
 

 

 

 ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/18 La Junta de Govern Local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  20 / novembre/ 2018  

Durada  Des de les 18:00 fins a les 18:30 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) 
- 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 20 de NOVEMBRE DE 2018, A LES 18:00 H. 
 
 
PUNT ASSUMPTES 

 APROVACIÓ ACTES 
1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 6/11/18 
 CONTRACTES 

2 Expedient  G328/2016/29. Liquidació del contracte d’obres de reforma de la sala de 
filtració i tractament a la Piscina Municipal d’estiu i devolució de la garantia definitiva. 

3 Expedient 7831/2018. Donar compte dels decrets en materia de contractació. 
 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

4 Expedient G328/2015/03 Devolució de la garantia definitiva del contracte administratiu 
d’obres per a treballs de manteniment dels parcs urbans. 

5 
Expedients 7200/2018. Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització 
d'obres menors i de tala d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en cada 
cas durant el mes d’octubre de 2018. 

 ACTIVITATS  I  MEDI AMBIENT 

6 
Expedient 2251/2018. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom de la 
raó social Vinvex Norak, SL, a la  Rbla. Torrentet, 16, local 2 (MMA). 

7 
Expedient 3226/2018. Assabentat de transmissió d’activitat a nom de la raó social 
Decoración Viñas e Hijos, SL, al Pg. de l’Església, 7. 

8 
Expedient  4922/2018.  Assabentat de transmissió d’activitat a nom d’Angeles 
Combarro Marquez,  al Pg. de l’Estació, 21, local 3. 

9 
Expedient  4925/2018. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom de 
Hermelinda Bujan Montes, a la  Rbla. Torrentet, 16, parades 11 i 12 (MMA). 

10 
Expedient  6065/2018.  Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom de la 
raó social Onibag, SL, al Pg. de l’Església, 5. 

 SUBVENCIONS 

 --- 
 CONVENIS 

11 

Expedient  8349/2018.  Aprovació de conveni per a la realització de les pràctiques 
laborals formatives en el marc del curs de neteja d'immobles que organitza el 
Departament de Promoció Econòmica i que ha estat adjudicat a l'empresa 
TALENTAGORA 

12 Expedient 6164/2018. Pròrroga conveni projecte Connecta’t! pels cursos 2018-2019 i 
2019-2020 

 PERSONAL 

 ---- 

 ALTRES ASSUMPTES 

13 Expedient 8330/2018. Aprovació del Calendari Fiscal. 

14 Expedient 8210/2018. Aprovació bases concurs per a l’atorgament d’una llicència 
d’ocupació temporal per prestar el servei de bar durant la Festa de Cap d’Any 

15 Expedient: 7704/2018.  Aprovació de les bases que regiran el Vuitè Concurs 
d’Aparadors Nadalencs - 2018 

SV SOBREVINGUTS 

SV1 Expedient 2135/2018. Modificació de l’acord de la Junta de Govern Local núm. 3.5 de 
31 de juliol de 2018. (llicència d’obres de dos habitatges). 

SV2 Expedient 2753/2018. Devolució de les fiances de les llicències d’ocupació temporal per 



 

 

prestar el servei de Bar a la Festa Jove de Festa Major i a la Festa dels 80 
 
 

 
APROVACIÓ ACTES 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 6.11.18 

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 6 de novembre de 2018, és 
aprovada per unanimitat dels assistents 

  

CONTRACTES 

 

2.  Expedient  G328/2016/29. Liquidació del contracte d’obres de reforma de la 
sala de filtració i tractament a la Piscina Municipal d’estiu i devolució de la 
garantia definitiva. 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0063, adoptat en data 12/01/2017, es va adjudicar 
el contracte administratiu d’obres de reforma de la sala de filtració i tractament a la 
Piscina Municipal d’estiu, a Noves Oportunitats d'Inversió i Serveis, SL, amb NIF 
B63882955, per un preu de 187.089,26 €, IVA inclòs, formalitzat el dia 26/01/2017, 
amb un termini d’execució d’obres de tres mesos. 
 
Per garantir la correcta execució del contracte el contractista va dipositar una garantia 
definitiva d’import 7.730,96 €. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0576, adoptat en data 08/05/2017, es va incoar 
expedient de resolució del contracte en base a la causa de resolució prevista a la 
clàusula 78a.d) del Plec de Clàusules administratives particulars reguladores del 
contracte (“Quan, posteriorment a la formalització del contracte, el contractista incorri en alguna de les 
prohibicions per contractar”), atès que s’havien obtingut certificacions de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, segons 
les quals el contractista no es trobava al corrent de pagament de les seves 
obligacions amb aquests organismes públics. 
 
Evacuat el tràmit d’audiència, el contractista va presentar escrit de data 08/05/2017 
(Registre núm. 2017-E-RC-4423), en el que va expressar la seva conformitat a la 
resolució contractual i la voluntat de no presentar al·legacions, sense perjudici de la 
liquidació del contracte que correspongués. Per tant, la resolució del contracte va 
restar definitivament aprovada en data 08/05/2017. 
 
A l’informe tècnic núm. 2017-0063, de data 14/07/2017, subscrit per l’arquitecte 
director facultatiu, respecte de la 3a certificació i última d’obra hi constava: 
 
1. Que al títol hi existia un error material. Allí on hi apareixia “CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM.: 3” hi 

havia d’aparèixer “CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM.: 3 I ÚLTIMA”. 
2. Que a les dues primeres pàgines que acompanyaven la certificació i que serveixen de caràtula hi 

havia errors aritmètics 
També s’assenyalava que la certificació que es presentés havia d’estar acompanyada de la següent 
documentació: 



 

 

- Resultats de les provetes de formigó de fonaments i murs. 
- Certificats de l’estructura d’acer (tipus, procedència, assajos de soldadura, muntatge, etc). 
- Certificat de la pintura aplicada. 
- Justificant de la gestió de residus de l’obra. 
 
Per acord núm. 2.4 de la Junta de Govern Local de data 28/07/2017 es va inadmetre 
a tràmit la 3a certificació i última d’obra (presentada el 12/07/2017) i es va rebutjar la 
factura núm. 859 de data 30 d’abril de 2017 (presentada el 14/07/2017), per import de 
45.196,51 €, pels motius indicats a l’informe tècnic notificat al contractista. 
 
S’ha emès informe tècnic núm. 2018-0085, de data 22/10/2018, subscrit per 
l’arquitecte municipal i director facultatiu de l’obra, de determinació de l’import final de 
la 3a certificació d’obres i última, determinació dels danys i perjudicis causats i 
liquidació del contracte d’obres, per haver transcorregut el termini de garantia d’un 
any: 
 
 
«Primera. Una vegada resolt anticipadament el contracte es constata que s’han produït danys i 
perjudicis a l’Ajuntament d’Abrera, consistents en la manca de presentació de la documentació següent: 
-Resultats de les provetes de formigó de fonaments i murs. 
-Certificats de l’estructura d’acer (tipus, procedència, assajos de soldadura, muntatge, etc). 
-Certificat de la pintura aplicada. 
-Justificant de la gestió de residus de l’obra. 
 
