
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT CELEBRADA EL DIA 6 DE 
SETEMBRE DE 2016 PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT 

D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:00 hores del dia 6 de setembre de 2016, es reuneixen 
en primera convocatòria, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i  
per la celebració de sessió extraordinària i urgtent a la que fa referència l’article 113 
del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament 
d’Organització,  Funcionament  i  Regim Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  els  següents 
regidors i regidores:

President: Francisco Sánchez Escribano (PSC)

Vocals: 
- Sr.  F.  Xavier  Serret  i  Marsiñach,  regidor  delegat  de  Medi  Ambient  i 

Sanitat (ERC)
- Sra.  M.  Guadalupe  Marcos  Giménez,  regidora  delegada  d’Hisenda, 

Serveis Socials, Dones i Igualtat i Millora (PSC)
- Sra. Davinia Megías Cano, regidora delegada de Joventut, Cultura i  

Comunicació (PSC) 

Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau

Assisteixen també a la sessió els/les següents regidors/res:
- Sr. Albert Roca Presas regidor delegat d’Obres i Serveis, Parcs i jardins, 

Urbanisme i mobilitat (PSC)
- Sr.  José  Luís  Hita  Bullón  regidor  delegat  de  Seguretat  Ciutadana, 

(PSC)

Excusen  l’assistència:  la  Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de 
Promoció Econòmica,  Comerç  i  Turisme (CiU);  i  la  Sra.  Maria José Orobitg Della, 
regidora delegada d’Ensenyament, Acció Cultural i Patrimoni Cultural (ERC).

Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es 
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia: 

ORDRE DEL DIA

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient: G011/2016/15

Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent
1.2 Expedient núm.: G013/2016/13

Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 19.07.16.

2 CONTRACTES 19/07/2016

2.1 Expedient núm.: G367/2012/05
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  núm.  2016-0638  de  data 
04/07/2016, de resolució del contracte administratiu especial d’explotació del 
Bar de la Casa de Cultura.

2.2 Expedient núm.: G333/2016/10
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm. 2016-0710 de data 25/07/2016, 
d’adjudicació del contracte menor de serveis de socorrisme al Centre Aquàtic 
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Municipal
2.3 Expedient núm.: G333/2015/56 (E007/2015/13)

Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm. 2016-0722 de data 26/07/2016, 
d’adjudicació  del  contracte  menor  de  subministrament  de mobiliari  urbà  i 
retenidors de velocitat

2.4 Expedient núm.: G330/2014/08
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0729 de data 27/07/2016, de 
devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis Taller de Llengua 
catalana i Espai Vine a Jugar, per a persones immigrades i els seus fills i  
filles menors de 3 anys, i Cafè de Famílies al Centre Obert.

2.5 Expedient núm.: G330/2005/01
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0731 de data 27/07/2016, de 
devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis “Segona fase dels 
treballs tècnics de revisió del POUMA”.

2.6 Expedient núm.: G330/2016/20
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0756 de data 01/08/2016, de 
designació de la segona suplent de la secretària de la Mesa de contractació 
del contracte administratiu de serveis de socorrisme a la Piscina municipal 
d’estiu

2.7 Expedient núm.: G328/2016/21
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm. 2016-0759 de data 01/08/2016, 
d’inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de 
licitació del  contracte d’obres de renovació de la pavimentació a diferents 
carrers del municipi.

2.8 Expedient núm.: G330/2011/02 
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0766 de data 03/08/2016, de 
devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de manteniment 
preventiu de les  instal·lacions  municipals  de calefacció,  aire condicionat  i 
aigua sanitària.

2.9 Expedient núm.: G330/2016/20
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm. 2016-0769 de data 04/08/2016, 
d’adjudicació del contracte de serveis de socorrisme a la Piscina municipal 
d'estiu.

2.10 Expedient núm.: G330/2014/04
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0773 de data 05/08/2016, de 
devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis Tallers Joves.

2.11 Expedient núm.: G333/2016/14
Aprovació de l’acta de recepció de les obres de senyalització del carril bici al 
carrer Barcelona (tram polígon industrial Barcelonès 1a fase).

2.12 Expedient núm.: G329/2016/10
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm. 2016-0793 de data 11/08/2016, 
d’adjudicació del contracte de subministrament del vestuari del personal de 
l'Ajuntament d'Abrera.

2.13 Expedient núm.: G333/2016/28
Donar compte del Decret d’Alcaldia  núm. 2016-0792 de data 10 d’agost de 
2016,  d’adjudicació  del  contracte  menor  d’obres  de  seguretat  a  la 
urbanització del polígon industrial Can Sucarrats

2.14 Expedient núm.: G333/2016/27
Adjudicació  del  contracte  menor  de serveis  per  a  la neteja  d'embornals  i 
reixes del clavegueram del municipi.

2.15 Expedient núm.:  G333/2014/17
Devolució  de  la  garantia  definitiva  del  contracte  menors  per  a   obres  de 
substitució d’elements de fusteria exterior a tres edificis.

2.16 Expedient núm.: G330/2016/12
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0829 de data 29/08/2016, de 
pròrroga del contracte de serveis de neteja del Centre Aquàtic Municipal.

2.17 Expedient núm.: G331/1999/01
Convalidació  de  factures  del  contracte  de  gestió  del  servei  públic  de 
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transport urbà Bus Abrera.
2.18 Expedient núm.: G333/2015/12

Convalidació de factures del contracte menor de serveis de la implantació de 
la  “Plataforma  de  Gestión  Documental  y  Gestión  de  Expedientes”  per  la 
tramitació d’expedients de l’Ajuntament d’Abrera.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.:  E013/2015/255
Llicència d'obres i instal·lacions per a la construcció d’un edifici (restaurant), 
urbanització  interior  de  la  parcel·la,  nova  tanca  de  la  parcel·la  als  límits 
laterals i modificació de la tanca existent al carrer a la parcel·la ubicada a 
l’Av.  Ca  n'Amat,  6,  a  instància  d’Establiments  Viena,  S.A.,  amb  CIF 
A08874489.

3.2 Expedient núm.:  E013/2015/301
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar dos habitatges unifamiliars 
aparellats, tanques a carrer i tanques perimetrals de les parcel·les, ubicades 
al C/ Igualada, 6-8, a instància de Planeamientos Residenciales, SL, amb 
CIF B66169202. 

3.3 Expedients núms.:  E013/2016/019 (E029/2015/136) 
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  executar actuacions  de  millora  d’un 
camp  agrícola  a  Can  Morral  del  Molí,  mitjançant  l’aportació  de  terres 
procedents d’obres de la construcció (140.309,60 m3), al polígon 12 parcel·la 
4 i polígon 5 parcel·la 11, a instància de la raó social Excavacions i Finques 
Silvestre Ginferrer, SL, amb NIF B64173677. 

3.4 Expedient núm.:   E014/2016/036  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació interior 
de gas natural, a l'immoble ubicat a l’Av. Circumval·lació, 64 (CV2.218), a 
instància de JBC, amb NIF XXXXX786Y. 

3.5 Expedient núm.:   E014/2016/038
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació interior 
de  gas  natural  a  l'immoble  ubicat  a  l’Av.  Virrei  Amat,  29  (CV1.075),  a 
instància de JACV, amb NIF XXXXX458J. 

3.6 Expedient núm.: E017/2016/018
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a l’Av. 
Circumval·lació, 64 (CV2.218), a instància de Gas Natural Distribución SDG, 
SA, amb NIF A63485890.

3.7 Expedient núm.: E013/2015/137
Resolució  de  recurs  de  reposició  interposat  per  Adec  Global,  SL contra 
l’acord núm. 3.5 de la Junta de Govern Local de data 1 de març de 2016.

