 133.043,56€.

Atès que en data 27 de setembre de 2018, el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
presenta al registre d’entrada número 2018-E-RC-9609 els documents de validació 
de la factura del servei de SAD prestat al municipi d’Abrera del mes de juliol de 2018 
amb un import de 8.807,19€.

Atès que en data  19  d’octubre  de 2018,  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat 
presenta al registre d’entrada número 2018-E-RC-10470 els documents de validació 
de la factura del servei de SAD prestat al municipi d’Abrera el mes d’agost de 2018 
amb un import de 8.367,48€.

Atès que en data  22 d’octubre  de 2018,  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat 
presenta al registre d’entrada número 2018-E-RC-10479 els documents de validació 
de la factura del servei de SAD prestat al municipi d’Abrera el mes de setembre de 
2018 amb un import de 7.378,40€.

S’han emès informes tècnics en data 29 d’octubre de 2018 donant conformitat als 
serveis de SAD prestats per l’empresa SENFO al municipi d’Abrera presentats pel 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Social en el marc de 
la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta regidoria 
delegada  de  Serveis  Socials,  fent  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret 
2016/1302  del  22  de  desembre  de  2016,  proposo  a  la  Junta  de  Govern  Local 
l’adopció del següent
  
ACORD
 
Primer. Reconèixer l’obligació per import de 24.553,07€ en concepte de servei de 
SAD  dels  mesos  de  juliol,  agost  i  setembre  de  2018,  amb  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària 231/46500, aprovada la despesa inicial  en el  Decret 2017-0350 de 
data  17  de  març  de  2017,  amb  número  d’operació  comptable  220179000061  i 
Ordenar  a  la  Tresoreria  municipal  el  pagament  d’aquesta  despesa  al  Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.



Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar al 
Servei d’Acció Social i als Serveis Econòmics, per als efectes oportuns.

 

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

SV3. Expedient 6598/2018. Resolució per mutu acord de la concessió demanial 
del Bar de les Piscines municipals descobertes.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0699, adoptat el 29/05/2017, es va autoritzar la 
cessió de la concessió demanial del Bar de les Piscines municipals descobertes de 
Cristian Fernández Aguilera a Raquel Mata Luque, per al període restant de contracte 
fins el dia 09/06/2019, amb formalització el dia 31/05/2017.

Per garantir la concessió la contractista va dipositar una garantia definitiva, en 
metàl·lic, per import de 720 €.

Per instància presentada el 21/09/2018 (reg. entrada 2018-E-RC-9404) la 
concessionària Raquel Mata Luque ha comunicat la seva voluntat de resoldre la 
concessió amb efectes del dia 10/10/2018.

En data 07/11/2018 s’ha subscrit amb la concessionària l’Acta de control d’Inventari i 
s’ha emès informe tècnic, subscrit pel cap del Servei d’Esports, en el que es posa de 
manifest que la contractista no té deutes amb l’administració local, que s’ha 
comprovat l’inventari de béns adscrits al contracte i que no s’aprecien circumstàncies 
que desaconsellin la resolució anticipada del contracte amb efectes de 31/10/2018. 
L’informe tècnic s’ha complementat amb diligència de data 26/11/2018, en la que es 
justifica que no és necessària la continuïtat del contracte fins esgotar el seu termini 
original.

Vist l’informe jurídic núm. 2018-0086 de data 28/11/2018, emès pel secretari general 
de la Corporació. 

La clàusula 40a del Plec de clàusules administratives particulars del contracte regula 
la resolució anticipada de la concessió.

D’acord amb l'article 223.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP), normativa d’aplicació en l’extinció del contracte, serà causa de resolució 
el mutu acord entre l’administració i la contractista.

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’Esports, Salut, Gent Gran i Cultura, en ús de les atribucions que 
m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent:



ACORD

Primer. Resoldre per mutu acord entre l’administració i la contractista Raquel Mata 
Luque, de conformitat amb l'article 223.c) del TRLCSP, la concessió demanial del Bar 
de les Piscines municipals descobertes, amb efectes de 31 d’octubre de 2018.
 
Segon. Suspendre el cobrament del cànon d’explotació i dels rebuts de consum de 
subministraments amb les condicions següents:

- El cànon i els rebuts per subministrament d’electricitat, gas natural i aigua es 
faran efectius fins al 31/10/2018.

Tercer. Notificar aquest acord a Raquel Mata Luque.

Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal, als Serveis d’Esports, Aigua i Medi 
Ambient (Activitats).

