
ACTA 



 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/6 Junta de Govern Local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 19/ març / 2019

Durada Des de les 18:10 fins a les 18:35 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. Maria Teresa Novell Joya, regidora delegada d’Hisenda i Serveis 
Socials,  Transparència i Atenció a la Ciutadania (PSC). 

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

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

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE DATA 19 DE MARÇ DE 2019

PUNT ASSUMPTES
APROVACIÓ ACTES

1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 5/03/19
CONTRACTES

2
Expedient  239/2019. Pròrroga del contracte de serveis de control de la 
qualitat de les aigües de consum humà al municipi

3
Expedient G328/2017/11. Devolució de la garantia definitiva del contracte 
d’obres de millora i rehabilitació dels dipòsits d’aigua potable d’Abrera.

4
Expedient  G367/2016/32.  Pròrroga de la concessió demanial del Bar de la 
Casa de Cultura

5
Expedient  368/2019. Pròrroga del contracte de subministrament, en 
arrendament, de l’enllumenat ornamental de Nadal

6 Expedient 774/2019. Donar compte dels decrets en matèria de contractació

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

7

Expedient 7912/2018. Llicència d'obres i instal·lacions per a 
executar ampliació/instal·lació de gas a l'immoble ubicat al c/ Balaguer, 16 , a 
instància de NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, 
S.A.), amb NIF A63485890

8

Expedient 6190/2018. Llicència d'obres i instal·lacions per a 
executar ampliació/millora de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al Av. 
Abrera, 8 (CA.333) , a instància de JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i 
representació de NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA 
SDG, S.A.), amb NIF A63485890

9

Expedient 6187/2018. Llicència d'obres i instal·lacions per a 
executar ampliació/millora de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al c/ 
Segre, 26 (CA.392) , a instància de JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i 
representació de NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA 
SDG, S.A.), amb NIF A63485890

10

Expedient 1207/2019. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a 
substitució de montants d'aigua en 2 patis de llums i sanejament de 
paraments verticals a l'immoble ubicat al C/ Casamada, 8, a instància de 
COMUNITAT DE PROPIETARIS CASAMADA 8, amb NIF G59515346 

11

Expedient 947/2019. Assabentat de comunicacions prèvies per a la 
realització d'obres menors i de tala d'arbres presentades pels interessats que 
s'indiquen en cada cas durant el mes de febrer de 2019.

ACTIVITATS  I  MEDI AMBIENT
---
SUBVENCIONS

12
Expedient 6533/2018. Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona 
per al transport de la campanya Coneguem els nostres parcs 2019
CONVENIS
---
PERSONAL
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---
ALTRES ASSUMPTES

13

Expedient 1676/2019. Donar compte de les altes, baixes i canvis de nom 
produïts en el segon semestre de 2018 en el servei de subministrament 
d'aigua potable

14
Expedient 1490/2019. Aprovació de la factura del Consell Comarcal relativa 
al Servei d'Atenció Domiciliària de gener 2019 

SOBREVINGUTS

SV1
Expedient 311/2019. Donar compte del Decret d'Alcaldia referent a 
l'aprovació de les bases específiques del Concurs de disfresses de 
Carnestoltes per a l'any 2019

SV2

Expedient 3138/2018. Denegació d’autorització d’usos i obres de caràcter 
provisional sol•licitada per GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SA, amb 
NIF B08102790, per no estar d'acord amb la normativa vigent.

SV3
Expedient 3913/2018. Denegació de llicència d'obres sol•licitada per GRUPO 
GENERAL CABLE SISTEMAS SLU, amb NIF B08102790, per no estar 
d'acord amb la normativa vigent.

SV4
Expedient  565/2019.  Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i 
convocatòria  de licitació  del contracte   d’explotació  del  Bar de  la  Piscina 
municipal descoberta.

APROVACIÓ ACTES

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 5.03.19

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 5 de març de 2019, és aprovada 
per unanimitat dels assistents

 

CONTRACTES

2.  Expedient  239/2019.  Pròrroga  del  contracte  de  serveis  de  control  de  la 
qualitat de les aigües de consum humà al municipi. 

Per acord núm. 2.14 de la Junta de Govern Local de data 5/04/2016, es va adjudicar 
el contracte administratiu de serveis de control de la qualitat de les aigües de consum 
humà  d’Abrera  a  Investigación  y  proyectos  medio  ambiente,  SL  (en  endavant, 
IPROMA), amb NIF B12227492, per un preu de 24.896,16 €, amb un  21% d’IVA per 
import de 5.2228,19 € i un total de 30.124,35 €,  formalitzat el dia 09/04/2016, amb 
una durada de tres anys, prorrogable per tres anys més.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-01752, adoptat en data 24/12/2018, es va aprovar 
la 1a modificació del contracte. El preu per a l’any 2018 es va fixar en 12.049,74 € IVA 
inclòs (10.041,45 € d’adjudicació + 2.008,29 € de modificació) i el preu per a l’execució del 
contracte  fins  el  dia  11/04/2019  es  va  fixar  en  4.410,50  €  IVA inclòs  (3.675,42  € 
d’adjudicació + 735,08 € de modificació). 
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La clàusula segona del contracte regula: “El termini d'execució del contracte serà de tres  
anys,  comptats  des del  dia  hàbil  següent a  la  formalització  del  contracte.  No obstant,  es  
preveu la possibilitat de prorrogar per mutu acord de las parts, i, de forma expressa, abans de  
la seva finalització, sempre que la duració total del contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi  
de sis anys”.

El contractista,  en data 8/01/2019 (Registre núm. 2019-E-RE-32), ha sol·licitat una 
pròrroga contractual de tres anys. 

S’ha emès informe tècnic núm. 101SP 2019-0004, de data 15/01/2019, subscrit per la 
tècnica de Sanitat i  Salut pública, segons el  qual  no s'aprecien circumstàncies que 
desaconsellin la pròrroga del contracte regulada a la Clàusula 3a del Plec de clàusules 
administratives particulars.

Vist l’informe jurídic núm. 2019-0024 de data 28/02/2019 emès pel secretari general.

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 de Medi Ambient i Sanitat, 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. Prorrogar el contracte de  serveis de control de la qualitat de les aigües de 
consum humà d’Abrera, adjudicat a  Investigación y proyectos medio ambiente, SL 
(IPROMA), per a les tres anualitats compreses entre el 12/04/2019 i l’11/04/2022.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  9.037,31  €  a  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària núm. 161/21901 del pressupost municipal vigent, la de 12.049,74 € a 
càrrec  de  2020  i  de  2021,  i  la  de  3.012,43  €  a  càrrec  de  2022, i  condicionar 
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos.

Tercer. Notificar  aquest  acord  al  contractista  Investigación  y  proyectos  medio 
ambiente, SL.

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

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

3. Expedient G328/2017/11. Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres 
de millora i rehabilitació dels dipòsits d’aigua potable d’Abrera.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-1219, adoptat en data 13/09/2017,  es va adjudicar el 
contracte d’obres de millora i rehabilitació dels dipòsits d’aigua potable d’Abrera, a 
Técnicas del Hormigón Armado SA (TEHORSA), amb CIF A08730202, per un preu de 
76.863,68 € IVA inclòs, formalitzat el dia 20/09/2017.
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El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant 
escrit de data 15/11/2018 (Registre núm. 2018-E-RE-1175), d’acord amb allò que 
estableix la clàusula 7a del contracte formalitzat. 