Segona. Atès el temps transcorregut des del rebuig de la 3a certificació d’obres, i de la factura que 
l’acompanyava, sense que el contractista hagi aportat les certificacions i proves tècniques requerides i 
atesa la situació concursal declarada, no sembla que els pugui aportar i l’Ajuntament d’Abrera es veu 
obligat a encarregar aquests certificats a un tercer. 
 
El cost que suportarà l’Ajuntament per aquest encàrrec ascendeix a l’import de 2.662,00 € IVA inclòs. 
 
Conclusions: 
 
1)Informar favorablement la 3a i última certificació d’obra d’import 45.196,51 €. 
 
2)Liquidar el contracte d’obres de "Reforma de la sala de filtració i tractament a la Piscina municipal 
d'estiu", resolt amb la conformitat de contractista, i determinar els danys i perjudicis causats a 
l’Ajuntament d’Abrera en 2.662,00 € que s’hauran de detreure de la garantia definitiva constituïda pel 
contractista. 
 
3)Amb tot l'anterior es fa constar que es pot declarar per finalitzat el període de garantia del contracte 
d’obres de reforma de la sala de filtració i tractament a la Piscina Municipal d’estiu, sense perjudici de la 
responsabilitat contractual per vicis ocults (al llarg del termini de 15 anys).» 
 
En relació al saldo pendent de pagament a favor de Noves Oportunitats d'Inversió i 
Serveis, SL resultant de l’esmentada liquidació, s’ha de tenir en compte en primer lloc 
l’existència d’embargaments notificats a aquest Ajuntament sobre els crèdits 
pendents de pagament a favor del contractista, que es relacionen a continuació: 
 

• Del Jutjat Social núm. 25 de Barcelona (Procediment ordinari 448/2017 PS 
mesures cautelars coetànies 8/2017-T): 
 

- de data 25/10/2017 (registre núm.: 2017-E-RC-10093 de 2/11/17) i import: 35.860,36 
€ 

- de data 29/01/2018 (registre núm.: 2018-E-RC-1301 de 7/02/18)  i import: 18.350,90 € 
- de data 22/05/2018 (registre núm.: 2018-E-RC-5384 d’1/06/18) i import: 7.730,96 €.  



 

 

 
• De l’Agència Estatal d’Administració Tributària: 

 
- de data 03/01/2018 (registre núm.: 2018-E-RC-155 de 4/01/18)  i import: 39.931,44 €. 
 
Per altra banda, consta que per Interlocutòria (Auto) del Jutjat Mercantil núm. 3 de 
Barcelona de data 06/04/2018 s’ha declarat el concurs de creditors de Noves 
Oportunitats d'Inversió i Serveis, SL (Concurs abreujat núm. 243/2018 C1).  
 
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 i Mobilitat, 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. Determinar els danys i perjudicis causats a l’Ajuntament d’Abrera per 
l’empresa Noves Oportunitats d'Inversió i Serveis, SL en l’execució del contracte 
d’obres de reforma de la sala de filtració i tractament a la Piscina Municipal d’estiu, en 
un import de 2.662,00 € IVA inclòs, que correspon al cost dels certificats i proves que 
no van ser lliurats pel contractista amb la 3a certificació d’obra i que l’Ajuntament 
haurà d’obtenir al seu càrrec, mitjançant una certificació de solidesa de les obres, 
import que s’incautarà de la garantia definitiva del contracte. 
 
Segon. Liquidar el contracte i aprovar la 3a certificació d’obra i última del contracte 
d’obres de reforma de la sala de filtració i tractament a la Piscina Municipal d’estiu, 
per un import de 45.196,51 € IVA inclòs.  
 
Tercer. Aprovar el reconeixement de l’obligació relativa a la 3a certificació d’obra i 
última, per un import de 45.196,51 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
342/63201 del pressupost municipal vigent. 
 
Quart. Declarar finalitzat el període de garantia del contracte d’obres de reforma de la 
sala de filtració i tractament a la Piscina Municipal d’estiu, sense perjudici de la 
responsabilitat contractual per vicis ocults (al llarg del termini de 15 anys). Un cop aplicat 
l’import dels danys i perjudicis, l’import de la garantia a retornar al contractista serà de 
5.068,96 € (7.730,96 – 2.662,00). 
 
Cinquè. Donar audiència a l’administració concursal per un termini de deu dies, 
respecte a la liquidació del contracte i la determinació dels danys i perjudicis causats pel 
contractista. 
 
Sisè. Mantenir retingut el saldo resultant de la liquidació del contracte i a disposició del 
Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona, als efectes que es determini la prelació de crèdits 
que legalment correspongui.  
 
Setè. Notificar aquest acord al Sr. Lluís Guerra Vidiella, d’Auditia International, SLP, 
com a administrador concursal de Noves Oportunitats d'Inversió i Serveis, SL, 
acompanyat de l’informe tècnic que el motiva. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord al Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona (Concurs 



 

 

abreujat núm. 243/2018 C1). 
 
Novè. 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. 

 

 

3.   Expedient 7831/2018. Donar compte dels decrets en materia de contractació. 

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1396 de data 24/10/2018, d’adjudicació del contracte 
menor de provisió del servei d’intervenció en espais públics d’Abrera per treballar la 
convivència ciutadana, exp. 7831/2018. 

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1418 de data 29/10/2018, d’adjudicació del contracte 
menor de servei de transport escolar addicional de l’Institut Voltrera, exp. 7183/2018. 

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1432 de data 30/10/2018, d’adjudicació del contracte 
menor d’adquisició de mobiliari per a la biblioteca Josep Roca i Bros, exp. 8141/2018. 

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1456 de data 05/11/2018, d’aprovació de la memòria 
valorada anomenada “Substitució de canonada d’aigua potable de l’Avinguda 
Generalitat 15 a 29” i adjudicació del contracte menor d’obres per executar-la”, exp. 
7949/2018. 

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1465 de data 06/11/2018, d’adjudicació del contracte de 
serveis de neteja dels equipaments esportius i de la resta d'edificis municipals, per 
procediment obert SARHA. 4459/2018. 

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1469 de data 07/11/2018, d’aprovació de la memòria 
valorada anomenada “Reforma i rehabilitació de cos annex a la masia de Can Morral 
d’Abrera” i adjudicació del contracte menor d’obres per executar-la, exp. 6998/2018. 

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1475 de data 08/11/2018, d’aprovació de la memòria 
valorada anomenada “Implantació de zona d’esbarjo per a gossos” i adjudicació del 
contracte menor d’obres per executar-la, exp. 6136/2018. 

 
 

 
 Els membres assistents es donen per assabentats 
 

 

 

 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 



 

 

4. Expedient G328/2015/03 Devolució de la garantia definitiva del contracte 
administratiu d’obres per a treballs de manteniment dels parcs urbans. 

Per acord núm. 2.10, adoptat per la Junta de Govern Local en data 19 de juliol de 
2016, es va adjudicar el contracte administratiu d’obres consistents en treballs de 
manteniment dels parcs urbans d’Abrera a Covan Obres Públiques, SL, amb NIF 
B43133750, per un preu de 119.254,27 € (IVA inclòs), formalitzat el 26 de juliol de 
2016. 
 