3.8 Expedients núms.: E015/2016/07/juliol i els referenciats
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 juliol de  2016. 

3.9 Expedient núm.: E007/2016/001
Aprovació inicial del projecte municipal corresponent a les obres de “Reforma 
de la sala de filtració i tractament a les piscines municipals d’estiu”

3.10 Expedient: E007/2016/015
Aprovació inicial del projecte ordinari d’obres anomenat “Adequació de local 
per a ubicar la ràdio municipal” 

3.11 Expedients núms.: E015/2016/08/agost i els referenciats
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’agost de  2016. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2016/03
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Declaració  responsable  d’activitat  de  centre  d'estètica  al  carrer  d’Antonio 
Machado, 66, local 4.

4.2 Expedient núm.: E052/2006/49
Comunicació de transmissió d’activitat de bar al carrer de la Purlom, 6, local 
1.

4.3 Expedient núm.: E052/2015/32
Comunicació d’activitat de magatzem al camí dels Sagraments, 29.

4.4 Expedient núm.: E054/2011/06
Comunicació  d’activitat  de  centre  d’educació  infantil  i  primària  al  carrer 
d’Esparreguera, 3.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2016/21
Acceptació de subvenció en el marc del Catàleg de Serveis 2016 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, de la Diputació de Barcelona, per a 
suport tècnic per a la valoració d’ofertes tècniques del concurs d’eficiència 
energètica de l’enllumenat.

5.2 Expedient núm.: G404/2016/11
Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona en el  marc de les 
“Meses  de  Concertació  2016-2019”,  per  a  les  actuacions  anomenades 
“Reforma de la Sala Municipal” i “Remodelació del parc de Can Vilalba”

5.3 Expedient núm.:G382/114TL/2016/01
Aprovació de les bases que regiran els ajuts a la contractació laboral, línia 1 
Suport  integral  al  foment  de  l’ocupació,  a  la  modalitat  c)  Ajuts  a  la 
contractació  laboral,  dintre  dels  Ajuts  del  Programa  Complementari  de 
Diputació de Barcelona de Foment de l’Ocupació i de suport a la integració 
social.

6 CONVENIS

6.1

Expedient núm.:E354/063MO/2016/02
Aprovació  de  conveni  relatiu  a  la  realització  de  les  pràctiques  del  curs 
Activitats  de  Gestió  Administrativa (FOAP 2015)  per  part  de  l’alumnat  a 
diferents empreses, dins el curs que organitza l’Ajuntament d’Abrera i que 
subvenciona el Servei d’Ocupació de Catalunya.

6.2 Expedient núm.: G401/2016/05
Assumpte: Aprovació del Conveni marc d'adhesió, col·laboració i cooperació 
amb  entitats  socials  de  l’Agència  Catalana  del  Consum  sobre  pobresa 
energètica.

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: G382/114TL/2016/02
Sisè Concurs d’Aparadors Nadalencs.

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient: G011/2016/15
Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent

Vist que per part de la Presidència ha estat convocada sessió extraordinària i urgent de 
la Junta de Govern Local, segons l’article 112.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
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de  les  Entitats  dades  Locals  (en  endavant  ROF),  per  tractar  els  temes  que 
s’especifiquen a l’ordre del dia.

Atesa  la  necessitat  de  que  aquest  Consistori  aprovi  per  unanimitat  dels  membres 
presents la urgència segons estableix l’article 113.1 a) del ROF, adopta el següent:

 ACORD                            

Primer. Aprovació  de  la  urgència,  de  la  convocatòria  de  la  sessió  que  ha  estat 
convocada, per al dia d’avui, a les 18:00 hores.

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

1.2 Expedient núm.: G013/2016/13
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 19.07.16. 

L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local disposa que de cada 
sessió  s'estendrà  acta  pel  secretari  de  la  corporació  o,  si  s'escau,  de  l'òrgan 
corresponent, fent constar com a mínim, la data i hora del començament i fi; els noms 
del president i altres assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els 
acords adoptats. A les sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions 
emeses.

L’article  109  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix 
que, de cada sessió d’òrgan col·legiat, el/la  secretari/a estendrà acta.

L’acta  és  un  document  públic,  solemne  i  autèntic  redactat  pel/la  Secretari/a  de  la 
Corporació, on es recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el 
resultat de les votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.

Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada 
per l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures 
de l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.

L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren 
aquest òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes. 

Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i es 
per això que aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, proposo a la Junta de 
Govern local l’adopció del següent

ACORD 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 19 de juliol de 
2016, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.

Segon. Trametre  l’acta  aprovada  als  serveis  Territorials  d’Administració  Local  del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
la  Subdelegació  del  Govern  de Barcelona de  la  Delegació  del  Govern  de  l'Estat  a 
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Catalunya i als/les regidors/res del Consistori i procedir a la seva publicació.

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

S’incorpora  a  la  sessió  la  Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)

2.- CONTRACTES
  
2.1 Expedient núm.: G367/2012/05
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. núm. 2016-0638 de data 04/07/2016, de resolució del 
contracte administratiu especial d’explotació del Bar de la Casa de Cultura.

L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat el Decret núm. núm. 2016-0638 de data 
04/07/2016, amb el contingut literal següent:

“Per acord núm. 344, adoptat per la Junta de Govern Local de data 21/03/2012, es va aprovar el 
Plec  de  clàusules  administratives  particulars  del  contracte  administratiu  especial  anomenat 
"Explotació del Bar de la Casa de Cultura", amb un cànon de licitació total, incloses les pròrrogues, 
de 25.488 € IVA inclòs, publicat l’anunci de licitació al BOPB de data 11/04/2012.

Per acord núm. 469, adoptat per la Junta de Govern Local de data 08/06/2012, es va realitzar 
l’adjudicació del contracte esmentat a Cristian Fernández Aguilera, per un cànon per al període 
principal d’execució de 18.408 € (767 €/mes IVA inclòs), amb durada de dos anys, prorrogables 
per dos anys més, i formalització el dia 08/06/2012.

Per garantir el contracte el contractista va dipositar una garantia definitiva, en metàl·lic, per un 
import de 780 €.

Per instància de data 08/01/2016 (Registre d’Entrada núm. 2016-E-RC-103) el contractista ha 
comunicat a l’Ajuntament el tancament del bar, com a conseqüència de la mala facturació. 

El dia 15/01/2016 s’ha subscrit l’Acta provisional d’inventari.

S’ha emès informe de data  08/02/2016, subscrit pel tècnic de Cultura, en el que es posa de 
manifest que, segons certificat del ORGT de la Diputació de Barcelona, el contractista té deutes 
amb l’administració local, i jurídic de núm. 2016-0111 i data 08/06/2016.

Aquesta proposta ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del Departament 
de  Secretaria,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat 
anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la llei

RESOLC

Primer. Incoar  expedient  de  resolució  per  incompliment  culpable  del  contractista  Cristian 
Fernández Aguilera,  amb NIF  47899181W, del contracte administratiu especial d’explotació del 
Bar de la Casa de Cultura, d’acord amb l'article 223 f) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, per haver 
quedat demostrat l’incompliment culpable de:

- La  Clàusula  IX.  Incompliments  i  penalitats  del  contracte,  entre  les  causes 
d’incompliment que donen lloc a la resolució del contracte es troba l’impagament del 
cànon mensual:  el  contractista té 1 mensualitat  impagada, corresponent  al  mes de 
desembre de 2015, per un import de 836,37 €.
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Segon. Suspendre, amb efectes de 8/01/2016, el cobrament del cànon i dels rebuts de consum 
de subministraments, fins a la resolució definitiva del contracte, amb el detall següent:

- El cànon i el rebut per subministrament d’electricitat es faran efectius fins al dia 31 de 
desembre, atès que el bar roman tancat des la setmana de les festes nadalenques.