S’ha emès informe tècnic de data 26/02/2019, subscrit per l’arquitecte coordinador de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, segons el qual, finalitzada la durada del contracte i el 
seu termini de garantia, no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la 
garantia definitiva, d’acord amb els articles 110 i 111 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic.
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació,  
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta Regidoria d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme 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. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat de l’execució de les 
obres de millora i rehabilitació dels dipòsits d’aigua potable d’Abrera, sense perjudici de la 
responsabilitat contractual per vicis ocults (al llarg del termini de 15 anys) del contractista 
Técnicas del Hormigón Armado SA.

Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat, amb un saldo resultant de zero euros, i 
declarar l’extinció pel seu compliment.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal retornar la garantia constituïda en forma d’aval, 
d’import 3.176,50 €, que el contractista té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a TEHORSA.

Cinquè. Donar compte a la Tresoreria municipal i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.

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.
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Sisè. Fer avinent a l'interessat que, sense perjudici del règim especial contra els actes 
de naturalesa tributària que s'indiquen en aquest acord, contra aquest acte es podran 
interposar els recursos que s'indiquin al peu de la notificació.
 
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 
(arquitecta tècnica).

 

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

4. Expedient  G367/2016/32.  Pròrroga de la concessió demanial del Bar de la Casa 
de Cultura.

Per Decret de l’alcaldia núm. 2017-0171, adoptat en data 6/02/2017, es va adjudicar la 
concessió demanial del Bar de la Casa de Cultura a Domingo Aparicio Alcántara, amb 
NIF xxxxx174R, per un cànon d’explotació de 19.602  € IVA inclòs, una durada de dos 
anys prorrogables per dos anys més, formalitzat en data 7/02/2017.

La clàusula segona del contracte regula: “El termini d'execució del contracte serà de dos  
anys, comptats des del dia hàbil següent a la formalització del contracte. No obstant, es preveu  
la possibilitat de prorrogar per mutu acord de las parts, i de forma expressa, sempre que la  
duració total del contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi de quatre anys”.

En data 25/02/2019  (Registre núm.  2019-E-RC-2072) el concessionari  ha expressat la 
seva conformitat amb la pròrroga del contracte per dos anys més.

S’ha emès informe tècnic núm. 2019-0013, de data 25/02/2019, subscrit per la tècnica 
de Cultura, segons el qual no s’ha comunicat expressament per escrit la voluntat de no 
prorrogar, per cap de les dues parts, la pròrroga ha estat pactada de forma expressa i 
no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del contracte.

Vist l’informe jurídic núm. 2019-0027 de data 07/02/2019 emès pel secretari general.

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. Prorrogar la concessió demanial del Bar de la Casa de Cultura, adjudicada a 
Domingo Aparicio Alcántara, per a dues anualitats més que finalitzaran el dia 7/02/2021.

Segon. Notificar aquest acord al contractista Domingo Aparicio Alcántara.
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Tercer. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei de Cultura.

 

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

5.  Expedient   368/2019.  Pròrroga  del  contracte  de  subministrament,  en 
arrendament, de l’enllumenat ornamental de Nadal

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-1125, adoptat en data 16/08/2017, es va adjudicar 
el contracte administratiu de subministrament, en règim d’arrendament, de l’enllumenat 
ornamental de Nadal d’Abrera, a l’empresa Cimcat Serveis, SL, amb CIF núm. 
B65897084, per un preu de 57.717 € IVA inclòs, formalitzat el dia 23/08/2017, amb una 
durada de dos anys, prorrogable per dos anys més.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-1610, adoptat en data 04/12/2018, es va aprovar la 
modificació del contracte per incorporar un avet gegant il·luminat a la Pl. Pau Casals, 
per un preu anual de modificació de 2.541 € IVA inclòs.

La clàusula segona del contracte estableix: “El termini d'execució del contracte serà de dos 
anys, comptats des del dia hàbil següent a la formalització del contracte. No obstant, es preveu  
la possibilitat de prorrogar per mutu acord de las parts, i, de forma expressa, abans de la seva 
finalització, sempre que la duració total del contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi de 
quatre anys”.

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 14/01/2019 
(Registre núm. 2019-E-RE-66).

S’ha emès informe tècnic de data 08/02/2019, subscrit per la tècnica cap del Servei de 
Manteniment i Espai Públic, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que 
desaconsellin la pròrroga del contracte.

Vist l’informe jurídic núm. 2019-0020 de data 26/02/2019 emès pel secretari general.

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. Prorrogar el contracte de subministrament, en règim d’arrendament, de 
l’enllumenat ornamental de Nadal d’Abrera, adjudicat a Cimcat Serveis, SL, per a les 
festivitats nadalenques de 2019-2020 i 2020-2021 amb finalització del contracte el 
31/01/2021.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 31.399,50 € a càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 150/20800 dels pressupostos municipals de 2020 i de 2021, i 
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condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests 
pressupostos.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Cimcat Serveis, SL.

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

 

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

6. Expedient 774/2019. Donar compte dels decrets en matèria de contractació

Donar compte dels decrets en matèria de contractació, que es relacionen 
seguidament:

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2019-0224  de  data  14-02-2019,  d’adjudicació  del  contracte 
menor privat de les actuacions del cicle Abrera Riu Humor i Màgia, exp. 774/2019.

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0227 de data 15-02-2019, d’adhesió al contracte derivat 
núm. 2018.03-D1 de l’Acord Marc de subministrament de paper amb destinació als ens 
locals  de  Catalunya,  adjudicat  pel  Consorci  Català  pel  Desenvolupament  Local,  i 
aprovació d’encàrrec de provisió, exp. 1171/2019.

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0241 de data 19-02-2019, de modificació del contracte  de 
serveis de neteja de la resta d’edificis municipals (lot 2) respecte de la nova Comissaria 
de Policia Local, exp. 1009/2019.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2019-0263  de  data  25-02-2019  d’adjudicació del  contracte 
menor  de  serveis  de  direcció  d’obra  i  coordinació  de  seguretat  i  salut  per  l’obra 
d’arranjament i estabilització a la superfície d’esplanació de l’actual entorn al Cementiri 
Vell i Camp de Futbol, exp. 921/2019.

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0275 de data 25-02-2019, d’adjudicació del contracte de 
subministrament i instal·lació de l'equipament escenotècnic de la Sala Municipal, exp. 
9804/2018.

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0276 de data 25-02-2019, d’interpretació de la clàusula 5, 
primer, del Plec de prescripcions tècniques del contracte de serveis d’Infància i Joventut 
de l’Ajuntament d’Abrera, exp.5845/2018.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2019-0283  de  data  26-02-2019,  d’adjudicació del  contracte 
menor de serveis de bossa d’hores de disseny del material comunicatiu de l’Ajuntament 
d’Abrera, exp.1173/2019.

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0285 de data 26-02-2019, d’autorització i disposició de la 
despesa,  per  a  l’any  2019,  del  contracte  menor  de  servei  de  bossa  d'hores  de 
desbrossada de passos i camins veïnals del nucli urbà i barris perifèrics del municipi  
d’Abrera, exp. 3460/2018. 

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2019-0286  de  data  26-02-2019,  d’adjudicació  del  contracte 
Diverses execucions d’obres de millora al municipi (2), exp. 9236/2018.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2019-0296  de  data  27-02-2019,  d’adjudicació  del  contracte 
menor privat de les actuacions artístiques per a la celebració de Carnestoltes 2019, 
exp. 498/2019.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2019-0301  de  data  27-02-2019,  d’aprovació  de  la  memòria 
valorada  Legalització  del  quadre  general  de  les  piscines  d’estiu  i  adjudicació  del 
contracte menor d’obres, exp. 179/2019.
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- Decret  d’Alcaldia  núm.  2019-0314  de  data  01-03-2019,  d’adjudicació  del  contracte 

menor  privat  de  l’actuació  artística  per  a  la  celebració  del  Dia  d’Andalusia,  exp. 
1397/2019.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2019-0340  de  data  08-03-2019,  d’adjudicació  del  contracte 
menor  privat  de  les  actuacions  artístiques  per  a  la  celebració  del  cicle  Musiquem 
Abrera, exp. 1712/2019.