L’acta de recepció de les obres va ser signada el 7 d’octubre de 2016 per part dels 
representants de l’Ajuntament d’Abrera i de l’empresa adjudicatària. 
 
El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada mitjançant 
l’aval núm. 0433/00110 de data 12 de juliol de 2016 del Banco Popular Español per 
import de 4.927,86 €, mitjançant escrit de data 28 de setembre de 2018 (registre 
d’entrades núm. 984), subscrit per MVN, amb NIF XXXXX720H, en nom i 
representació de Covan Obres Públiques, SL, amb NIF B43133750, d’acord amb allò 
que estableix la Clàusula 6a del contracte.  
 
S’ha emès informe tècnic de data 3 d’octubre de 2018 (número 2018-0113), subscrit 
per l’arquitecte, Cap del Servei d’Urbanisme, Obres i Activitats, segons el qual no 
s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la garantia definitiva del 
contracte. 
 
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 en ús 
de les atribucions que m’atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2018-1254 de 20 de 
setembre de 2018, proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent 

ACORD 
 
Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del contracte 
administratiu d’obres per als treballs de manteniment dels parcs urbans d’Abrera, 
d'acord amb l'article 244 de la LCSP. 
 
Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu 
compliment, sense perjudici del que s’estableix a la part dispositiva anterior. 
 
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el retorn de la garantia constituïda en 
forma d’aval, d’import 4.927,86 €, que el contractista Covan Obres Públiques, SL, 
amb NIF B43133750, té dipositada en aquesta corporació. En aquest sentit, s'informa 
que es retornarà l’aval dipositat (núm. 0433/00110 de data 12 de juliol de 2016 del 
Banco Popular Español), que es podrà retirar de les oficines municipals, al 
Departament d’Intervenció General, Tresoreria i Finances, en horari d’atenció al 
públic (de dilluns a divendres de 12 a 14 hores), amb l’aportació de la legitimitat de la 
representació, si escau. 
 
Quart. Notificar aquest acord a Covan Obres Públiques, SL, amb NIF B43133750, i  
donar compte a la Intervenció municipal i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 

  

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres  



 

 

assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa. 
 

 

5. Expedients 7200/2018 . Assabentat de comunicacions prèvies per a la 
realització d'obres menors i de tala d'arbres presentades pels interessats que 
s'indiquen en cada cas durant el mes d’octubre de 2018.  

S'han presentat durant el mes d’octubre de 2018 al registre general municipal 
diverses comunicacions prèvies d'obres i de tala d'arbres per part dels peticionaris-
beneficiaris que en cada cas s'indiquen. 
 
Atesa la Disposició Addicional Primera (actes subjectes a règim de comunicació 
prèvia) de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Edificació, aprovada per decret de 
l'Alcaldia núm. 10293 de data 26 de febrer de 2008. 
 
S'han emès els informes preceptius en relació amb les comunicacions d'obres 
presentades i s'ha realitzat la instrucció en els expedients corresponents. 
 
La proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat  en el 
marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició 
de documents administratius i l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres en concordança amb la resta de la normativa 
vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de 
les atribucions que li atorga el Decret núm. 2018-1254 del dia 20 de setembre de 
2018, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Restar assabentada aquesta Junta de Govern de les comunicacions prèvies 
d'obres menors i de tala d'arbres subjectes a aquest règim, que es detallen a 
continuació: 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 7287/2018 
- INTERESSAT: EGH 
- NIF: XXXXX730D 
- OBRES COMUNICADES: tala d'un pi i reformes interiors 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Galícia 22 (CV2.171) (referència cadastral 
0480401DF1908S0001ZP) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 11,12 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per 
arbre amb un màxim de 75,41 €) i 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22) 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 7289/2018 
- INTERESSAT: MPGM 
- NIF: XXXXX617W 
- OBRES COMUNICADES: pavimentació de pati 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Bosc, 16 (CV1.B72) (referència cadastral 
0672005DF1907S0001MH) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 



 

 

 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 7515/2018 
- INTERESSAT: ARA 
- NIF: XXXXX349X 
- OBRES COMUNICADES: substitució del mur del pati exterior 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Solell, 30 (referència cadastral 8968612) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22) 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 7516/2018 
- INTERESSAT: CAC 
- NIF: XXXXX463D 
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany, i canvi de paviment interior 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Josep Pla, 21 (referència cadastral 
8173211DF0987S0001MD) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22) 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 7542/2018 
- INTERESSAT: JLM 
- NIF: XXXXX680S 
- OBRES COMUNICADES: ampliació de la porta del mur i reformes interiors de 
l'habitatge 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Ter, 8 (CA. 365) (referència cadastral 
6865504DF0966N0001UE) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22) 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 7573/2018 
- INTERESSAT: ALML 
- NIF: XXXXX464M 
- OBRES COMUNICADES: reforma de bany 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Generalitat, 7, 3r 1a (referència cadastral 
8470001DF) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques) 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 7579/2018 
- INTERESSAT: AJLL 
- NIF: XXXXX659N 
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Catalunya, 12 (referència cadastral 
8776804DF0987N0001QT) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22) 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 7580/2018 
- INTERESSAT: JPDV 
- NIF: XXXXX900R 
- OBRES COMUNICADES: picar el terra per detectar fuita d'aigua 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Circumval·lació, 80 (referència cadastral 
0180220DF1908S0001HP) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.20: intervenció puntual 
per a garantir mínims d'habitabilitat). 
  



 

 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 7584/2018 
- INTERESSAT: JBB 
- NIF: XXXXX061Y 
- OBRES COMUNICADES: instal·lació de sòcol a la façana 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Rebato, 22 (referència cadastral 
7975731DF0977N0001PQ) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 7684/2018 
- INTERESSAT: JJMF 
- NIF: XXXXX406R 
- OBRES COMUNICADES: construcció de petites jardineres 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Múrcia, 5 (CV2. 414) (referència cadastral 
0680304DF1908S0001TP) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 7790/2018 
- INTERESSAT: PGNL 
- NIF: xxxxx339Y 
- OBRES COMUNICADES: tala d'un pi 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Besòs, 8, (CA. 208) (referència cadastral 6867111) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 11,12 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per 
arbre amb un màxim de 75,41 €).  
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 7935/2018 
- INTERESSAT: DSR 
- NIF: xxxxx944W 
- OBRES COMUNICADES: enrajolar la cuina 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Lluis Companys, 8, 3r 2a (referència cadastral 
8469503) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)  
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 7963/2018 
- INTERESSAT: JRG 
- NIF: xxxxx993A 
- OBRES COMUNICADES: reparació de coberta 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Valira, 6 (CA. 412) (referència cadastral 7065109) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22) 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8068/2018 
- INTERESSAT: JVB 
- NIF: xxxxx506M 
- OBRES COMUNICADES: modificació i/o reparació de tanques de façana 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Santiago Rusiñol, 11 (referència cadastral 
8768102DF0986N0001XA) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)  
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8148/2018 
- INTERESSAT: MMSA 
- NIF: xxxxx367A 
- OBRES COMUNICADES: reforma de bany 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Gneralitat, 30, 2n 2a (referència cadastral 