- El rebut per subministrament d’aigua es farà efectiu fins al 4rt trimestre de 2015.

Tercer. Donar audiència al contractista, en el termini màxim de 10 dies naturals als efectes 
d’efectuar  al·legacions o  les consideracions  que estimi  oportunes  respecte a l’incompliment 
culpable, la determinació dels danys i perjudicis i la incautació la garantia definitiva dipositada a 
l’efecte.

Transcorregut  el  termini  sense  haver-se  presentat  reclamacions,  l’acord  adoptat  restarà 
definitivament aprovat.

Quart. Establir que la valoració de l’incompliment, fins a la data d’aquest acord, suposa un 
import de 836,37 euros, sense perjudici dels interessos de demora corresponents.

Cinquè. Incautar la garantia definitiva del contracte, d’import 780 €, dipositada en metàl·lic, als 
efectes de rescabalar els danys i perjudicis que ha ocasionat a l’Ajuntament d’Abrera, segons 
allò establert en article 113 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el  
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Sisè. Ordenar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona que faci efectiva 
la incautació de la garantia amb els deutes pendents especificats a l’acord 1r.

Setè. Notificar aquesta resolució a Cristian Fernández Aguilera.

Vuitè. Donar compte a la Junta de Govern Local  a la propera sessió que es celebri,  a  la 
Intervenció Municipal, a l’Organisme de Gestió Tributària, Unitat Baix Llobregat Nord, Punt Inf. 
d’Abrera,  a  la  tècnica  de  Cultura,  a  l’Oficina  d’Atenció  Ciutadana  i  a  la  Unitat  de  suport 
administratiu al Medi Ambient.”

La part dispositiva vuitena del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan de contractació.

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

ACORD

Primer. Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-0638,  adoptat  en  data 
04/07/2016.

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

2.2 Expedient núm.: G333/2016/10
Assumpte:  Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0710  de  data  25/07/2016, 
d’adjudicació del contracte menor de serveis de socorrisme al Centre Aquàtic Municipal
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L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-0710 del dia 25 de juliol de 2016, 
d’adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis  de  socorrisme  al  Centre  Aquàtic 
Municipal, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
 
“Per Acord de la Junta de Govern Local núm. 2.8 de data 19 de setembre de 2013, es van 
aprovar  els  plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i  de  prescripcions  tècniques  del  
contracte administratiu de serveis de socorrisme al Centre Aquàtic Municipal i Piscina Municipal 
d’Estiu, i es va convocar procediment obert d’adjudicació.

Per Acord de la Junta de Govern Local núm. 2.10 de data 30 de desembre de 2013 es va  
adjudicar el contracte de serveis de socorrisme al Centre Aquàtic Municipal i Piscina Municipal 
d’Estiu a l’empresa Notiluka SL.

Per  Acord de la  Junta  de Govern Local  núm. 2.1  de data  6 de novembre de 2014 es  va 
prorrogar el contracte de socorrisme per a l’any 2015. 

En data 2 de desembre de 2015, el contractista va comunicar a l’Ajuntament d’Abrera, mitjançant 
Registre d’Entrada núm. 2015-E-RC-8597, la voluntat de renunciar a la 2a pròrroga del contracte. 

Per acord núm. 2.6, adoptat per la Junta de Govern Local de data 28.12.2015, es va acordar  
prorrogar  extraordinàriament  l’actual  contracte  de  serveis  de  socorrisme al  Centre  Aquàtic 
Municipal i a la Piscina Municipal d’Estiu fins a l'adjudicació i inici de la prestació dels serveis 
pel nou adjudicatari, un cop incoat el procediment per a l'adjudicació del nou contracte.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2016-0677 de data 12.07.2016, s’acorda resoldre el contracte de 
socorrisme  al  Centre  Aquàtic  Municipal  i  a  la  Piscina  Municipal  d’Estiu  per  incompliment 
culpable de Notiluka SL.

S’ha emès informe tècnic  en data  22.07.2016,  subscrit  pel  cap del  departament  d’Esports, 
justificant  la necessitat de contractar el  servei  de socorrisme al  Centre Aquàtic Municipal  per 
tràmit d’emergència, davant la comunicació telefònica de data 21.07.2016 de l’empresa Notiluka 
SL informant de la impossibilitat de cobrir el servei de socorrisme al Centre Aquàtic. 

D’acord amb l’article 19.1.a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova  el  text  refós  de la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic  (TRLCSP),  s’estableix  el 
contracte administratiu de serveis.

L’article 10 de l’esmentada Llei defineix com a contractes de serveis aquells l’objecte dels quals 
són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció 
d’un resultat diferent al d’una obra o un subministrament.

D’acord amb l’article 111 del TRLCSP, els contractes menors definits en l’article 138.3, podran 
adjudicar-se  directament  a  qualsevol  empresari  amb  capacitat  d’obrar  i  que  compti  amb 
l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes establertes 
en l’article 111.

L’article 138.3 del TRLCSP, estableix que són contractes menors aquells d’import inferior a 50.000 
euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes.

D’acord  amb  l’article  113  del  TRLCSP,  podran  ser  objecte  de  tramitació  d’emergència   els 
contractes  que  suposin  l’actuació  immediata  de  l’administració  a  causa  d’esdeveniments 
catastròfics, de situacions que suposin un greu perill o de necessitats que afectin a la defensa 
nacional. 

A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el  
contracte projectat implica el servei de socorrisme al Centre Aquàtic Municipal. 
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D’acord amb l’article 1 de la citada llei, la contractació del sector públic, ha de  garantir que la  
mateixa s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels 
procediments,  i  no  discriminació  i  igualtat  de  tracte  entre  els  candidats,  i  d'assegurar,  en 
connexió  amb  l'objectiu  d'estabilitat  pressupostària  i  control  de  la  despesa,  una  eficient 
utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de 
serveis mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda 
de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Per a la realització del servei indicat i davant l’emergència sorgida, s’ha sol·licitat pressupost a 
l’empresa Ebone Servicios Educación Deporte SL, prestatària del servei  de socorrisme a la 
Piscina Municipal d’Estiu, pressupostant el servei en 5.892€, sense IVA.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del 
Departament de Secretaria, i en el marc de la normativa vigent,

RESOLC

Primer.  Adjudicar el contracte menor de servei de socorrisme al Centre Aquàtic Municipal, a 
l’empresa Ebone Servicios Educación Deporte SL, amb NIF B73405599, per un import de 5.892 
€, sense IVA, 7.129,32 € amb el 21% d’IVA inclòs. El termini d’execució del contracte serà del 22 
al 31 de juliol, i de l’1 al 31 de setembre, excloent l’11 de setembre.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 7.129,32 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 342/22799 del pressupost municipal vigent.

Tercer. L’empresa  adjudicatària  haurà  de  prestar  els  serveis  d’acord  amb  les  condicions 
següents:

1) El contractista tindrà a disposició de l’Ajuntament certificats vigents d’estar al corrent de 
les  obligacions  tributàries  (Agència  Tributària)  i  de  Seguretat  Social,  en  la  forma 
prevista als art. 13-16 del RGLCAP (RD 1098/2001, de 12 d’octubre).

2) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.

3) Nomenar tècnica municipal responsable d’aquest contracte al Sr. Quim Esteve Bravo. 