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0359 de data 12-03-2019, d’adjudicació del contracte de 
serveis d’Infància i Joventut de l'Ajuntament d'Abrera, exp. 5845/2018. 

 

Els membres assistents es donen per assabentats

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

7.  Expedient  7912/2018.  Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a 
executar ampliació/instal·lació de  gas  a  l'immoble  ubicat  al  c/  Balaguer,  16 ,  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  17/10/2018  10:28 (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RC-10364),  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
NEDGIA  CATALUNYA,  S.A.  (GAS  NATURAL  CATALUNYA  SDG,  S.A.),  amb  NIF 
A63485890, per a executar ampliació/instal·lació de gas, al c/ Balaguer, 16 (referència 
cadastral  9074502DF0997S0001UJ),  així  com  diversa  documentació  tècnica 
complementària  aportada  en  data  19  de  febrer  de  2019  (registre  d'entrades 
2019-E-RC-1835), com a resposta al requeriment d'esmena de data 14 de gener de 
2019 (registre de sortides 2019-S-RE-106).

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 26 de febrer de 2019 (núm. 2019-0031) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  1  de  març  de  2019  (núm.  SS-2019-425)  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  7912/2018,  a 
NEDGIA  CATALUNYA,  S.A.  (GAS  NATURAL  CATALUNYA  SDG,  S.A.),  amb  NIF 
A63485890,  per a ampliació/instal·lació de gas, al c/ Balaguer, 16 (referència cadastral 
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9074502DF0997S0001UJ) 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 17/10/2018 10:28.
- 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 
78,32  €, 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 tècnic municipal).

 

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

8.  Expedient  6190/2018.  Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a 
executar ampliació/millora  de  la  xarxa  de  serveis  a  l'immoble  ubicat  al  Av. 
Abrera,  8  (CA.333) ,  a  instància  de  JMBM,  amb  NIF  XXXXX705M,  en  nom  i 
representació de NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, 
S.A.), amb NIF A63485890.

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  13/09/2018  15:34 (registre 

11



 

d'entrades núm. 2018-E-RC-9158), 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 
ampliació/millora de la xarxa de serveis, al Av. Abrera, 8 (CA.333) (referència cadastral 
6760004), així com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 19 
de  febrer  de  2019  (registre  d'entrades  2019-E-RC-1833),  com  a  resposta  al 
requeriment  d'esmena  de  data  29  de  novembre  de  2019  (registre  de  sortides 
2018-S-RE-1516).
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  26  de  febrer  de  2019  (núm.  2019-0030)  subscrit  per 
l'arquitecte tècnic municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  1  de  març  de  2019  (núm.  SS-2019-427)  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  6190/2018,  a 
NEDGIA CATALUNYA,  S.A.  (GAS  NATURAL CATALUNYA SDG,  S.A.),  amb  NIF 
A63485890,  per a ampliació/millora de la xarxa de serveis, al Av. Abrera, 8 (CA.333)
(referència cadastral 6760004) 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 13/09/2018 15:34.
- 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  
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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 tècnic municipal).

 

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

9.  Expedient  6187/2018. Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a 
executar ampliació/millora de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al c/ Segre, 
26 (CA.392) , a instància de JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació 
de NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF 
A63485890.

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  13/09/2018  15:33 (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-9157), 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 
ampliació/millora de la xarxa de serveis, al c/ Segre, 26 (CA.392) (referència cadastral 
6965412), així com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 19 
de febrer de 2019 (registre d'entrades 2019-E-RE-243), com a resposta al requeriment 
d'esmena de data 23 de novembre de 2018 (registre de sortides 2018-S-RE-1446). 

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  26  de  febrer  de  2019  (núm.  2019-0029)  subscrit  per 
l'arquitecte tècnic municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  1  de  març  de  2019  (núm.  SS-2019-428)  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 
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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  6187/2018,  a 
NEDGIA CATALUNYA,  S.A.  (GAS  NATURAL CATALUNYA SDG,  S.A.),  amb  NIF 
A63485890,  per ampliació/millora de la xarxa de serveis,  al  c/  Segre, 26 (CA.392)
(referència cadastral 6965412) 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 13/09/2018 15:33.
- En tot cas l’executivitat  de la llicència resta condicionada a: Presentar davant  de 
l'ajuntament,  juntament  amb  la  sol·licitud  de  la  llicència  d'obres,  un  document 
d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la 
correcta  destinació  dels  residus separats per  tipus.  En aquest  document  hi  ha  de 
constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit  
per a la posterior gestió.
- 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.
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Quart.  Notificar  aquest  acord  als  interessats,  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances, i  a  l'Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat 
(arquitecte tècnic municipal).

 

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

10.  Expedient  1207/2019.  Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a 
substitució de montants d'aigua en 2 patis de llums i sanejament de paraments 
verticals a l'immoble ubicat al C/ Casamada, 8, a instància de COMUNITAT DE 
PROPIETARIS CASAMADA 8, amb NIF G59515346 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 06/02/2019  13:40  (registre 
d'entrades  núm.  2019-E-RC-1423)  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
COMUNITAT DE PROPIETARIS CASAMADA 8, amb NIF G59515346, per a executar 
substitució  de  montants  d'aigua  en  2  patis  de  llums  i  sanejament  de  paraments 
verticals, al C/ Casamada, 8,  (referència cadastral 8567219DF0986N000). 

  

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

- Informe tècnic de data 7 de febrer de 2019 (núm. 2019-0114) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.

-  Informe jurídic  de data  7  de  març  de  2019  (núm.  SS-2019-0432)  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 1207/2019, 
sol·licitada per COMUNITAT DE PROPIETARIS CASAMADA 8 amb NIF G59515346,  
per a executar les obres consistents en substitució de montants d'aigua en 2 patis de 
llums  i  sanejament  de  paraments  verticals  al  C/  Casamada,  8  d'aquest  terme 
municipal,  condicionada al  compliment  de les consideracions i  condicions generals 
d'obres menors a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que 
es detallen a continuació:

- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i  Enginyers d’Edificació de Barcelona amb el  núm. AZV822, però amb les 
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següents correccions, modificacions i excepcions: 

-  Document d'acceptació de residus del gestor autoritzat on consti el codi del gestor, 
domicili de l'obra i import del rebut en concepte de dipòsit, d'acord al RD 210/2018 del 
6 d'abril pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de 
Catalunya.
- La substitució de les claraboies existents no comportarà en cap cas reducció a la 
ventilació dels patis interiors.
- Nomenament del contractista.
- La llicència urbanística atorgada no altera les situacions jurídiques privades existents 
entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de 
tercer.
  

Segon. Informar l'interessat que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), i de conformitat amb el conveni de 
delegació amb la Diputació de Barcelona, se li  practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
681,49 €, que haurà  de fer  efectiu  dins els  terminis  que s'indiquin  en la  carta  de 
pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.

  

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

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

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

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

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

 

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

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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11. Expedient 947/2019. Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització 
d'obres menors i de tala d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en 
cada cas durant el mes de febrer de 2019. 