 

 

8273501) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)  
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8261/2018 
- INTERESSAT: FLVM 
- NIF: xxxxx642F 
- OBRES COMUNICADES: canvi paviment exterior 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Aneto, 4 (CA288A) (referència cadastral 6661109) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22) 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8263/2018 
- INTERESSAT: DZG 
- NIF: xxxxx198Z 
- OBRES COMUNICADES: desmontar ximeneia d'obra 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Rebato, 71 (referència cadastral 
7775602DF0977N0001EQ) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22) 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8264/2018 
- INTERESSAT: JMMM 
- NIF: xxxxx909Y 
- OBRES COMUNICADES: canviar banyera per plat de dutxa 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Rosers, 60, 1-3 (referència cadastral 
8371103DF0987S0012WZ) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques) 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8299/2018 
- INTERESSAT: MDP 
- NIF: xxxxx588N 
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany, i canvi de paviment interior 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Generalitat, 1, 1r 1a (referència cadastral 
8470002) 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)  
 
Segon. Procedir a les liquidacions de les Taxes per comunicacions d'obres menors, 
de conformitat amb l'Ordenança Fiscal Número 8 (Taxa per expedició de documents 
administratius), que s'han indicat en cada cas. 
  
Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció general, Tresoreria i 
Finances, a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, i a la Policia Local.  

  

Els membres assistents es donen per assabentats          
 

ACTIVITATS I MEDI AMBIENT 

6. Expedient 2251/2018. Assabentat de declaració responsable d’activitats a 
nom de la raó social Vinvex Norak, SL, a la  Rbla. Torrentet, 16, local 2 (MMA). 



 

 

Registre d’entrada: 3184 de data 28/03/18 
Interessada: Vinvex Norak, SL 
CIF: B66860479 
Emplaçament: Rbla. Torrentet, 16, local 2 (MMA) 
Referència cadastral: 8270202DF0987S0026AO 
Activitat: Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell 
Codi activitat: 9601 
Classificació: Declaració responsable (Annex I de la Llei 16/2015) 
 
Normativa aplicable: 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
- Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 

- Altra normativa sectorial d’aplicació (espectacles públics i activitats recreatives, 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, centres de culte) 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS). 

- Ordenança Fiscal Numero 11: Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. 

 
Vist l’informe tècnic favorable de data 6 de novembre de 2018, aquesta regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i Mobilitat, en ús de les 
atribucions que m’atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2018-1254 del dia 20 de 
setembre de 2018, proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent. 
  
ACORD 
 
Primer. Prendre coneixement de l’expedient d’activitats que s’indica tot seguit, un cop 
revisat pels serveis tècnics municipals: 
 
Expedient núm. 2251/2018, a nom de la raó social Vinvex Norak, SL, de declaració 
responsable d’obertura (activitat innòcua), presentada en data 28 de març de 2018, 
registre d’entrada 3184, per l’activitat de bugaderia i tintoreria, ubicada a la Rbla. 
Torrentet, 16, local 2 (MMA) amb el nom comercial de La Taqueta Fuig, amb l’informe 
favorable de l’enginyer municipal de data 6 de novembre de 2018. 
  
Segon. Informar a la raó social interessada que en virtut del conveni de delegació 
amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona es procedirà a la 
liquidació de la taxa establerta a l’Ordenança fiscal núm. 11 per un import de 373,72 
€. Els recursos que procedeixin contra aquesta liquidació tributària seran els indicats 
a la notificació que rebi de l’esmentat Organisme. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a la raó social interessada. 

  
Els membres assistents es donen per assabentats  
 

 



 

 

7. Expedient 3226/2018. Assabentat de transmissió d’activitat a nom de la raó 
social Decoración Viñas e Hijos, SL, al Pg. de l’Església, 7. 

Registre d’entrada: 4852 de data 16.05.18 
Interessada: DECORACION VIÑAS E HIJOS, SL 
CIF: B63380539 
Emplaçament: Pg. de l’Església, 7 
Referència cadastral: 8470001DF0987S0052KE 
Activitat: Comerç al detall de teixits per a la llar i d’articles de descans 
Codi activitat: no classificada 
Classificació: Comunicació activitat innòcua (Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'Administració ambiental) 
 
Normativa aplicable: 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
- Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 

- Altra normativa sectorial d’aplicació (espectacles públics i activitats recreatives, 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, centres de culte) 

- l Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS). 

- Ordenança Fiscan Numero 11: Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. 

 
Vist l’informe tècnic favorable de data 30 d’octubre de 2018, aquesta regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i Mobilitat, en ús de les 
atribucions que m’atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2018-1254 del dia 20 de 
setembre de 2018, proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent 
  
ACORD 
  
Primer. Prendre coneixement de l’expedient d’activitats que s’indica tot seguit, un cop 
revisat pels serveis tècnics municipals: 
 
Expedient núm. 3226/2018, a nom de la raó social Decoración Viñas e Hijos, SL, CIF: 
B63380539, de canvi de titularitat presentat en data 16 de maig de 2018, registre 
d’entrada 4852, per l’activitat innòcua de baix risc en règim de comunicació activitat, 
de comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats, al Pg. de l’Església, 7, 
amb l’informe favorable de l’enginyer municipal de data 30 d’octubre de 2018. 
  
Segon. Informar a la raó social interessada que en virtut del conveni de delegació 
amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona es procedirà a la 
liquidació de la taxa establerta a l’Ordenança fiscal núm. 11 per un import de 34,87 €. 
Els recursos que procedeixin contra aquesta liquidació tributària seran els indicats a 
la notificació que rebi de l’esmentat Organisme. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a la raó social interessada. 

  



 

 

Els membres assistents es donen per assabentats  
 

8. Expedient  4922/2018.  Assabentat de transmissió d’activitat a nom d’Angeles 
Combarro Marquez,  al Pg. de l’Estació, 21, local 3. 

Registre d’entrada: 7375 de data 13.07.18 
Interessada: Angels Combarro Marquez 
NIF: 40996190Q 
Emplaçament: Pg. de l’Estació, 21, local 3 
Referència cadastral: 8573014DF0987S0003SG 
Activitat: Comerç al detall de cotilleria 
Codi activitat: no classificada (assimilable codi 477)  
Classificació: activitat innòcua (assimilable a declaració responsable - Annex I de la 
Llei 16/2015) 
 
Normativa aplicable: 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
- Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 

- Altra normativa sectorial d’aplicació (espectacles públics i activitats recreatives, 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, centres de culte) 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS). 

- Ordenança Fiscal Numero 11: Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. 

 
Vist l’informe tècnic favorable de data 6 de novembre de 2018, aquesta regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i Mobilitat, en ús de les 
atribucions que m’atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2018-1254 del dia 20 de 
setembre de 2018, proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent 
  
ACORD 
  
Primer. Prendre coneixement de l’expedient d’activitats que s’indica tot seguit, un cop 
revisat pels serveis tècnics municipals: 
 
Expedient núm. 4922/2018, a nom de la Sra. Angeles Combarro Marquez, NIF: 
40966190Q, de canvi de titularitat presentat en data 13 de juliol de 2018, registre 
d’entrada 7375, per l’activitat innòcua de comerç al detall de cotilleria, al Pg. de 
l’Estació, 21, local 3, amb el nom comercial de Moda Intima Vecara, amb l’informe 
favorable de l’enginyer municipal de data 6 de novembre de 2018. 
  