4) Especialitats del deure de confidencialitat:  totes les dades facilitades per a l’execució 
del contracte seran tractades amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i  
normativa  de  desplegament  continguda  en  el  Reial  Decret  1720/2007,  de  21  de 
desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

5) El contractista haurà de realitzar el servei d’acord amb les especificacions següents:

Obligacions especifiques del servei. Seran les següents:
1) Disposar de, com a mínim, d’un tècnic en salvament aquàtic i primers auxilis, amb el curs 

DEA actualitzat  en tot  moment,  durant tot  el  període de prestació del  servei  i  durant tot 
l’horari d’obertura del CAM.

2) Portar el control de les incidències, cures i qualsevol altre control que tingui relació amb el 
servei de socorrisme i sigui demanat pel responsable municipal de la piscina. Mensualment, 
traslladarà, per escrit,  un informe d’incidències al  Departament d’Esports de l’Ajuntament 
d’Abrera.

3) Donar informació puntual,  al responsable de les instal·lacions,  de totes les incidències o 
substitucions de l’equip de treball. 

4) Establir, per escrit, la cadena de salvament a realitzar en cas d’urgència. 
5) Avisar amb una antelació d’una setmana, com a mínim, dels canvis de personal per rescissió 

de contracte i informar per escrit al Departament d’Esports sobre les causes que han motivat 
el canvi.

6) Ser responsable, civilment i administrativament, davant de l’Ajuntament per les faltes dels 
seus empleats.
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7) Estar obligat al rescabalament dels danys que es causin a tercers, per negligència, per culpa 
o per una prestació defectuosa del servei; tant si són danys a béns, com a persones, sense 
perjudici de les sancions contractuals que puguin ser imposades.

8) Serà  al  seu  càrrec  l’adquisició,  distribució  i  conservació  del  vestuari  necessari  per  a  la 
prestació  del  servei,  així  com  del  material  necessari  per  a  portar  a  terme  el  servei 
correctament.

9) Contractar tot el personal necessari per a prestar el servei sense discontinuïtat.
10) Garantir la formació dels treballadors que assigni a aquest servei i presentar, al Departament 

d’Esports, la documentació que acrediti aquesta formació. 
11) Assignar a la prestació del servei personal estable, en nombre i categoria laboral, de manera 

que es garanteixin les substitucions automàtiques en cas de baixa per malaltia i absències 
per descansos setmanals i vacances.

12) Adquirir  tot  el  material  sanitari  necessari  pel  bon funcionament  del  servei  i  els  recursos 
adients, inclòs un desfibril·lador, tensiòmetres, servei de oxigenoteràpia, etc. per a realitzar 
els serveis d’urgència.

13) Controlar el material lúdic i/o alternatiu de les piscines.
14) Dur a terme la vigilància de salvament del vasos de la piscina i la vigilància de les platges i la 

zona d’estança
15) En cas d’accident d’un usuari de la instal·lació, atendre i fer les primeres cures d’urgència.
16) Fer respectar les normes d’ús de la instal·lació.
17) L’adjudicatari deurà presentar les titulacions i contractes de tot el personal que doni servei al 

CAM
18) Tot el personal del servei haurà d’anar sempre uniformat i dur de forma visible la inscripció 

“SOCORRISTA” a la samarreta; així com garantir, en tot moment, la seva identificació. El 
vestuari,  prèviament,  haurà de tenir  el  vistiplau del  Departament d’Esports i  no hi  podrà 
figurar cap motiu publicitari o d’espònsor.

19) Haurà  presentar mensualment a la Unitat administrativa corresponent la còpia dels TC-2 i 
TC-1 del personal que desenvolupa la prestació.

20) Assumir  totes  les seves  obligacions  i  drets  com empresa en relació  a  les lleis  laborals 
vigents. Tot el personal adscrit al servei haurà d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.  

21) El  contractista  haurà  de  complir  amb  allò  que  estableix la  Llei de  Prevenció  de  Riscos 
Laborals en quant a la formació dels treballadors i treballadores al seu càrrec.

22) Aplicació professional de tècniques de RPC i primers auxilis.       
23) El servei  serà de caràcter exclusiu per a l'Ajuntament, l'adjudicatari no podrà realitzar servei 

a particulars, el servei municipal serà prioritari.
24) Efectuar el pagament puntual del salari corresponent als seus treballadors. El període de 

temps a què es refereix l'abonament de les retribucions periòdiques i regulars no pot excedir 
d'un mes, d’acord amb allò establert en l’article 29.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 
24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

 Tasques i obligacions del socorrista.

1) Col·laborar, si són requerits, en tots els actes de dinamització social, jornades de recreació i 
cursets de natació que s’organitzin. 

2) Dinamitzar les zones d’aigua i assessorar, en tot el que estigui al seu abast, els usuaris i  
col·laborar amb les persones amb mobilitat reduïda. 

3) Resta prohibida la utilització d’aparells, estris o elements que puguin entorpir la seva atenció 
(llibres, auriculars, mòbils, etc.).

4) Ser responsables de fer complir la “Normativa d’ús dels diferents espais”, per aquest motiu 
haurà de tenir coneixement de la mateixa.

5) Tenir cura del manteniment i estat del elements i aparells inventariables de la farmaciola, així 
com sol·licitar  el  material  fungible  al  responsable amb l’antelació suficient  per  a la  seva 
reposició.

6) Ser responsables i tenir autoritat per a mantenir l’ordre públic i evitar situacions de risc en les 
instal·lacions.

7) Col·laborar  amb  els  plans  d’emergència  i  evacuació  de  la  instal·lació,  en  cas  de  ser 
necessari.

8) Dur a terme les tasques pròpies del socorrista (vigilància i primers auxilis) d’acord amb la 
normativa legal vigent.

9) El compliment total de l’horari del servei.
10) No abandonar el lloc de vigilància sota cap pretext, tret de les causes pròpies de la prestació 

del servei o per força major, informant sempre prèviament al responsable de la instal·lació.
11) Informar, vigilar, controlar i atendre a tot usuari que requereixi els seus serveis de manera 

cordial, amable i amb respecte.
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12) Comprovar diàriament, a l’inici de la jornada laboral, que els elements  imprescindibles de 
primers auxilis es trobin en bon estat d’ús, i en cas de mancances o desperfectes d’aquest 
informar, al més aviat possible, al coordinador del servei.

13) Vigilar  que els  usuaris  respectin  les normes d’ús de la  instal·lació  i  informar-los de les 
mateixes, en  cas que n’actuïn de forma contrària.

14) Omplir el llibre d’incidències amb aquelles actuacions que hagi dut a terme.
15) Atenció  a  l'usuari,  orientació,  trasllat  de  persones  disminuïdes,  ajuda  a  persones  amb 

mobilitat reduïda,  etc.
16) Controlar l’ordre i l’aforament màxim establert per normativa dins de la piscina.
17) Farà complir la distribució de l’espai entre els usuaris de bany lliure i cursetistes que s’hagi 

marcat des de la direcció del Complex, així com realitzarà el  control del material esportiu 
que s’utilitza, d’acord amb els criteris establerts per cada cas.

18) L’adjudicatari  haurà  d’informar,  de  manera  immediata,  als  responsables  tècnics  del 
Departament d’Esports de qualsevol incidència derivada del servei i haurà de presentar els 
informes escrits sobre aquells incidents que l’Ajuntament els reclami.

6) El servei s’efectuarà del 22 al 31 de juliol, i de l’1 al 31 de setembre, excloent l’11 de 
setembre, en tot el seu horari d’obertura (de dilluns a divendres de 8 a 22.30 hores, 
dissabtes de 9 a 20.30 hores i diumenges de 10 a 14.30 hores), amb excepció del dia 
22 de juliol que el servei començarà a prestar-se a les 14.30 hores. 