S'han presentat durant el mes de febrer de 2019 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: 1030/2019
- INTERESSAT: DMO
- NIF: XXXXX723K
-  OBRES  COMUNICADES:  reforma  de  cuina  i/o  bany,  instal·lació  de  fals  sostre  i 
instal·lació elèctrica
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Rosers,  36,  baixos  1era  (referència  cadastral 
8469001DF0986N0031DO)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22 del 2019)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1071/2019
- INTERESSAT: AGA
- NIF: XXXXX434R
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Av.  Generalitat,  41,  2on  3ra  (referència  cadastral 
8272401DF0987S0011IB)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22 de 2019) 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1072/2019
- INTERESSAT: LCFDP
- NIF: XXXXX177M
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Olesa,  13  (referència  cadastral 
8775807DF0987N0001MT)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22 de 2019)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1074/2019
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- INTERESSAT: ESR
- NIF: XXXXX177C
- OBRES COMUNICADES: tala d'un pi
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Santa Maria de Vilalba, 39 
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 11,12 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per arbre 
amb un màxim de 75,41 €).

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1078/2019
- INTERESSAT: EMM
- NIF: XXXXX432T
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Pompeu  Fabra,  28  (referència  cadastral 
8574009DF0987S0001BD)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22 de 2019)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1220/2019
- INTERESSAT: JRC
- NIF: XXXXX267T
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
-UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Era,  1B  (referència  cadastral 
8668010DF0986N0001WA)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1228/2019
- INTERESSAT: FPL
- NIF: XXXXX807M
- OBRES COMUNICADES: paret de maons d'1'60 m. x 0'80 m.
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Montseny,  64  (CA.41)  (referència  cadastral 
6663304DF0966S0001TA)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21 de 2019)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1282/2019
- INTERESSAT: MdMGA
- NIF: XXXXX203L
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany i canvi de paviment interior
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Polinyà,  4  (referència  cadastral 
9175010DF0997N0001YO)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1462/2019
- INTERESSAT: JSA 
- NIF: XXXXX368P
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment per impermeabilitat del terrat i pintura de 
façana
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Rebato,  31  (referència  cadastral 
7974813DF0977S0001HO)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1471/2019
- INTERESSAT: ADLTR
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- NIF: XXXXX925E
- OBRES COMUNICADES: tala d'un pi
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Rda.  Sant  Jordi,  20  (CA.246)  (referència  cadastral 
6762501DF0966S0001LA)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 11,12 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per arbre 
amb un màxim de 75,41 €).

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1467/2019
- INTERESSAT: CSB
- NIF: XXXXX269C
- OBRES COMUNICADES: canvi porta exterior i arranjament de paviment de patis i 
jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Circumval·lació, 84 (CV2.207) (referència cadastral 
0180222DF1908S0001AP)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22 de 2019)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1472/2019
- INTERESSAT: INTEGRO, S.L.
- NIF: B63443378
-  OBRES  COMUNICADES:  canvi  de  paviment  interior,  instal·lació  de  fals  sostre, 
substitució  de  portes  i  finestres  i  instal·lacions  de  Gas  Natural,  Electricitat  i  Aigua 
(Sanejament de baixants)
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Rebato,  57  (referència  cadastral 
7775605DF0977N0001UQ)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1464/2019
- INTERESSAT: ACL
- NIF: XXXXX816H
- OBRES COMUNICADES: separació interior d'alumini
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Terrassa, 2 (referència cadastral 8272402DF0987S00)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21). 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1473/2019
- INTERESSAT: COMUNITAT DE PROPIETARIS LA FLORIDA 1
- NIF: H59515361
- OBRES COMUNICADES: reparació teulada
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  La  Florida,  1  (referència  cadastral 
8669801DF0986N000)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.20: intervenció puntual 
per a garantir mínims d'habitabilitat). 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1475/2019
- INTERESSAT: JMA
- NIF: XXXXX045E
-  OBRES COMUNICADES:  reforma  de  cuina  i/o  bany,  canvi  de  paviment  interior  i 
substitució de portes i finestres
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Pl.  Anselm  Clavé,  2,  3er  4ta  (referència  cadastral 
8373803DF0987S0012JZ)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1613/2019
- INTERESSAT: OGB
- NIF: XXXXX472N
- OBRES COMUNICADES: instal·lacions d'electricitat
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Av.  Generalitat,  28,  2on  3ra  (referència  cadastral 
8273502DF0987S0011EB)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1619/2019
- INTERESSAT: EVR
- NIF: XXXXX259S
- OBRES COMUNICADES: Reforma bany.
-  UBICACIÓ DE LES OBRES:  C/  País Valencià, 19 (CV2.498) (referència  cadastral 
0880010)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1670/2019
- INTERESSAT: EUMA, SL
- NIF: B63464077
- OBRES COMUNICADES: instal·lació de rètol
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Cm. dels Sagraments, 29.
-  LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA:  25,03  €  (Ordenança  Fiscal  8  Tarifa  2.17:  llicència  per 
instal·lació de cartells i rètols) 

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

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

 

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

ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

---

SUBVENCIONS

12. Expedient 6533/2018. Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona 
per al transport de la campanya Coneguem els nostres parcs 2019
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En data 26 de juliol de 2018, es van publicar al BOP la convocatòria i  les bases 
específiques  per  a  la  concessió  de  subvencions,  en  règim  de  concurrència 
competitiva, per a l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de 
Barcelona,  per  fer  front  a  les  despeses  del  transport  escolar  de  la  campanya 
Coneguem els nostres parcs de l’exercici 2019.  

La finalitat d’aquesta subvenció és aconseguir que el  major nombre d’escolars es 
beneficiïn  de  la  campanya  “Coneguem  els  nostres  parcs”,  promoguda  per  la 
Gerència  de Serveis  d’Espais  Naturals  de l’Àrea  de Territori  i  Sostenibilitat  de  la 
Diputació de Barcelona.

En  data  26 de setembre de 2018,  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-1277,  es  va 
aprovar la petició de subvenció. El  mateix dia, es va presentar  a la Diputació de 
Barcelona  la  sol·licitud  de  subvenció  del  50% de  la  despesa  prevista,  essent  la 
subvenció sol·licitada de 627,50 € d’un cost total de 1.255,00 € . 

En data 17 de gener de 2019, la Diputació de Barcelona va presentar un escrit a 
l’Ajuntament  d’Abrera  (registre  d’entrada  2019-E-RC-850)  en  què  comunica 
l’atorgament d’una subvenció de 627,50 €. 

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. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, de 627,50 €, 
destinada a finançar el transport escolar de la visita al Parc Natural Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac, en el marc de la campanya Coneguem els nostres parcs 2019.

Segon.  Aprovar  el  compromís  d’ingrés  per  l’import  de  627,50  €  amb  càrrec  a 
l’aplicació pressupostària 46100 del pressupost vigent.
 
Tercer.  Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i 
Finances i a la Regidoria d’Ensenyament.

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

CONVENIS

---

PERSONAL

---

ALTRES ASSUMPTES
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13. Expedient 1676/2019. Donar compte de les altes, baixes i  canvis de nom 
produïts en el segon semestre de 2018 en el servei de subministrament d'aigua 
potable

S’han formalitzat les actes i s’han tramitat les peticions de baixa del subministrament 
d’aigua, que es detallen a l’annex, pel període  comprès de juliol  a desembre de 2018.

 Aquesta proposta d’acord  ha estat formulada per la Unitat de suport administratiu al 
servei municipal d’aigua,  en el  marc de la normativa vigent i  la 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 següent :

ACORD

Únic.  Restar  assabentat  de les actes  de  formalització  de la  prestació  de servei 
municipal  d’aigua,  subscrites  durant  els  mesos  de  juliol,  agost,setembre,octubre, 
novembre  i  desembre   ,  així  com  de  les  tramitacions  de  les  baixes  de 
subministrament, que es relacionen en el llistat de data 01.03.2019 (que consta com 
annex).