Segon. Informar a la raó social interessada que en virtut del conveni de delegació 
amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona es procedirà a la 
liquidació de la taxa establerta a l’Ordenança fiscal núm. 11 per un import de 34,87 €. 
Els recursos que procedeixin contra aquesta liquidació tributària seran els indicats a 
la notificació que rebi de l’esmentat Organisme. 
 



 

 

Tercer. Notificar aquest acord a la raó social interessada. 

  

Els membres assistents es donen per assabentats  
 

 

9. Expedient  4925/2018. Assabentat de declaració responsable d’activitats a 
nom de Hermelinda Bujan Montes, a la  Rbla. Torrentet, 16, parades 11 i 12 
(MMA). 

Registre d’entrada: 7376 de data 13/07/18 
Interessada: Hermelinda Bujan Montes. 
NIF: 44198153L 
Emplaçament: Rbla. Torrentet, 16, parades 11 i 12 (MMA) 
Referència cadastral: 8270202DF0987S0011XB 
Activitat: Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats 
Codi activitat: 471 
Classificació: Declaració responsable (Annex I de la Llei 16/2015) 
 
Normativa aplicable: 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
- Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 

- Altra normativa sectorial d’aplicació (espectacles públics i activitats recreatives, 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, centres de culte) 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS). 

- Ordenança Fiscal Numero 11: Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. 

 
Vist l’informe tècnic favorable de data 6 de novembre de 2018, aquesta regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i Mobilitat, en ús de les 
atribucions que m’atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2018-1254 del dia 20 de 
setembre de 2018, proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent. 
  
ACORD 
 
Primer. Prendre coneixement de l’expedient d’activitats que s’indica tot seguit, un cop 
revisat pels serveis tècnics municipals: 
 
Expedient núm. 4925/2018, a nom de la Sra. Hermelinda Bujan Montes, de 
declaració responsable d’obertura (activitat innòcua), presentada en data 13 de juliol 
de 2018, registre d’entrada 7376, per l’activitat de comerç al detall de roba infantil, 
ubicada a la Rbla. Torrentet, 16, parades 11 i 12 (MMA) amb el nom comercial de 
Trapitos, amb l’informe favorable de l’enginyer municipal de data 6 de novembre de 
2018. 
  



 

 

Segon. Informar a la raó social interessada que en virtut del conveni de delegació 
amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona es procedirà a la 
liquidació de la taxa establerta a l’Ordenança fiscal núm. 11 per un import de 303,98 
€. Els recursos que procedeixin contra aquesta liquidació tributària seran els indicats 
a la notificació que rebi de l’esmentat Organisme. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessada. 

  
Els membres assistents es donen per assabentats  
 

10. Expedient  6065/2018.  Assabentat de declaració responsable d’activitats a 
nom de la raó social Onibag, SL, al Pg. de l’Església, 5. 

Registre d’entrada: 8629 de data 27/08/18 
Interessada: ONIBAG, SL. 
CIF: B63665392 
Emplaçament: Pg. de l’Església, 5, local 4 (Rbla. Torrentet,1) 
Referència cadastral: 8469003DF0986N0004DF 
Activitat: oficina agent immobiliari 
Codi activitat: 6831 
Classificació: Declaració responsable (Annex I de la Llei 16/2015) 
 
Normativa aplicable: 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
- Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 

- Altra normativa sectorial d’aplicació (espectacles públics i activitats recreatives, 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, centres de culte) 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS). 

- Ordenança Fiscal Numero 11: Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. 

 
Vist l’informe tècnic favorable de data 30 d’octubre de 2018, aquesta regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i Mobilitat, en ús de les 
atribucions que m’atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2018-1254 del dia 20 de 
setembre de 2018, proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent. 
  
ACORD 
 
Primer. Prendre coneixement de l’expedient d’activitats que s’indica tot seguit, un cop 
revisat pels serveis tècnics municipals: 
 
Expedient núm. 6065/2018, a nom de la raó social Onibag, SL, de declaració 
responsable d’obertura (activitat innòcua), presentada en data 27 d’octubre de 2018, 
registre d’entrada 8629, per l’activitat d’oficina d’agent immobiliari, ubicada al Pg. de 
l’Església, 5, local 4 (Rbla. Torrentet,1), amb l’informe favorable de l’enginyer 



 

 

municipal de data 30 d’octubre de 2018. 
  
Segon. Informar a la raó social interessada que en virtut del conveni de delegació 
amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona es procedirà a la 
liquidació de la taxa establerta a l’Ordenança fiscal núm. 11 per un import de 199,38 
€. Els recursos que procedeixin contra aquesta liquidació tributària seran els indicats 
a la notificació que rebi de l’esmentat Organisme. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a la raó social interessada. 

  
Els membres assistents es donen per assabentats  
 

SUBVENCIONS 

--- 

 
CONVENIS 

 

Expedient  8349/2018.  Aprovació de conveni per a la realització de les 
pràctiques laborals formatives en el marc del curs de neteja d'immobles que 
organitza el Departament de Promoció Econòmica i que ha estat adjudicat a 
l'empresa TALENTAGORA 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió ordinària, celebrada el 
dia 17 de maig de 2018, adoptà, entre d’altres, el següent acord, que es transcriu 
literalment a continuació: 
 
“Expedient núm.: 2166/2017 
Segon.- Per Decret d’Alcaldia n. 2018-0688 de data de 17 de maig de 2018 es va 
adjudicar el contracte administratiu del lot 7 de serveis de formació de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament d’Abrera, d’acord amb les dades següents.: 
 
“Lot 7. Curs de neteja d’immobles de 150 h. 
Adjudicatari: Talentágora, SL NIF: B66422916 
Preu L7: 7.130€ IVA exempt. Pròrroga: no” 
 
El curs té una durada de 230 h., 80 d’elles de pràctiques en empreses.  
Està previst que les pràctiques s’iniciïn el 21 de novembre i finalitzin al 14 de 
desembre.  
 
La gestió de les pràctiques a les empreses la portarà a terme l’empresa contractada: 
TALENTAGORA SL amb NIF B66422916. 
 
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 17 de setembre 
2018 fins al 31 de desembre del 2018. 
 
Vist l’informe tècnic favorable PE 100/2018 de data 06 de novembre 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 TALENTAGORA SL amb 
NIF B66422916. 

  

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

 

Expedient 6164/2018. Pròrroga conveni projecte Connecta’t! pels cursos 2018-
2019 i 2019-2020 

La legislació vigent en matèria educativa permet que els centres educatius puguin 
desplegar mesures i suports addicionals d’atenció a la diversitat, als alumnes des del 
tercer curs de l’Educació Secundària Obligatòria que presenten dificultats 
d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de 
conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del 
currículum per a la seva integració escolar, social i laboral.  
 