Quart. Notificar aquest decret a l’empresa Ebone Servicios Educación Deporte SL.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal, i a la Regidoria d’Esports, Salut i Gent Gran.

Sisè. Donar compte d’aquest decret a la propera Junta de Govern Local que es celebri”.

La part  dispositiva sisena del Decret  estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan de contractació.

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

ACORD

Primer. Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-0710,  adoptat  en  data 
25/07/2016.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

2.3 Expedient núm.: G333/2015/56 (E007/2015/13)
Assumpte:  Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0722  de  data  26/07/2016, 
d’adjudicació del contracte menor de subministrament de mobiliari urbà i retenidors de velocitat

L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-0722 del dia 26 de juliol de 2016, 
d’adjudicació del contracte menor de subministrament de mobiliari urbà i retenidors de 
velocitat, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
 
“D’acord amb l’article 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic  (TRLCSP), 
s’estableix el contracte administratiu de subministrament.
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L’article 9 de l’esmentada llei defineix com contracte de subministrament aquell que té 
per  objecte l’adquisició,  l’arrendament  financer,  amb o sense  opció  de compra,  de 
productes o bens mobles.

D’acord amb l’article 111 del TRLCSP, els contractes menors definits en l’article 138.3,  
podran adjudicar-se directament a qualsevol  empresari  amb capacitat d’obrar i  que 
compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les 
normes establertes en l’article 111.

L’article 138.3 del TRLCSP, estableix que són contractes menors aquells d’import inferior 
a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti 
d’altres contractes.

A aquest  efecte,  la naturalesa i  extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant  el  contracte  projectat  implica  el  subministrament  de  mobiliari  urbà  i 
retenidors de velocitat, segons memòria valorada, aprovada per decret de la regidoria 
delegada d’Obres i Serveis, Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat, núm. 2015-1188 de 
29.12.2015, amb un pressupost per contracte estimat de 15.314,00 € (IVA inclòs).

D’acord amb l’article 1 de la citada llei, la contractació del sector públic, ha de  garantir  
que la mateixa s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions,  publicitat  i 
transparència  dels  procediments,  i  no  discriminació  i  igualtat  de  tracte  entre  els 
candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control 
de  la  despesa,  una  eficient  utilització  dels  fons  destinats  a  la  realització  d'obres, 
l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició 
prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció 
de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Per a la realització del servei indicat s’han efectuat 6 invitacions, per correu electrònic 
de 11/02/2015, a les empreses/professionals Parques i Jardines Fabregas SAU, Benito 
Urban SLU, HappyLudic Playground and Urban Equipament SL, Lappset España, Tot 
Carrer,  Serveis Vials del Vallès SL i  en el  termini  atorgat han presentat ofertes les 
empreses següents: 

1) Parques y Jardines Fabregas SAU  RE 243: 8.597,50€ IVA exclòs.
2) Serveis Vials del Vallès SL  RE 322: 12.180,00€ IVA exclòs.
3) HappyLudic Playground and Urban Equipament SL RE 334: 10.820€ IVA exclòs
4) Benito Urban SLU RE 352: 3.792,50€ IVA exclòs

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0021 en data 12.02.2016, subscrit per l’arquitecte 
tècnic municipal, relatiu a la valoració de les ofertes presentades, on declara l’exclusió 
de  l’empresa  Benito  Urban  SLU  per  no  pressupostar  els  retenidors  de  velocitat 
sol·licitats,  i  proposa l’adjudicació a favor de l’empresa Parques i  Jardines Fabregas 
SAU. 

Aquesta  proposta  de  resolució  ha  estat  formulada  per  la  Unitat  de  Contractació  i 
Compres del Departament de Secretaria, i en el marc de la normativa vigent,

RESOLC

Primer. Ratificar el Decret de la Regidoria delegada d’Obres i Serveis, Parcs i Jardins, 
Urbanisme i Mobilitat, núm. 2015-1188, adoptat en data 29.12.2015.
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Segon. Adjudicar el contracte menor de subministrament de mobiliari urbà i retenidors 
de velocitat a l’empresa Parques y Jardines Fabregas SAU,  amb NIF A58574526, per 
un import de 8.597,50 €, sense IVA, 10.402,98 € amb el 21% d’IVA inclòs.

Tercer. Disposar  la  despesa  de 10.402,98 € a càrrec  de l’aplicació pressupostària 
núm. 150/62502 del pressupost municipal vigent.

Quart. L’empresa adjudicatària haurà d’efectuar el subministrament d’acord amb les 
condicions següents:

7) El contractista tindrà a disposició de l’Ajuntament certificats vigents d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries (Agència Tributària) i de Seguretat Social, 
en  la  forma  prevista  als  art.  13-16  del  RGLCAP  (RD  1098/2001,  de  12 
d’octubre).

8) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
9) Nomenar tècnic municipal responsable d’aquest contracte al Sr. Antoni Muñoz 

Franch.
10) El  contractista  haurà  de  subministrar  el  mobiliari  urbà  i  els  retenidors  de 

velocitat d’acord amb la memòria valorada.

Cinquè. Notificar aquest decret a l’empresa Parques y Jardines Fabregas SAU i a la 
resta d’oferents de manera telemàtica.

Sisè. Donar compte a la Intervenció municipal, al Departament d’Urbanisme i Territori, i 
a la Regidoria d’Obres i Serveis, Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat.

Setè. Donar  compte  d’aquest  decret  a  la  propera  Junta  de  Govern  Local  que  es 
celebri”.

La part dispositiva setena del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan de contractació.

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

ACORD

Primer. Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-0722,  adoptat  en  data 
26/07/2016.

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

2.4 Expedient núm.: G330/2014/08
Assumpte:  Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0729  de  data  27/07/2016,  de 
devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis Taller de Llengua catalana i Espai Vine 
a Jugar, per a persones immigrades i els seus fills i filles menors de 3 anys, i Cafè de Famílies  
al Centre Obert.
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L’Alcaldia  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  el  Decret  núm.  2016-0729,  de  data 
27/07/2016, amb el contingut literal següent:

“Per  acord  núm.  2.2,  adoptat  per  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  03/09/2014,  es  va  adjudicar  el 
contracte  administratiu  de  serveis  Taller  de  Llengua  catalana  i  Espai  Vine  a  Jugar,  per  a  persones 
immigrades i  els seus fills i  filles menors de 3 anys, i  Cafè de Famílies al  Centre Obert  a l’empresa 
Educació i Temps Lliure Ziga Zaga, SL, amb CIF B61195764, formalitzat el contracte el dia 05/09/2014, 
amb un termini d’execució de dos anys, que va finalitzar el passat dia 31/05/2016.

El  contractista  ha  sol·licitat  la  devolució  de  la  garantia  definitiva  dipositada,  mitjançant  escrit  de  data 
21/06/2016 (Registre núm. 2016-E-RC-5464), d’acord amb allò que estableix la Clàusula 6a. del contracte.

S’ha emès informe tècnic de data 12/07/2016, subscrit per la tècnica de Diversitat i Igualtat, segons el qual 
no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la garantia definitiva del contracte, de conformitat 
amb els articles 100 i 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP, en endavant).

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del Departament de 
Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta 
Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la llei

RESOLC

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat dels serveis  Taller de Llengua catalana i 
Espai Vine a Jugar, per a persones immigrades i els seus fills i filles menors de 3 anys, i Cafè de Famílies 
al Centre Obert, d'acord amb l'article 102.1 del TRLCSP.

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

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia d’import 1.090,39 €, constituïda en metàl·lic, que el 
contractista Educació i Temps Lliure Ziga Zaga, SL té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquesta resolució a Educació i Temps Lliure Ziga Zaga, SL.