Els membres assistents es donen per assabentats

ANNEX DE DATA   01.03.2019
PERIODE:  2n / 2018

Concepte Data Núm.  Pòlissa Adreça
Alta  (*) 26.06.2018 10.418 BC- Cr. Sagraments núm. 12
Alta  (*) 06.06.2018 10.417 BC- Cm. Dels Sagraments  núm. 22
Alta 05.07.2018 10.420 Avgda. Energia núm. 7 
Alta 05.07.2018 10.419 Cr.Hostal del Pi núm. 5 nau 1
Alta 13.07.2018 10.414 Cr. Hostal del Pi núm. 1
Canvi de Titular 02.07.2018 248 Passeig de l' Estació núm. 16 3r 3a
Canvi de Titular 02.07.2018 20.086 Cr. Canarias núm. 13
Canvi de Titular 03.07.2018 573 Avgda. Lluis Companys núm. 8 4t 2a. 
Canvi de Titular 02.07.2018 139 Passeig de l' Estació núm. 16 1r 4a.
Canvi de Titular 03.07.2018 49 Cr. Llobregat núm. 3 3r 1a
Canvi de Titular 04.07.2018 4.310 Cr. República núm. 6 4t 2a 
Canvi de Titular 04.07.2018 2.147 Passatge Estació núm. 21 LC 1
Canvi de Titular 04.07.2018 2.103 Cr. Magarola núm. 18
Canvi de Titular 04.07.2018 30.377 Cr. Ter núm. 4
Canvi de Titular 04.07.2018 677 Cr. Sant Pere núm. 4 2n
Canvi de Titular 05.07.2018 30.171 Cr. Pirineus Núm. 46
Canvi de Titular 05.07.2018 2.039 Cr. Antonio Machado núm 10
Canvi de Titular 03.07.2018 10.216 Cr. Francesc Layret núm. 12 nau 37
Canvi de Titular 04.07.2018 3.047 Cr. Rubí núm. 15
Canvi de Titular 05.07.2018 30.118 Cr. Besos núm. 6
Canvi de Titular 06.07.2018 3.832 Cr. República núm. 5 2n 2a
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Canvi de Titular 06.07.2018 20.755 Cr. Navarra núm. 003
Canvi de Titular 06.07.2018 40.111 Cr. Can Torres núm. 14
Canvi de Titular 03.07.2018 300 Rambla del Torrentet núm. 1 local 2
Canvi de Titular 10.07.2018 20.391 cr. Virrei Amat núm. 17
Canvi de Titular 11.07.2018 205 Cr. Terrassa núm. 4 2n 4a.
Canvi de Titular 11.07.2018 20.807 Cr. Castilla Leon núm. 2
Canvi de Titular 11.07.2018 865 Rambla del Torrentet núm. 4 2n 4a
Canvi de Titular 11.07.2018 1.201 Passeig de l' Estació núm. 20 1r 2a
Canvi de Titular 12.07.2018 2.535 Cr. Rosers núm. 5 1r 1a
Canvi de Titular 16.07.2018 3.701 Cr. Sant Hilari núm. 26 bis
Canvi de Titular 19.07.2018 2.934 Cr. del Mig núm. 27
Canvi de Titular 18.07.2018 3.129 Cr.Rosers núm. 19 3r 3a
Canvi de Titular 20.07.2018 939 Cr. Migdia núm. 12 2n
Canvi de Titular 20.07.2018 3.546 Cr. Purlom núm. 6 3r 1a.
Canvi de Titular 20.07.2018 350 Cr. Industria núm. 15
Canvi de Titular 25.07.2018 50.444 Cr. Menendez Pelayo núm. 24
Canvi de Titular 25.07.2018 2.771 Cr. Roser núm. 62  2n 1a
Canvi de Titular 26.07.2018 3.453 Pça. Dr. Trueta núm. 1
Canvi de Titular 27.07.2018 1.062 Cr. Miraflors núm. 8
Canvi de Titular 23.07.2018 4.266 Cr. Lledoner núm. 2
Canvi de Titular 23.07.2018 20.060 Cr. Balears núm. 7
Canvi de Titular 31.07.2018 2.738 Cr. Tramuntana núm. 54
Alta 01.08.2018 4.114 Cr. Olesa núm. 28 Bl 3 2n 3a
Alta 02.08.2018 10.421 Cr. Hostal del Pi núm. 5 nau 2
Alta 02.08.2018 10.422 Cr. Hostal del Pi núm. 5 nau 4
Alta 02.08.2018 10.423 Cr. Hostal del Pi núm. 5 nau 6
Alta 02.08.2018 10.424 Cr. Hostal del Pi núm. 5 nau 8
Alta 02.08.2018 10.425 Avgda. Energia núm. 7 nau 3
Alta 02.08.2018 10.426 Avgda. Energia núm. 7 nau 5
Alta 02.08.2018 10.427 Avgda. Energia núm. 7 nau 7
Alta 08.08.2018 3.344 Rbla. Torrentet núm. 2 local 6 bis
Canvi de Titular 01.08.2018 50.183 Cr. Penedès núm. 3
Canvi de Titular 02.08.2018 1.707 Cr.Jaume I núm. 17
Canvi de Titular 02.08.2018 2.700 Cr. Magarola núm. 82
Canvi de Titular 02.08.2018 10.419 Cr. Hostal del Pi núm. 5 nau 1
Canvi de Titular 03.08.2018 330 Cr. Terrassa núm. 2 4t 3a.
Canvi de Titular 03.08.2018 30.235 Cr. Ter núm. 8
Canvi de Titular 02.08.2018 594 Cr. Llobregat núm. 5 baixos 1a. (Local)
Canvi de Titular 01.08.2018 20.441 Cr. Ullastrell núm. 37
Canvi de Titular 06.08.2018 3.201 Rambla  Torrentet núm. 14 baixos 1a
Canvi de Titular 07.08.2018 10.045 Pj. Treball núm. 5
Canvi de Titular 08.08.2018 248 Passeig de l' Estació núm. 16  3r 3a
Canvi de Titular 08.08.2018 40.463 Cr. Suro núm. 9
Canvi de Titular 09.08.2018 2.813 Cr. Magarola núm. 55
Canvi de Titular 10.08.2018 4.032 Cr. Vilafranca núm. 25
Canvi de Titular 10.08.2018 20.039 Cr. Baix Llobregat núm. 25
Canvi de Titular 14.08.2018 156 Cr. Nou núm. 23  2n
Canvi de Titular 14.08.2018 227 Cr. Estació núm. 6 esc 1 1r 2a
Canvi de Titular 13.08.2018 20.558 Cr. Castilla Leon 1 2F 36
Canvi de Titular 14.08.2018 50.236 Cr. del Pi núm. 63
Canvi de Titular 21.08.2018 3.623 Cr. República núm. 3 baixos 1a
Canvi de Titular 27.08.2018 20.762 Cr. Madrid núm. 16
Canvi de Titular 28.08.2018 40.053 Cr. Major de STMV núm. 26 3r 5a.
Canvi de Titular 29.08.2018 2.339 Cr. Rosers núm. 34 4t 4a
Canvi de Titular 29.08.2018 224 Cr. Magarola núm. 3
Canvi de Titular 29.08.2018 2.103 Cr. Magarola núm. 18
Canvi de Titular 29.08.2018 3.803 Cr. Pere Vallès núm. 8 2n 3a
Canvi de Titular 30.08.2018 3.417 Cr. Rebató núm. 74 1r 4a
Canvi de Titular 31.08.2018 20.593 Cr. Voltrera núm. 4
Alta 25.09.2018 4.122 Cr. Jaume I núm. 23 bl 1 baixos 2a
Alta 28.09.2018 4.439 Cr. República núm. 5 LC 3
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Canvi de Titular 03.09.2018 147 Cr. Llobregat núm. 7 1r 2a
Canvi de Titular 03.09.2018 3.044 Cr. Martorell núm. 31 1r 2a
Canvi de Titular 03.09.2018 40.027 Cr. Major de STMV núm. 11 1r 2a
Canvi de Titular 04.09.2018 4.009 Cr. La Florida núm. 36
Canvi de Titular 05.09.2018 3.169 Cr. ponent núm. 8 baixos 2a.
Canvi de Titular 10.09.2018 20.403 Avgda. Virrei Amat núm. 30
Canvi de Titular 12.09.2018 20.120 Cr. Castella La Mancha  núm. 4
Canvi de Titular 12.09.2018 620 Cr. Casamada núm. 6 àtic 1a.
Canvi de Titular 12.09.2018 3.948 Rambla del Torrentet núm.16 L1 
Canvi de Titular 17.09.2018 360 Cr. Major núm. 28 1r 4a
Canvi de Titular 19.09.2018 50.343 Cr. Priorat núm. 1
Canvi de Titular 18.09.2018 4.066 Cr. Rosers núm. 36 5e 1a
Canvi de Titular 17.09.2018 1.551 Cr. Casamada núm. 10 4t 1a
Canvi de Titular 19.09.2018 939 Cr. Migdia núm. 12 2n
Canvi de Titular 19.09.2018 30.159 Cr. Canigó núm. 23
Canvi de Titular 19.09.2018 834 Avgda. Generalitat núm. 7 3r 2a
Canvi de Titular 20.09.2018 1.470 Cr. Menorca núm. 6