 

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

SV4. Expedient  5091/2018.  Resolució per mutu acord del contracte de serveis 
d'assessorament jurídic en dret administratiu públic en general a l’Ajuntament 
d’Abrera.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0577, adoptat el dia 08 de maig de 2017, es va 
adjudicar el contracte de serveis d'assessorament jurídic en dret administratiu públic 
en general a l’Ajuntament d’Abrera a José Ignacio Maestro Nieto, amb formalització el 
dia 17/05/2017.

Per garantir el contracte el contractista va dipositar una garantia definitiva, en 
assegurança de caució, per un import de 1.900 €.

Per instància presentada el 26/07/2018 (registre 2018-E-RC-7917) el contractista ha 
comunicat la seva voluntat de resoldre el contracte per mutu acord.

D’acord amb l'article 223.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP), normativa d’aplicació en l’extinció del contracte, serà causa de resolució 
el mutu acord entre l’administració i la contractista.

S’ha emès informe jurídic núm. 2018-0084 de data 22/11/2018, subscrit pel secretari 
general de la Corporació.

Atès l’informe emès per la Gerència, direcció de Serveis, de data 26/11/2018.

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



ACORD

Primer. Resoldre per mutu acord entre l’administració i el contractista José Ignacio 
Maestro Nieto, de conformitat amb l'article 223.c) del TRLCSP, el contracte de serveis 
d'assessorament jurídic en dret administratiu públic en general a l’Ajuntament 
d’Abrera, amb efectes de 30 de novembre de 2018.
 
Segon. Notificar aquest acord a José Ignacio Maestro Nieto.

Tercer. Donar compte a la Intervenció Municipal

 

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

SV5. Expedient 8137/2018. Aprovació de la liquidació definitiva del TOCC 2017, i 
la liquidació provisional de 2018 i la despesa d'inversions

Els Ajuntaments de Sant  Andreu  de la  Barca,  Abrera,  Olesa de Montserrat,  Sant 
Esteve de Sesrovires, Collbató i Esparreguera van signar el Conveni de manteniment 
del  Taller  Ocupacional  de  Can  Comelles  en  data  18  d’octubre  de  2004.  Aquest 
conveni té per objecte acollir a les persones en edat adulta amb disminució psíquica 
dels municipis que hi participen, administrativament reconegudes com a tals i previ el 
vist-i-plau  del  Departament  de  Benestar  Social  i  Família  de  la  Generalitat  de 
Catalunya.

En  data  19  d’octubre  de  2018,  l’Ajuntament  d’Esparreguera  presenta  al  registre 
d’entrada núm. 2018-E-RC-10478 la liquidació definitiva de l’any 2017 corresponent a 
l’Ajuntament d’Abrera per import  de 6.550,74€ i,  la  liquidació provisional  de 2018, 
establerta en un 50% de la quota definitiva de l’exercici immediatament anterior amb 
un import de 6.434,92€

Addicionalment,  aquest  any  s’ha  fet  una  inversió,  “connexió  instal·lacions  gas  i 
caldera edifici TOCC”, finançada per l’Ajuntament d’Esparreguera, que s’estableix en 
un 50% de la quota en proporció al número d’usuaris, essent l’import que correspon a 
l’Ajuntament d’Abrera de 821,96€.

S’ha emès informe tècnic de data 06 de novembre de 2018 donant conformitat a 
aquesta despesa.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Social en el marc de 
la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria 
delegada  de  Serveis  Socials,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret 
d’Alcaldia  núm.  2016-1302,  de  22 de desembre  de 2016,  proposa  a  la  Junta  de 
Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer.  Aprovar  la  liquidació  definitiva  de  despeses  de  manteniment  del  Taller 



Ocupacional de Can Comelles de l’any 2017 per import de 6.550,74€ i la liquidació 
provisional de 2018 per import de 6.434,92€.

Segon.  Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 12.985,66€ en concepte de 
liquidació definitiva del manteniment del TOCC de 2017 i  liquidació provisional de 
2018,  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231/46200 del  pressupost  municipal 
vigent i ordenar el pagament d’aquesta despesa a l’Ajuntament d’Esparreguera.

Tercer.  Aprovar la despesa d’inversions corresponent a l’Ajuntament d’Abrera de la 
connexió instal·lacions  de gas i caldera edifici TOCC, per import de 821,96€.

Quart. Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 821,96€ en concepte d’inversió 
per la connexió, instal·lacions de gas i caldera edifici TOCC, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  231/76200  del  pressupost  municipal  vigent  i  ordenar  el  pagament 
d’aquesta despesa a l’Ajuntament d’Esparreguera.

Cinquè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Esparreguera i comunicar al Servei 
d’Acció Social i als Serveis Econòmics per al seu coneixement i efectes oportuns.

 

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