Cinquè. Donar compte a la Junta de Govern Local a la propera sessió que es celebri, a la Intervenció 
Municipal i al Departament de Serveis Socials.”

La part dispositiva cinquena del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern Local, 
com a òrgan de contractació.

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

ACORD

Primer. Donar  compte del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-0729,  adoptat  en  data 
27/07/2016.

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

2.5 Expedient núm.: G330/2005/01
Assumpte:  Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0731  de  data  27/07/2016,  de 
devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis “Segona fase dels treballs tècnics de 
revisió del POUMA”.

14



L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat resolució mitjançant Decret núm. 2016-0731 del dia 27 de 
juliol de 2016 el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
 
“Per  Decret  de l’Alcaldia  núm.  11806,  de data  29/07/2009,  es  va  adjudicar  definitivament  el 
contracte de serveis anomenat “Segona fase dels treballs tècnics de revisió del Pla d’Ordenació 
Urbanística  Municipal  d’Abrera”  a  l’empresa  Carracedo  Sotoca  arquitectura,  SLP,  amb  NIF 
B64768260, per un preu de 244.122 € (IVA inclòs), formalitzat el 29/07/2009.

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant escrit de 
data 29/12/2015 (Registre d’Entrada núm.  2015-E-RC-9376), d’acord amb allò que estableix la 
Clàusula sisena del contracte. 

S’ha  emès  informe tècnic  núm.  127AM 2016-0086 de  data  26/05/2016,  segons  el  qual  no 
s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la garantia definitiva del contracte, de 
conformitat amb els articles 100 i 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP, en endavant).
 
Aquesta proposta ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del Departament 
de  Secretaria,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat 
anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la llei,

RESOLC

Primer. Declarar la resolució del contracte per transcurs de la seva durada i per mutu acord 
amb el contractista.

Segon. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del serveis prestats en el contracte 
anomenat “Segona fase dels treballs tècnics de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
d’Abrera”, d'acord amb l'article 102.1 del TRLCSP.

Tercer. Donar audiència a la contractista, en el termini màxim de 10 dies, als efectes d’efectuar 
al·legacions o les consideracions que estimi oportunes respecte a la resolució del contracte.

Quart. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en forma d’aval, d’import 
10.522,50  €, que el contractista Carracedo Sotoca arquitectura, SLP té dipositada en aquesta 
corporació.

Cinquè. Notificar aquesta  resolució a l’empresa Carracedo Sotoca arquitectura, SLP.

Sisè. Donar compte a la Junta de Govern Local a la propera sessió que es celebri, a la Intervenció 
municipal i al Departament d’Urbanisme i Territori.”

La part  dispositiva sisena del Decret  estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan de contractació.

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

ACORD

Primer. Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-0731,  adoptat  en  data 
27/07/2016.
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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.

2.6 Expedient núm.: G330/2016/20
Assumpte:  Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0756  de  data  01/08/2016,  de 
designació de la segona suplent  de la secretària de la Mesa de contractació del  contracte 
administratiu de serveis de socorrisme a la Piscina municipal d’estiu

L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-0756 del dia 1 d’agost de 2016, de 
designació  de  la  segona  suplent  de  la  secretària  de  la  Mesa  de  contractació  del 
contracte  administratiu  de  serveis  de  socorrisme  a  la  Piscina  municipal  d’estiu,  el 
contingut del qual es transcriu literalment a continuació: 

“Per Decret d’Alcaldia núm. 2016-0684 de 14 de juliol de 2016, es van aprovar els plecs de 
clàusules  administratives  particulars  i  de  prescripcions  tècniques  del  contracte 
administratiu de serveis de socorrisme a la Piscina municipal  d’estiu, i  es va convocar 
procediment negociat amb publicitat. 

D’acord amb l’article 320.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), s’estableix que la 
Mesa estarà constituïda per un president, els vocals que es determinin per reglament, i un 
secretari. 

L’article 320.3 del  TRLCSP estableix que els membres de la Mesa seran nomenats per 
l’òrgan de contractació.

La  clàusula  15a  del  plec  de  clàusules  administratives  fa  referència  als  membres  que 
integren la Mesa de contractació, designant com a secretària titular de la mesa a la Sra. 
Anna Parera Plaza, i com a suplent a la Sra. Francisca Gómez Charfolé.

Actualment, sorgeix la necessitat de nomenar com a segona suplent de la secretària titular 
de la Mesa de contractació a la Sra. Jessica Ahaik Cecilia.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el  
relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la llei, 

RESOLC

Primer. Designar segona suplent de la secretària titular de la Mesa de contractació, del 
contracte administratiu de serveis de socorrisme a la Piscina municipal d’estiu, a la Sra. 
Jessica Ahaik Cecilia. 

Segon. Donar compte d’aquest decret a la propera Junta de Govern Local que es celebri”.

La part dispositiva segona del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan de contractació.

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

ACORD
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Primer. Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-0756,  adoptat  en  data 
01/08/2016.

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

2.7 Expedient núm.: G328/2016/21
Assumpte:  Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia núm. 2016-0759 de data 01/08/2016, d’inici 
d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte d’obres 
de renovació de la pavimentació a diferents carrers del municipi.

L’Alcaldia de l’Ajuntament  d’Abrera  ha adoptat  el  Decret  núm.  2016-0759,  de data 
01/08/2016, amb el contingut literal següent:

“Per  a  l’execució  del  projecte  ordinari  d’obres  anomenat  “Renovació  de la  pavimentació  a 
diferents carrers del municipi” es preveu la formalització d’un contracte administratiu d’obres, 
amb un termini d’execució de dos mesos.

S’ha  emès  informe  tècnic  justificatiu  de  la  contractació,  de  data  24/12/2015,  subscrit  per 
l’arquitecte cap del Departament d’Urbanisme i Territori.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 18/07/2016, s’ha iniciat l’expedient contractual.

El valor estimat del contracte, entenent-se com a tal el que serveix de base per a la licitació, és 
de 103.292 €, IVA no inclòs, incloses les eventuals prorrogues del contracte. Al preu indicat se li 
afegirà un 21% d’IVA el que comporta una suma total de 124.983,32 €.

Es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat per aquesta licitació, 
atès que dóna la possibilitat d’ofertar als particulars del sector que ho vulguin fer, podent obtenir 
l’Administració l’execució del contracte a un preu més baix.

Aquesta proposta ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del Departament 
de Secretaria, 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 els informes pertinents, l’Alcaldia en ús 
de les atribucions que m’atorga la llei

RESOLC

Primer. Donar compte de l’inici de l’expedient i aprovar el Plec de clàusules administratives  
particulars i el plec de prescripcions tècniques del contracte administratiu d’obres de renovació 
de la pavimentació a diferents carrers del municipi.

Segon. Iniciar el  procediment obert de licitació del  contracte i  publicar anunci de licitació al 
Tauler d’anuncis, al Perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a 
la presentació d’ofertes en un termini de vint-i-sis dies naturals, a comptar des de l’endemà de 
la darrera publicació que s’efectuï. Les proposicions es presentaran a la Unitat de Contractació i 
Compres de l’Ajuntament d’Abrera, en horari d’atenció públic.

Tercer. Ampliar el termini d’adjudicació del contracte, establert a la clàusula 20a del Plec de 
clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

Quart.  Donar compte a la Junta de Govern Local  a la propera sessió que es celebri,  a la 
Intervenció Municipal i al Departament d’Urbanisme i Territori.”
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La part  dispositiva quarta del Decret  estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan de contractació.

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

ACORD

Primer. Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-0759,  adoptat  en  data 
01/08/2016.