Canvi de Titular 21.09.2018 1.588 Cr. Terrassa  núm. 2 lc 14
Canvi de Titular 24.09.2018 50.428 Cr. Moreneta núm. 39
Canvi de Titular 24.09.2018 1.307 Pça. Anselm Clavé núm. 3 4t 4a
Canvi de Titular 24.09.2018 50.007 Cr. Berguedà núm. 03
Canvi de Titular 25.09.2018 2.317 Cr. Manresa núm. 3 1r 3a
Canvi de Titular 25.09.2018 922 Cr. Rosers núm. 38 1r 1a
Canvi de Titular 24.09.2018 1.657 Cr. Rosers núm. 36 4t 1a
Canvi de Titular 28.09.2018 30.134 Cr. Sant Jordi núm. 14
Canvi de Titular 28.09.2018 40.059 Cr. del Suro núm. 1
Alta 03.10.2018 10.378 Av.Ca N' Amat núm. 10 nau 18
Alta 08.10.2018 10.428 Cr. Can Noguera núm. 4 nau 35
Alta 16.10.2018 20.832 Cr. Sant Lluís núm. 15
Alta 31.10.2018 3.075 Cr. Casamada núm. 12 1r 1a
Canvi de Titular 01.10.2018 40.009 Cr. Can Torras núm. 2
Canvi de Titular 01.10.2018 3.557 Cr. Purlom núm. 6 1r 3a
Canvi de Titular 04.10.2018 50.292 Camí de Sant Maria de Vilalba núm. 5
Canvi de Titular 04.10.2018 3.556 Cr. Purlom núm. 10 1r 2a,
Canvi de Titular 04.10.2018 147 Cr. Llobregat núm. 7 1r 2a
Canvi de Titular 03.10.2018 2.640 Cr. Magarola núm. 68 
Canvi de Titular 02.10.2018 516 Cr. Rosers núm. 36 3r 2a
Canvi de Titular 08.10.2018 3.387 Cr. Lluis Companys núm. 25 4t 3a
Canvi de Titular 09.10.2018 2.263 Ps. Estació núm. 7 LC 6 
Canvi de Titular 10.10.2018 3.762 Cr. Pere Vallés núm. 8 4t 1a
Canvi de Titular 10.10.2018 20.593 Cr. Voltrera núm. 4
Canvi de Titular 10.10.2018 2.611 Cr. Pompeu Fabra núm. 60
Canvi de Titular 16.10.2018 20.028 Cr. Baix Llobregat núm. 10
Canvi de Titular 17.10.2018 2.983 Cr. Martorell núm. 31 1r 4a
Canvi de Titular 15.10.2018 50.012 Cr. Camèlia núm. 8
Canvi de Titular 15.10.2018 560 Cr. Rosers núm. 52
Canvi de Titular 17.10.2018 20.465 Cr. Voltrera núm. 5
Canvi de Titular 17.10.2018 792 Pça. de les Oliveres núm. 1 1r 1a
Canvi de Titular 17.10.2018 3.881 Ps. de l' Estació núm. 12 SS 003
Canvi de Titular 17.10.2018 50.209 Cr. del Pi núm. 10
Canvi de Titular 19.10.2018 1.434 Avgda. Generalitat núm. 32 4t 4a
Canvi de Titular 22.10.2018 50.004 Cr. Estrella núm. 3
Canvi de Titular 22.10.2018 2.168 Cr. Manresa núm. 9 B1 8è
Canvi de Titular 23.10.2018 50.178 Cr. Moreneta núm. 46
Canvi de Titular 23.10.2018 1.837 Cr. Pompeu Fabra núm. 6
Canvi de Titular 23.10.2018 2.931 Cr. Balaguer núm. 11
Canvi de Titular 25.10.2018 3.854 Cr. Colònia del Riu núm.5
Canvi de Titular 25.10.2018 20.720 Cr. Sant Lluís núm. 35
Canvi de Titular 25.10.2018 654 Avgda. Generalitat núm. 24 1r 4a
Canvi de Titular 23.10.2018 2.544 Cr. Casamada núm. 4 4t 1a
Canvi de Titular 29.10.2018 840 Ps. de l' Estació núm. 12 2n 4a
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Canvi de Titular 31.10.2018 4.224 Cr. Joan Miró núm. 7 2n 3a
Canvi de Titular 19.10.2018 1.085 Passeig de l' Estació núm. 32
Alta 21.11.2018 10.429 Cr. Barcelona núm. 5-7 nau 5 A
Canvi de Titular 02.11.2018 2.076 Cr. Antonio Gaudi núm. 7
Canvi de Titular 02.11.2018 117 Pl  Anselm Clavé núm. 3 2n 3a
Canvi de Titular 02.11.2018 280 Ps. de l' Estació núm. 2 1r 4a
Canvi de Titular 02.11.2018 50.105 Cr. Lliri núm. 12
Canvi de Titular 07.11.2018 1.631 Cr. Rosers núm. 38 5e 3a
Canvi de Titular 09.11.2018 1.176 Cr. del Mig núm. 11(adreça La Font 22)
Canvi de Titular 12.11.2018 3.170 Cr. Pompeu Fabra núm. 2 LC 2
Canvi de Titular 12.11.2018 3.920 Cr. República núm. 12 2n 2a
Canvi de Titular 13.11.2018 4..009 Cr. La Florida núm. 36
Canvi de Titular 12.11.2018 20.003 Cr. Asturias núm. 3
Canvi de Titular 14.11.2018 30.217 Avgda. Abrera núm. 24
Canvi de Titular 15.11.2018 3.283 Cr. Antonio Machado núm. 66 LC 3
Canvi de Titular 16.11.2018 796 Cr. Palleja núm. 5
Canvi de Titular 19.11.2018 4.446 Cr. República núm. 12 1r 2a 
Canvi de Titular 22.11.2018 1.961 Passeig de l' Estació núm. 21 LC 2 
Canvi de Titular 27.11.2018 50.047 Cr. Gardènia núm. 3
Canvi de Titular 27.11.2018 2.981 Cr. Salvador Espriu  núm. 6 1r 4a
Canvi de Titular 28.11.2018 973 Cr. Rebató núm. 53
Canvi de Titular 28.11.2018 4.045 Ps de l' Estació núm. 16 3r 4a
Canvi de Titular 28.11.2018 1.484 Avgda. Generalitat núm. 1 1r 1a
Canvi de Titular 28.11.2018 845B Avgda. Generalitat núm . 32 baixos 9a
Alta 23.12.2018 30.381 Cr. Nuria núm. 48
Canvi de Titular 03.12.2018 1.915 Passeig de l' Estació núm. 17 2n 1a
Canvi de Titular 04.12.2018 49 Cr. Llobregat núm. 3  3r 1a
Canvi de Titular 05.12.2018 317 Cr. Casamada núm. 12 2n 3a
Canvi de Titular 05.12.2018 30.017 Ronda Sant Jordi núm. 5
Canvi de Titular 11.12.2018 2.730 Cr. Tramuntana núm. 49
Canvi de Titular 11.12.2018 1.951 Cr. Manresa núm. 9-15 esc A 2n 5a
Canvi de Titular 11.12.2018 2.286 Cr. Tramuntana núm. 11
Canvi de Titular 12.12.2018 30.306 Cr. Montseny núm. 43
Canvi de Titular 17.12.2018 4.137 Cr. República núm. 8 baixos 1a
Canvi de Titular 18.12.2018 20.405 Av.Virrei Amat núm. 33
Canvi de Titular 18.12.2018 978 Pça. Rafael Casanova núm. 9 2n 3a
Canvi de Titular 20.12.2018 3.551 Cr. Purlom núm. 8 2n 4a
Canvi de Titular 20.12.2018 20.683 Camí Castell de Voltrera núm. 32
Canvi de Titular 20.12.2018 20.280 Cr. País Valencia núm. 6
Canvi de Titular 19.12.2018 20.248 Cr. Madrid núm. 6
Canvi de Titular 24.12.2018 50.040 Cr. Candelera núm. 11
Canvi de Titular 21.12.2018 50.062 Cr. Goya núm. 12
Canvi de Titular 21.12.2018 20.233 Cr. Galicia núm. 10
Canvi de Titular 21.12.2018 50.209 Cr. del Pi núm. 10
Canvi de Titular 24.12.2018 736 Cr. Solell núm. 3 A
Canvi de Titular 28.12.2018 50.508 Cr. Goya núm. 5
Canvi de Titular 28.12.2018 20.573 Avgda. Circumval·lació núm. 84
Canvi de Titular 21.12.2018 30.023 Cr. Montseny núm. 68
Canvi de Titular 18.12.2018 2.012 Cr. Manresa núm. 9 B 2n 4a
Baixa (*) 19.06.2018 3.384 Avgda.Lluís Companys núm. 25 2n 1a
Baixa 09.07.2018 5.155 Cr. Pagesia núm. 9
Baixa 30.07.2018 6.611 Cr. Manresa s/n.
Baixa 22.08.2018 420 Avgda. generalitat 24 4t 4a.
Baixa 06.09.2018 6.579 Avgda. de l’ Energia núm. 7
Baixa 06.09.2018 6.582 Cr. Hostal del Pi núm. 3
Baixa 04.10.2018 6.437 Cr. Olesa núm. 27 baixos 2a
Baixa 30.10.2018 5.333 BC-Cr. Hostal del Pi núm. 13 nau 5 
Baixa 30.10.2018 5.334 Cr. Hostal del Pi núm. 13 nau 5