En data 12 de juliol de 2011, l’Institut Voltrera va presentar a l’Ajuntament un projecte 
d’atenció a la diversitat, amb el nom de Connecta’t! i va demanar la seva col·laboració.  
 
La xarxa de suports a l’educació inclusiva està integrada per totes les persones i 
institucions que intervenen en el procés educatiu i que la Llei d’educació defineix com a 
comunitat educativa. L’Ajuntament d’Abrera, conscient de la necessitat de garantir 
l’accés a l’educació i l’èxit educatiu en condicions d’equitat i igualtat d’oportunitats 
col·labora amb l’Institut Voltrera des que aquest va presentar el projecte.  
 
Des del curs 2011-2012 i fins el curs passat 2017-2018, durant set cursos, l’Ajuntament 
d’Abrera ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de 



 

 

la Generalitat de Catalunya, en el marc d’aplicació de les mesures i suports 
addicionals per als alumnes de tercer i/o quart curs de l’ESO, per a la realització 
d’activitats fora del centre que no comporten vinculació laboral o professional. 
 
En data 9 d’octubre de 2018, en una sessió ordinària del Consell Escolar de l’Institut 
Voltrera, es va valorar positivament els resultats assolits en el Projecte Connecta’t! i 
es va acordar per unanimitat donar-li continuïtat i demanar la pròrroga del conveni de 
col·laboració.  
 
En data 12 de novembre de 2018, s’ha emès informe tècnic favorable per a la 
pròrroga del conveni (informe núm. 2018-0041).  
 
El conveni serà vigent per als cursos acadèmics 2018-2019 i 2019-2020 i podrà 
prorrogar-se sempre que ho manifestin de manera expressa les parts signatàries abans 
de la finalització de la seva vigència. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit d’Ensenyament, en el marc 
de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta 
regidoria delegada d’Ensenyament en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 
d’Alcaldia núm. 2018-1254 del dia 20 de setembre de 2018 proposa a la Junta de 
govern local l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Abrera per al projecte Connecta’t! pels 
cursos 2018-2019 i 2019-2020, annexat a aquest document. 
 
Segon. Notificar aquest acord als Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat i 
a l'Institut Voltrera, adjuntant una còpia del document aprovat, i comunicar a la 
Regidoria d’Ensenyament.  
 
Tercer. Publicar aquest acord als diferents mitjans de comunicació municipals. 

  

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



 

 

PRIMERA ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 

D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT D’ABRERA, PER AL PROJECTE 

“CONNECTA’T!” EN EL MARC DE LES MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ 

EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL 

MUNICIPI EN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR  

 
 
REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
El senyor Josep Vallcorba Cot, director general d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenat pel Decret 74/2018, de 7 de juny 
(DOGC núm. 7639, de 11.6.2018) i actuant en l’exercici de les facultats delegades per 
Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de competències de 
la persona titular del Departament d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament 
(DOGC núm. 5930, de 28.7.2011). 
 

PER L’AJUNTAMENT D’ABRERA 
 
El senyor Jesús Naharro Rodríguez, alcalde d’Abrera, en virtut de les facultats 
atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, nomenat en el ple 
municipal de data 13 de juny de 2015. 
 
En referència a l’article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a l’article 47 de la 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i el Decret 150/2017, 

de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 

educatiu inclusiu. 

 

 

 

 



 

 

EXPOSEN: 

Que amb data 1 de setembre de 2016 es va signar el conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Abrera, per al projecte CONNECTA’T!  
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria de 
l’Institut Voltrera.  
 
Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics 
2016-2017 i 2017-2018. 
 
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament d’Abrera, valoren 
positivament el funcionament d’aquest projecte d’atenció a la diversitat a l’hora de 
donar suport als alumnes des del tercer curs de l’educació secundària obligatòria que 
presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, 
problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions 
substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i laboral. 
 

Que l’Ajuntament d’Abrera, ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les 
actuacions previstes en el marc d’aquest conveni, per tal de donar una millor resposta 
a les necessitats educatives dels alumnes del municipi.  

 

Per tot això, les parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden les següents 
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Abrera, en matèria 
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’ensenyament secundari obligatori, a 
través del projecte CONNECTA’T!, que es du a terme en el centre Institut Voltrera, per 
als cursos acadèmics 2018-2019 i 2019-2020. 
 
SEGONA.- Les mesures i suports addicionals que es proposen en aquesta addenda 
estan regulats a l’article 9 del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa 
a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 
 
TERCERA.- Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i 
pel seu acompliment, així com dels plans d’actuació i activitats que se’n deriven, es 
crea una comissió de seguiment formada per representants del Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament, de forma paritària, que resoldrà els problemes 
d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se. 
 
Hi haurà una reunió ordinària per curs i les extraordinàries que siguin adients, en 
aquest cas, convocades a petició d’una de les parts. El director o directora del SSTT 
designarà els representants del Departament d’Ensenyament que formen part de la 
comissió de seguiment. 
 
QUARTA.- Les parts es comprometen a que el respectiu personal, sigui propi o extern, 
que intervingui en la execució d’aquest conveni, compleix la normativa vigent en 
matèria de protecció del menor, i concretament el requisit que determina l’apartat 5 de 
l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, 
de modificació parcial del codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil. 



 

 

 
CINQUENA.- 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) que entrà en vigor el 25 de maig de 2018. 
 
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. 
 
SISENA.- Per als centres públics titularitat del Departament d’Ensenyament, 
l’assegurança de responsabilitat patrimonial i civil de la Generalitat de Catalunya, 
contractada pel Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, cobreix els 
possibles danys personals o materials causats involuntàriament a tercers per fets 
derivats de l’activitat realitzada per l’alumnat. 
 
SETENA.- Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses 
sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest 
conveni, que no puguin ser resoltes d’acord amb el que es determina en la comissió de 
seguiment, vigilància i control que es crea en la clàusula tercera, seran resoltes per la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Perquè així consti, s’estén el present document i, en prova de conformitat, el signen 
les parts indicades.  
 
 
EL DIRECTOR  GENERAL D’EDUCACIÓ 
SECUNDARIA OBLIGATÒRIA I 
BATXILLERAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   L’ALCALDE D’ABRERA 
    
 
 
 
 
    
 



 

 

 
  
PERSONAL 

--- 

 
ALTRES ASSUMPTES 
 

 

Expedient 8330/2018. Aprovació del Calendari Fiscal. 

Com cada any cal informar els períodes de cobrament voluntari dels diferents 
conceptes i els tipus de gravamen que seran aplicables per a l’exercici 2019. 

 

El calendari fiscal 2019 és el full de ruta que haurà de seguir tot contribuent a Abrera 
per a complir amb les seves obligacions fiscals. 

 

Una vegada l’ORGT hagi preparat la informació, cal confirmar la proposta de 
calendari fiscal en funció de les dates que va aprovar l’ajuntament l'any passat i els 
condicionaments tècnics ineludibles derivats de l’elaboració dels diferents padrons, i 
posteriorment aprovat caldrà validar-ho electrònicament. 
 