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

2.8 Expedient núm.: G330/2011/02 
Assumpte:  Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0766  de  data  03/08/2016,  de 
devolució de la garantia definitiva del  contracte de  serveis  de manteniment  preventiu  de les 
instal·lacions municipals de calefacció, aire condicionat i aigua sanitària.

L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat resolució mitjançant Decret núm. 2016-0766 del dia 03 
d’agost de 2016 el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:

“Per acord núm. 294, adoptat per la Junta de Govern Local en data 07/03/2012, es va adjudicar el 
contracte de  serveis de manteniment preventiu de les instal·lacions municipals de calefacció, 
aire condicionat i aigua sanitària a l’empresa SOGESA Instalaciones Integrales, SAU, per un 
preu de 51.303,46 € (IVA inclòs), formalitzat el 02/04/2012 i que va finalitzar el 30/11/2014.

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant escrit de 
data 27/06/2016 (Registre núm. 2016-E-RC-5672), d’acord amb allò que estableix la Clàusula 6a. 
del contracte. 

S’ha emès informe tècnic de data 04/07/2016, subscrit pel cap del Departament de Serveis 
urbans i manteniment, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn 
de la garantia definitiva del contracte, de conformitat amb els articles 100 i 102 del Reial Decret  
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del  
sector públic (TRLCSP, en endavant).
 
Aquesta proposta ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del Departament 
de  Secretaria,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat 
anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la llei

RESOLC

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat dels  serveis de manteniment 
preventiu  de  les  instal·lacions  municipals  de  calefacció,  aire  condicionat  i  aigua  sanitària, 
d'acord amb l'article 102.1 del TRLCSP.

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

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia d’import  2.173,88 €, constituïda en 
forma d’aval, que el contractista SOGESA Instalaciones Integrales, SAU té dipositada en aquesta 
corporació.

Quart. Notificar aquesta resolució a SOGESA Instalaciones Integrales, SAU.
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Cinquè. Donar compte a la Junta de Govern Local a la propera sessió que es celebri, a la 
Intervenció Municipal i al Departament de Serveis urbans i manteniment.”

La part dispositiva cinquena del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan de contractació.

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

ACORD

Primer. Donar  compte del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-0766,  adoptat  en  data 
03/08/2016.

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

2.9 Expedient núm.: G333/2016/20
Assumpte:  Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0769  de  data  04/08/2016, 
d’adjudicació del contracte de serveis de socorrisme a la Piscina municipal d'estiu.

L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-0769 del dia 4 d’agost de 2016, 
d’adjudicació del contracte de serveis de socorrisme a la Piscina municipal d'estiu, el 
contingut del qual es transcriu literalment a continuació: 

“Per Decret de l'Alcaldia 2016-0684 adoptat en data  14/07/2016, es van aprovar els plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte administratiu de 
serveis de socorrisme a la Piscina municipal d'estiu (PME), amb un pressupost de licitació de 
15.216,05 € IVA inclòs, i es va convocar licitació pel procediment negociat amb publicitat i amb 
invitacions de data 15/07/2016 a les empreses següents: Ebone Servicios Educación Deporte 
SL,  Paidoesport SL i Diversport SL.

A la Mesa de Contractació de data 25/07/2016 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1, es 
van admetre els licitadors núm. 1 i  3 presentats i  es va efectuar  requeriment  d’esmena de 
documentació al licitador núm. 2.

A la Mesa de Contractació de data 28/07/2016 es va admetre el licitador núm. 2, per presentar 
en temps i forma la documentació requerida, es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de les 
proposicions i es va sol·licitar  informe tècnic de valoració de l’oferta econòmica i de les millores 
incloses en el preu. 

S’ha emès informe de data 28/07/2016, subscrit pel cap del Departament d’Esports.

A la Mesa de Contractació de data 1/08/2016 es va donar compte de l’informe tècnic i es va 
efectuar proposta d’adjudicació del contracte de conformitat amb la classificació següent:

núm. Nom del licitador Oferta Ordre
3 Ebone servicios e. y deporte, SL 11.819,48 € 1r
2 Diversport, SL 11.988,97 € 2n
1 Paidoesport, SL 12.494,25 € 3r
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L’1/08/2016  es  va  realitzar  el  requeriment  de  documentació  corresponent  a  l’esmentat 
contracte al licitador classificat en primer lloc, qui ha aportat la documentació requerida.

Atès l’article 151.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Real  
Decret  Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  així  com la resta de disposicions vigents en 
matèria de contractació.

Aquesta proposta ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del Departament 
de  Secretaria,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat 
anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga el la llei

RESOLC

Primer. Ratificar els acords de la Mesa de Contractació i adjudicar el contracte administratiu de 
serveis de socorrisme a la Piscina municipal d'estiu a la proposta més avantatjosa, d’acord amb 
les dades següents:

ADJUDICATARI: Ebone servicios e. y deporte, SL NIF: B73405599
PREU: 11.819,48 €,  21% IVA: 2.482,09 €, total: 14.301,57 €
DURADA CTE.:  Del 8/08/2016 fins l’11/09/2016 MILLORES:
1. Cessió durant el període de la prestació dels serveis de: 

- 2 taulers espinals 
- 4 cèrcols salvavides 
- 2 floppy flexibles de salvament

2. Establiment de sistemes de control de presència mitjançant codis QR
3. Aportació d’una coordinadora, llicenciada en INEF, durant la prestació del servei.

Segon. Disposar  la  despesa  de  14.301,57  € a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm. 
342/22799 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Notificar  aquesta  resolució  a  l’empresa  adjudicatària  i  citar-la  per  formalitzar  el 
contracte mitjançant atorgament de document administratiu, de la qual cosa en donarà fe la 
Secretaria de la corporació, en el termini màxim vuit dies hàbils, a comptar de l’endemà de la 
recepció de la notificació d’adjudicació. 

Quart. Notificar aquesta resolució a la resta de licitadors de manera telemàtica, acompanyat 
dels informes que el motiven, i publicar-lo al Perfil del contractant.

Cinquè.  Donar compte a la Junta de Govern local  a la propera sessió que es celebri, a la 
Intervenció municipal i al Departament d’Esports”.

La part dispositiva cinquena del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan de contractació.

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

ACORD

Primer. Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-0769,  adoptat  en  data 
04/08/2016.

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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2.10 Expedient núm.: G330/2014/04
Assumpte:  Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0773  de  data  05/08/2016,  de 
devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis Tallers Joves.

L’Alcaldia d’Abrera  ha adoptat  resolució mitjançant  Decret  núm.  2016-0773 del  dia 5 
d’agost de 2016 el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
 
“Per  acord  núm. 2.4 de la Junta de Govern Local  de  18/06/2014,   es va adjudicar  el 
contracte  administratiu  de  serveis  Tallers  Joves  de  l’Ajuntament  d’Abrera  a  l’empresa 
Educació  i  Temps  Lliure  Ziga  Zaga,  SL,  per  un  preu  de  37.523,75  €  (IVA inclòs), 
formalitzat el 26/06/2014, amb una durada de dos anys.

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant escrit de 
data 20/07/2016 (Registre núm. 2016-E-RE-8), d’acord amb allò que estableix la Clàusula 6a. 
del contracte. 

S’ha emès informe tècnic de data 21/07/2016, subscrit per la tècnica de Joventut, segons 
el qual  no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la garantia definitiva del 
contracte, de conformitat amb els articles 100 i 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre,  pel  qual  s’aprova el  text  refós de la Llei  de contractes del  sector  públic 
(TRLCSP, en endavant).
 