(*) omissió llistat mes de juny de 2018
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14. Expedient 1490/2019. Aprovació de la factura del Consell Comarcal relativa 
al Servei d'Atenció Domiciliària de gener 2019 

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 2019, amb un import total de 133.043,56€.

Atès que en data  15  de febrer  de 2019,  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat 
presenta ha fet arribar, mitjançant EACAT, els documents de validació de la factura 
del servei de SAD prestat al municipi  d’Abrera el  mes de gener de 2019 amb un 
import de 9.843,97€.

S’ha emès informe tècnic en data 28 de febrer de 2019 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 9.843,97€ en concepte de servei de SAD 
del  mes  de  gener  de  2019,  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.

Segon. Comunicar 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

SV  SOBREVINGUTS
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Els membres assistents acorden per unanimitat la incorporació dels següents 

punts sobrevinguts a l’ordre del dia.

SV1.Expedient  311/2019.  Donar  compte  del  Decret  d'Alcaldia  referent  a 
l'aprovació  de  les  bases  específiques  del  Concurs  de  disfresses  de 
Carnestoltes per a l'any 2019

Es dóna compte del Decret d'Alcaldia núm. 2019-0187, de data 07/02/2019, que té el 
següent tenor literal:

"Assumpte: Concurs de disfresses de Carnestoltes per a l'any 2019

Atès que la regidoria de Cultura d’Abrera vol continuar promocionant i realitzant 
esdeveniments populars que fomentin la participació ciutadana dels veïns i veïnes de 
la localitat.

Atès que la regidoria de Cultura s’encarrega del cicle festiu i que el Carnestoltes 
forma part del mateix enriquint i ampliant el patrimoni immaterial cultural del municipi.

Atès que aquest concurs de disfresses s’ha celebrat repetidament i és una de les 
activitats amb més participació dels vilants del municipi. 

Atès l’informe tècnic 2019-0006 subscrit per la tècnica de cultura, posa de manifest  
que la realització d’aquest concurs sempre ha tingut una bona acollida i un elevat 
grau de participació entre la ciutadania, fomentant les tradicions culturals paganes i 
enriquint el patrimoni immaterial municipal de la vila. 
    
De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les 
Bases Generals Reguladores de subvencions de l’Ajuntament d’Abrera incloses a les 
Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2003 de conformitat amb les Bases 
d’Execució del Pressupost de l’exercici 2019. 

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Servei de Cultura en el marc de 
la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia, 
fent ús de la facultat d’avocació prevista a l’article 10 de la Llei 40/2015, de règim 
jurídic del sector públic.

RESOLC

Primer. Aprovar les bases específiques del Concurs de disfresses de Carnestoltes 
per a l'any 2019, de conformitat amb el text que s’annexa a aquest acord.

Segon. Convocar el Concurs de disfresses de Carnestoltes per a l'any 2019, , de 
conformitat amb el text que s’annexa a aquest acord.
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Tercer. Autoritzar la despesa de premis a l’aplicació pressupostària de referència 929 
48000 – Premis i beques per activitat - per un import de 1.385,00 €.

Quart. Publicar la resolució al tauler d’anuncis de la corporació.

Cinquè. Donar compte a la propera Junta de Govern Local a la propera sessió que 
es celebri, a Serveis Econòmics, al Departament de Cultura i al Departament de 
Comunicació".

 
Els membres assistents es donen per assabentats

SV2.  Expedient 3138/2018. Denegació d’autorització d’usos i obres de caràcter 
provisional sol•licitada per GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SA, amb NIF 
B08102790, per no estar d'acord amb la normativa vigent.