L'ORGT ha presentat una proposta de calendari general que segueix la mateixa 
estructura i amb els mateixos objectius que es van marcar per aquests darrers anys, 
és a dir, d’una banda, facilitar al màxim als contribuents el pagament dels tributs 
locals mitjançant la potenciació de les domiciliacions bancàries i, d’una altra, no 
perjudicar els interessos econòmics dels municipis apropant les dates finals dels 
períodes de cobrament a les dates establertes per fer efectives les transferències 
quinzenals als ajuntaments.  
 
D’acord amb l’exposa’t anteriorment, la Regidora d’Hisenda en virtut del Decret de 
l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent 
 
ACORD 

 
Primer.- Aprovar el calendari fiscal 2019, en els següents termes respecte a la 
proposta presentada per l’ORGT i rectificada: 
 

Concepte Desc. Data Inici Vol. 
Data Fi Vol / 
Domi. 

1 
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO 
DOMICILIATS           02/05/2019 02/07/2019 

1 
IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                      02/05/2019 

1 
IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                      01/07/2019 

1 IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ-            01/10/2019 



 

 

DOMICILIATS           

1 
IMP BÉNS IMMOBLES - 4A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                      02/12/2019 

2 IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                        02/05/2019 02/07/2019 
2 IMP. BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS                        02/05/2019 02/07/2019 
3 IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA                      21/03/2019 22/05/2019 

10 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES                       19/09/2019 19/11/2019 
16 TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL                            04/04/2019 05/06/2019 
19 TAXA LLIC.AUTOTAXIS I V.LLOG.                       24/07/2019 25/09/2019 
35 TAXA PUBLICITAT - DESEMBRE 2018                     25/01/2019 27/03/2019 
35 TAXA PUBLICITAT - GENER                             21/02/2019 24/04/2019 
35 TAXA PUBLICITAT - FEBRER                            21/03/2019 22/05/2019 
35 TAXA PUBLICITAT - MARÇ                              23/04/2019 25/06/2019 
35 TAXA PUBLICITAT - ABRIL                              21/05/2019 25/07/2019 
35 TAXA PUBLICITAT - MAIG                              21/06/2019 22/08/2019 
35 TAXA PUBLICITAT - JUNY                               24/07/2019 25/09/2019 
35 TAXA PUBLICITAT - JULIOL                             22/08/2019 23/10/2019 
35 TAXA PUBLICITAT - AGOST                             23/09/2019 26/11/2019 
35 TAXA PUBLICITAT - SETEMBRE                          23/10/2019 27/12/2019 
35 TAXA PUBLICITAT - OCTUBRE                           21/11/2019 23/01/2020 
35 TAXA PUBLICITAT - NOVEMBRE                          23/12/2019 25/02/2020 
36 TX. ACTIV. ENSENYAMENTS ADULTS                      23/12/2019 25/02/2020 
40 TX. ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS                      23/12/2019 25/02/2020 

41 
TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS-NO 
DOMICILIATS           02/05/2019 02/07/2019 

41 
TAXA ENTRADA VEHICLES - 1A FRA-
DOMICILIATS                      01/07/2019 

41 
TAXA ENTRADA VEHICLES - 2A FRA-
DOMICILIATS                      02/12/2019 

44 ACTIVITATS SOCIOAGRÍCOLES                           21/05/2019 25/07/2019 
44 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA                           21/05/2019 25/07/2019 
58 TX ESCOLA MÚSICA-GENER                              25/01/2019 27/03/2019 
58 TX. ESCOLA DE MÚSICA - FEBRER                       21/02/2019 24/04/2019 
58 TX. ESCOLA DE MÚSICA - MARÇ                         21/03/2019 22/05/2019 
58 TX. ESCOLA DE MÚSICA - ABRIL                        23/04/2019 25/06/2019 
58 TX. ESCOLA DE MÚSICA - MAIG                         21/05/2019 25/07/2019 
58 TX. ESCOLA DE MÚSICA - JUNY                         21/06/2019 22/08/2019 
58 ESCOLA DE MÚSICA - MATRÍCULA                        22/08/2019 23/10/2019 
58 TX. ESCOLA DE MÚSICA - SETEMBR                      23/09/2019 26/11/2019 
58 TX. ESCOLA DE MÚSICA - OCTUBRE                      23/10/2019 27/12/2019 
58 TX. ESCOLA DE MÚSICA - NOVEMBR                      21/11/2019 23/01/2020 
58 TX. ESCOLA DE MÚSICA - DESEMBR                      23/12/2019 25/02/2020 
95 TAXA SUBMINIST. AIGUA - 4T. TR 2018                 21/03/2019 22/05/2019 



 

 

95 TAXA SUBMINIST. AIGUA - 1R. TR                      21/06/2019 22/08/2019 
95 TAXA SUBMINIST. AIGUA - 2N TR.                      23/09/2019 26/11/2019 
95 TAXA SUBMINIST. AIGUA - 3R TR.                      23/12/2019 25/02/2020 

MA TAXA PARADES MERCAT AMBULANT                     21/05/2019 25/07/2019 
O1 TX O.V.P.TAULES I CADIRES-DES. 2018                 25/01/2019 27/03/2019 
O1 TX OVP TAULES I CADIRES-GENER                       21/02/2019 24/04/2019 
O1 TX OVP TAULES I CADIRES-FEBRER                      21/03/2019 22/05/2019 
O1 TX O.V.P.TAULES I CADIRES-MARÇ                      23/04/2019 25/06/2019 
O1 TX OVP TAULES I CADIRES-ABRIL                       21/05/2019 25/07/2019 
O1 TX O.V.P.TAULES I CADIRES-MAIG                      21/06/2019 22/08/2019 
O1 TX OVP TAULES I CADIRES- JUNY                       24/07/2019 25/09/2019 
O1 TX TAULES I CADIRES-JULIOL                          22/08/2019 23/10/2019 
O1 TX OVP TAULES I CADIRES-AGOST                       23/09/2019 26/11/2019 
O1 TX O.V.P.TAULES I CADIRES-SET.                      23/10/2019 27/12/2019 
O1 TX O.V.P.TAULES I CADIRES-OCT.                      21/11/2019 23/01/2020 
O1 TX O.V.P.TAULES I CADIRES-NOV.                      23/12/2019 25/02/2020 

 
Segon.-  Trametre tota aquesta documentació en suport informàtic per correu 
electrònic abans del 26 de novembre, a l'adreça de l’oficina de la unitat de recaptació: 
lluis.basora@diba.cat 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Quart.- Donar compte a la Intervenció. 

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

 

Expedient 8210/2018. Aprovació bases concurs per a l’atorgament d’una 
llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar durant la Festa de 
Cap d’Any 

La Regidoria de Cultura i la Regidoria de Joventut preveu un concurs públic per a 
l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal, per donar compliment a l’objectiu de 
dotar de barra de la Festa de Cap d’Any Jove de Joventut i la Festa de Cap d’Any 80 
de Cultura, que tindrà lloc la nit del dia 31 de desembre de 2018 a l’1 de gener de 
2019.. 
 
La finalitat del concurs és seleccionar una entitat, associació o persona jurídica per 
gestionar el bar de la Festa de Cap d’Any Jove de Joventut, que se situarà al Pavelló 
Municipal d’Abrera, i pel bar de la Festa de Cap d’Any dels 80 de Cultura, que 
s’ubicarà a al Gimnàs Municipal d’Abrera. 
 
A l’entitat, associació, o persona jurídica guanyadora del concurs per la gestió del 
servei de bar de Joventut i el servei de bar de Cultura se li atorgarà una llicència 
d’ocupació temporal a precari, d’acord amb allò establert en l’article 57 del Decret 



 

 

336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens 
locals. El guanyador haurà de dipositar una fiança de #300# euros per cada servei de 
barra de bar, que se li retornarà un cop revisades les condicions d’entrega del be 
adjudicat. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament de Joventut i de 
Cultura, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, la Regidoria de Joventut, Comunicació, Infància, Dones i Igualtat i 
Comunicació, i la Regidoria d’Esports, Salut, Gent Gran i Cultura, en ús de les 
atribucions que atorga el Decret d’Alcaldia número 2016-1302 del dia 22 de 
desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Aprovar les bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació 
temporal per prestar el servei de bar de la Festa de Cap d’Any Jove de Joventut i el 
servei de bar de la Festa de Cap d’Any dels 80 de Cultura que tindrà lloc la nit del dia 
31 de desembre de 2018 a l’1 de gener de 2019. 
 
Segon. Iniciar el concurs i publicar l’anunci de licitació al Tauler municipal d’anuncis i 
al Perfil de contractant de la seu electrònica municipal, per a la presentació d’ofertes 
en un termini de quinze dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació.  
 
Les proposicions es presentaran al Registre general de l’Ajuntament d’Abrera, en 
horari d’atenció públic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.  
 
Tercer. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Departament de Joventut i de 
Cultura. 

  

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

Expedient: 7704/2018. Aprovació de les bases que regiran el Vuitè Concurs 
d’Aparadors Nadalencs - 2018 

Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 2018-7704 de data 07/11/2018 sobre 
l’aprovació de les bases que regiran el Vuitè Concurs d’Aparadors Nadalencs - 2018, 
on es resol APROVAR aprovar les bases i convocatòria del Vuitè Concurs 
d’Aparadors Nadalencs – 2018, el model de fitxa d’inscripció al concurs que 
s’annexen a aquest acord i autoritzar la despesa de 400 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària núm. 929/48000 del pressupost municipal vigent. 

  

Els membres assistents es donen per assabentats  
 
SV  SOBREVINGUTS 

Els membres assistents acorden per unanimitat la incorporació per urgència dels 
següents punts a l’ordre del dia:  



 

 

 

SV1. Expedient 2135/2018. Modificació de l’acord de la Junta de Govern Local 
núm. 3.5 de 31 de juliol de 2018 (llicència d’obres de dos habitatges) 

Per acord núm. 3.5 de la Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2018 es va 
atorgar i aprovar la llicència d'obres per a executar dos habitatges unifamiliars 
aparellats a l’Av. Sant Hilari, 5 i 5bis, a instància d’AGER HILARI ABRERA 2007 SL, 
amb NIF B64625973, i en el seu resolutiu cinquè es deia, literalment: 
 “Cinquè.  Procedir a la liquidació de la Taxa per números d’immobles homologats per l’Administració 
municipal, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal Número 8 (placa numeració de carrer), consistent en 
un import de 18,66 €, que haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquin en la carta de pagament 
que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
.../...” 
 
La Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públicas 
(LPACAP) al seu article 109, diu: 
1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus 
actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no 
permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 
2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia 
de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 
 
Atès que per part de l’Ajuntament no s’han proporcionat a l’interessat els números de 
policia corresponents a la taxa abans descrita per impossibilitat material, no 
procedeix la seva liquidació. 
 
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, en ús de 
les atribucions que m’atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2018-1254 de 20 de 
setembre de 2018 proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Deixar sense efecte la liquidació de la taxa establerta a l’apartat resolutiu 
cinquè de l’acord 3.5 de la Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2018 
Modificar la part dispositiva de l’acord núm. 3.5 de la Junta de Govern Local de data 
31 de juliol de 2018, en el sentit següent: 
 
On diu:  

Cinquè.  Procedir a la liquidació de la Taxa per números d’immobles 
homologats per l’Administració municipal, de conformitat amb l'Ordenança 
Fiscal Número 8 (placa numeració de carrer), consistent en un import de 
18,66 €, que haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquin en la carta 
de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona 
 
Sisè. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal•lacions i 
obres:  
7. Un cop finalitzades les construccions, instal•lacions o obres, en el termini d'un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar 
els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal•lacions i obres serà la que 
resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en 



 

 

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

 
Ha de dir: 

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

 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat, i comunicar-lo a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la diputació de Barcelona (ORGT), al Departament d’Intervenció general, 
Tresoreria i Finances i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (arquitecte 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 2753/2018. Devolució de les fiances de les llicències d’ocupació 
temporal per prestar el servei de Bar a la Festa Jove de Festa Major i a la Festa 
dels 80. 

Per Decret d’Alcaldia núm. 2018-0600 de data 02/05/2018,  es van aprovar les bases del 
concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar a la 
Festa Jove de Festa Major i l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal per prestar el 
servei de bar a la Festa dels 80. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local núm. 1, adoptat en data  19 de maig de  2018, es va 
atorgar una llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar de la “Festa Jove de 
Festa Major” de l’any 2018 i una llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar de 



 

 

la “Festa dels 80” de l’any 2018, d’acord amb les dades següents: 
 

Lot 1: 
Beneficiari: Associació Il·lusions grup d’art d’Abrera NIF: G64588627 Fiança: 300 € 
Durada llicència: del 28 de juny de 2018 a l’1 de juliol de 2018 a les 14 h. 

 
Lot 2: 
Beneficiari: Associació d’Empresaris i Comerciants d’Abrera NIF: G64155567 Fiança: 
300 €  
Durada llicència: del 30 de juny de 2018 a l’1 de juliol de 2018 a les 14 h. 

 
S’ha emès informe tècnic de data 04/10/2018, subscrit per la tècnica de Cultura i la 
Coordinadora de l’Àrea d’Acció Social, Cultura i Lleure, segons el qual, finalitzada la durada 
de les llicències no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de les fiances. 
  
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Cultura i Joventut,  en el marc de 
la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, les Regidories d’Esports, 
Salut, Gent gran i Cultura i de Joventut, Comunicació, Infància, Dones i Igualtat, 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 la conformitat del servei de bar de la “Festa Jove de Festa Major” de l’any 
2018 i de la “Festa dels 80” de l’any 2018. 
 
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar les fiances constituïdes en metàl·lic,  d’import 
300 €, que l’Associació Il·lusions grup d’art d’Abrera, i l’Associació d’Empresaris i Comerciants 
d’Abrera tenen dipositades en aquesta corporació. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Associació Il·lusions grup d’art d’Abrera i a l’Associació 
d’Empresaris i Comerciants d’Abrera. 
 
Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i als serveis de Cultura i de Joventut.  

  

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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