 
S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  23/10/2017  12:45h (registre 
d'entrades núm. 2017-E-RC-9726), petició de llicència urbanística subscrita per FCP, 
amb NIF XXXXX545W, en nom i representació de la raó social GRUPO GENERAL 
CABLE SISTEMAS SA, amb NIF B08102790, per a executar una sitja, en concret al c/ 
Metall,  4 (referència  cadastral  0265004DF1906N0001EF),  així  com  diversa 
documentació tècnica complementària aportada en data 22 de desembre de 2017, 
(registre d'entrades  2017-E-RE-458),  com a resposta al  requeriment  d'esmena de 
data 22 de novembre de 2017 (registre de sortides 2017-S-RC-3840).
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 2018-0753 de data 23 de maig de 2018 s’admet a tràmit la 
sol·licitud d’autorització per l’execució de les obres esmentades, en sòl urbanitzable 
programat, atès que es compleixen els requisits de l’article 54.1 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i es va 
remetre  l’expedient  a  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  als  efectes  que  emetes 
informe sobre la legalitat dels usos i les obres proposades 
 
La comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 2 d’octubre de 2018 
va emetre informe desfavorable en relació amb l’expedient d’autorització provisional 
per  obres  consistents  en  la  instal·lació  d’una  sitja  al  carrer  Metall,  4  d’Abrera, 
formulada  per  la  societat  Grupo  General  Cable  Sistemas  S.A.  i  tramesa  per 
l’Ajuntament,  de  conformitat  amb  els  articles  53  i  54  del  Text  refós  de  la  llei 
d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 
372012, de 22 de febrer.

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes següents:
- Informe tècnic de data 19/12/2018 (núm. 2018-0162) subscrit per l'arquitecte cap del 
departament d’Urbanisme i Territori.

- Informe jurídic de data 29/01/2019 (núm. SS-2019-0407) 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, i aquest regidor delegat d'Obres i serveis, 
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Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, en ús de les atribucions que m'atorga el Decret 
núm. 2018-1254 de 20 de setembre de 2018,  proposo a la Junta de govern local 
l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer.  Denegar  la  petició  d’autorització  d’usos  i  obres  de  caràcter  provisional 
referenciada  a  la  part  expositiva  pels  motius  que  s'indiquen  als  informes  tècnics 
annexos.
 
Segon. Notificar aquesta resolució a GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SA, a la 
Comissió  Territorial  d’Urbanisme;  i  comunicar-ho  al  departament  d'Urbanisme 
(arquitecte cap del departament) i a la Policia Local.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

SV3.  Expedient  3913/2018.  Denegació  de  llicència  d'obres  sol•licitada  per 
GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SLU,  amb NIF B08102790,  per  no estar 
d'acord amb la normativa vigent.

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  14/06/2018  14:18h (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-6089), petició de llicència urbanística subscrita per JAG, 
amb NIF XXXXX600S, en nom i  representació de la raó social  GRUPO GENERAL 
CABLE SISTEMAS SLU, amb NIF B08102790, per a executar tancament de cobert 
existent, creant un túnel, en concret al c/ del Metall, 4, (PI Can Sucarrats) (referència 
cadastral 0265004).
 
En relació amb la petició de la llicència d'obres sol·licitada s'ha emès l'informe tècnic 
núm. 2018-0164 de data 19/12/2018 subscrit per l’arquitecte cap del departament que, 
en la seva part essencial diu:
"Els terrenys sobre els que es proposa de realitzar l’actuació estan classificats com a  
sòl  urbanitzable programat.  Tot  i  que al  setembre de 2006 es va iniciar  l’execució  
urbanística aquesta es va aturar el 2010 i actualment es troba pendent de finalitzar  
sense que els terrenys hagin assolit la condició de solar. 
La tramitació i aprovació dels instruments de planejament i de gestió de l’execució ha 
tingut el següent recorregut:
Pla parcial
- El 13.02.2002 la Comissió d’Urbanisme de Barcelona acorda l’aprovació definitiva suspenent 
l’executivitat.
- El 11.12.2002 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona acorda la publicació de l’acord  
d’aprovació definitiva.
- El 11.04.2003 es publica l’acord al DOGC.
Projecte d’Urbanització
- El 08.09.2004 s’aprova inicialment mitjançant Decret d’Alcaldia.
- El 01.02.2006 s’aprova definitivament per la JGL.
Projecte de Reparcel·lació
- El 14.10.2004 es dóna conformitat al projecte presentat per la Junta de compensació 
mitjançant Decret d’Alcaldia.
- El 21.06.2006 s’aprova definitivament per la JGL. 
Modificació “A” del Pla parcial
- El 25.09.2008 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona acorda l’aprovació definitiva. 
- El 05.01.2009 es publica l’acord al DOGC.
D’acord amb l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (expedient:  
2018/06729/B), en referència a la petició de llicència provisional per a la construcció 
d’una sitja, atès que la proposta de referència se situa en un sector que no està 
actualment pendent de reparcel·lació i que aquesta reparcel·lació va ser inscrita en el 
registre de la Propietat fa més de set anys, la proposta no s’ajusta a cap dels supòsits 
d’autorització d’usos i obres de caràcter provisional previstos en els apartats 1 i bis de 
l’article 53 del text refós de Llei d’urbanisme
Atenent a la situació expressada no es poden autoritzar obres i usos de caràcter 
permanent ni provisional.
Conclusió
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S’informa desfavorablement  la  llicència  d’obres  de  tancament  d’un  cobert  existent  
creant un túnel per la millora d’eficiència energètica al carrer del Metall, núm. 4 del  
polígon industrial Can Sucarrats."

S'ha emès l’informe  jurídic de data 29/01/2019 (núm. SS-2019-0408) 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, i aquest regidor delegat d'Obres i serveis, 
Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, en ús de les atribucions que m'atorga el Decret 
núm. 2018-1254 de 20 de setembre de 2018,  proposo a la Junta de govern local 
l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer.  Denegar la petició de llicència referenciada a la part expositiva pels motius 
que s'indiquen a l'informe tècnic transcrit.
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SLU  i 
comunicar-ho  al  departament  d'Urbanisme  (arquitecte  cap  del  departament)  i  a  la 
Policia Local.

 

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

SV4. Expedient 565/2019.  Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i 
convocatòria  de  licitació  del contracte   d’explotació  del  Bar de  la  Piscina 
municipal descoberta.

Per a la gestió i explotació del Bar de la Piscina municipal descoberta, equipament 
esportiu d’aquest Ajuntament, es preveu la formalització d’un contracte administratiu 
especial, de dos anys de durada, prorrogable per dos anys més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 22/01/2019, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de data 20/02/2019, 
subscrit pel cap del Servei d’Esports.

El valor estimat del contracte és de 72.000 €, IVA no inclòs. El pressupost base de la 
licitació és de 10.800 € (450 €/mes). Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA, per 
import de 2.268 €, el que comporta una suma total de 13.068 €. El preu podrà ser 
modificat a l’alça però no reduït.

Es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat per aquesta 
licitació, atès que dóna la possibilitat d’ofertar a tots els particulars del sector que ho 
vulguin fer, podent obtenir l’Administració l’execució del contracte amb una millor 
relació qualitat-preu.
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Vist l’informe jurídic núm. 2019-0013 de data 19/02/2019 emès pel secretari general de 
la corporació.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la necessitat motivada de 
l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules així com l’emissió dels informes 
pertinents, la 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. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques del contracte administratiu especial Bar de la 
Piscina municipal descoberta.

Segon. Iniciar el procediment obert de licitació del contracte i publicar anunci de 
licitació al Perfil de contractant per a la presentació d’ofertes, mitjançant l’eina Sobre 
Digital, en un termini de quinze dies naturals, a comptar des del dia següent al de la 
publicació al Perfil.

Tercer. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei d’Esports.

 

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

I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió el dia i hora indicats a 
l’encapçalament, de la qual estenc la present acta i en dono fe.

                                DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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