Aquesta  proposta  ha  estat  formulada  per  la  Unitat  de  Contractació  i  Compres  del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i  tenint en compte tot el 
relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la llei

RESOLC

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del serveis Tallers Joves, 
d'acord amb l'article 102.1 del TRLCSP.

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

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia d’import 1.705,63 €, constituïda en 
metàl·lic, que el contractista Educació i Temps Lliure Ziga Zaga, SL té dipositada en aquesta 
corporació.

Quart. Notificar aquesta resolució a l’empresa Educació i Temps Lliure Ziga Zaga, SL.

Cinquè. Donar compte a la Junta de Govern Local a la propera sessió que es celebri, a la  
Intervenció Municipal i a la tècnica de Joventut.”

La part dispositiva cinquena del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan de contractació.

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

ACORD
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Primer. Donar  compte del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-0773,  adoptat  en  data 
05/08/2016.

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

2.11 Expedient núm.: G333/2016/14
Assumpte:  Aprovació de l’acta de recepció de les obres de senyalització del carril bici al carrer 
Barcelona (tram polígon industrial Barcelonès 1a fase).

Per acord núm. 2.2 de data 17 de maig de 2016 adoptat per la Junta de Govern Local, 
es va  adjudicar  el  contracte  menor  d’obres de senyalització  de carril  bici  al  carrer 
Barcelona (tram polígon industrial Barcelonès), a  l’empresa Grup Puig Pocurull SLU, 
amb NIF B65672271,  per un import de 12.999,90 €, sense IVA, 15.729,88 € amb el 
21% d’IVA inclòs. El termini d’execució del contracte era d’1 mes

En data 30 de juny s’ha formalitzat l’acta de recepció de l’obra per part dels agents que 
intervenen en el contracte.

De  conformitat  amb  la  documentació  que  obra  en  l'expedient,  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin confirmar la recepció de les obres.

Aquesta  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. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015 proposa a la Junta de govern local 
l’adopció del següent

ACORD

Primer. Rebre les obres de senyalització de carril bici al carrer Barcelona (tram polígon 
industrial Barcelonès), d’acord amb l'acta de recepció data 30 de juny de 2016.

Segon.  Notificar  aquest  acord  a  l’empresa  adjudicatària  Grup  Puig  Pocurull  SLU, 
adjuntant un exemplar de l’acta de recepció formalitzada.

Tercer. Donar  compte  a  la  Intervenció  municipal  i  al  Departament  d’Urbanisme  i 
Territori.

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

2.12 Expedient núm.: G329/2016/10
Assumpte:  Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0793  de  data  11/08/2016, 
d’adjudicació  del  contracte  de  subministrament  del  vestuari  del  personal  de  l'Ajuntament 
d'Abrera.
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L’Alcaldia de l’Ajuntament  d’Abrera  ha adoptat  el  Decret  núm.  2016-0793,  de data 
11/08/2016, amb el contingut literal següent:

“Per Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0299, adoptat en data 11/04/2016, es van aprovar els plecs 
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte administratiu 
de subministrament de vestuari del personal de l'Ajuntament d'Abrera, amb un valor estimat de 
81.055 €, IVA no inclòs, amb la divisió de lots següent:

Lot 1: Vestuari de la brigada municipal, de la deixalleria, del personal de neteja, del personal de 
manteniment  del  departament  d’Esports,  de  les  conserges  d’escoles,  dels  conserges  dels 
equipaments culturals, dels vigilants d’instal·lacions i de la treballadora familiar. El preu màxim 
que serveix de base per a la licitació és de 36.763 €.
Lot 2: Vestuari dels educadors esportius. El preu màxim que serveix de base per a la licitació és 
de 14.370 € IVA no inclòs.
Lot 3:  Vestuari de la Policia Local. El preu màxim que serveix de base per a la licitació és de 
29.922 € IVA no inclòs. 
Al preu dels lots s’inclouen l’eventual pròrroga del contracte i les modificacions. 

Es  va  convocar  licitació  pel  procediment  negociat  amb  publicitat  al  Perfil  de  contractant 
d’11/04/2016 i  amb invitació,  en la mateixa data,  a  les  empreses  següents:  Ardeco’s  SCP, 
Servei Integral de Derivats Tèxtils SL,  Dillers SA,  El Corte Inglés SA,  Duerto SL,  Vestuario 
Laboral Martín, Unilabor Uniformes, Satara Seguridad SL,  Insigna Uniformes SL,  Sastrería  
Fernández, Esports Sayas 1988 SL,  Laura Molina Roman (Esports Abrera) i Value Power SL. 

A la Mesa de Contractació de data 26/04/2016 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 es 
van admetre els licitadors núm. 1 i 8, es van excloure els licitadors núm. 2, Laura Molina Román 
(Esports Abrera), i núm. 4, Ardeco’s SCP, perquè van incloure la proposta d’oferta econòmica al 
primer sobre, i es va efectuar requeriment d’esmena de documentació als licitadors 3, 5, 6, 7, 9 
i 10.

A la Mesa de Contractació de data 30/05/2016 es van admetre els licitadors núm. 3, 5, 6, 7, 9 i 
10 per haver complimentat els requeriments d’esmena de deficiències del sobre núm. 1, es va 
procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de les proposicions i es va sol·licitar  informe tècnic de 
valoració de l’oferta econòmica i de les millores incloses en el preu. 

A la Mesa de Contractació de data 27/06/2016 s’acorda  requerir tots els licitadors que, en el 
termini de tres dies hàbils, procedeixin a esclarir les seves ofertes econòmiques, especificant 
l’import corresponent al període principal del contracte, la pròrroga i les modificacions.

S’ha emès informe núm.  013AD 2016-0080, subscrit per la tècnica de Gent Gran, la tècnica 
d’Educació, el cap Dep. d’Esports, el cap Dep. Serveis urbans, el tècnic Medi Ambient i el cap 
de la Policia Local, de valoració de les ofertes i de les millores proposades.

A la Mesa de Contractació de data 19/07/2016 es va donar compte de l’informe tècnic i es va 
efectuar proposta d’adjudicació del contracte de conformitat amb la classificació següent:

OFERTES (per a 3 anys i sense IVA)

Núm. licitador Lot 1 Lot 2 Lot 3 Millores
7- Esports Sayas 1988, SL 7.504,00 

(1r)
17 barnussos

3- Paco García Prendas y 
artículos de uniformidad, SA

20.698,16 
(1r)

11.315,53 
(2n)

29.765,40 
(6è)

Entrega en 15 dies
Garantia 1 any

6- Satara Seguridad, SL 16.162,68 
(1r)

5- Servei Integral de Derivats 
Tèxtils, SL

32.791,95 13.195,35 Entrega en 28 dies
Canvis en 24 h.

1- Insigna Uniformes,SL 18.504,00 Entrega en 14 dies

23



(2n) Garantia 1 any
9- Miguel A. Fernández 
García (Sastrería Fernández)

20.396,80 
(3r)

Entrega en 10 dies
Garantia 2 anys

8- El Corte Inglés, SA 22.884,47 
(4t)

10- Water Fire, SL 26.215,77 
(5è)

El 25/07/2016 es van realitzar els requeriments de documentació corresponents a l’esmentat 
contracte als licitadors classificats en primer lloc en cada lot, que han aportat la documentació 
requerida.

Atès l’article 151.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Real  
Decret  Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  així  com la resta de disposicions vigents en 
matèria de contractació.

Aquesta proposta ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del Departament 
de  Secretaria,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat 
anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga el la llei

RESOLC

Primer. Ratificar els acords de la Mesa de Contractació i adjudicar el contracte administratiu de 
subministrament de vestuari per al personal de l'Ajuntament a la proposta més avantatjosa a 
cada lot, d’acord amb les dades següents:

- Lot  1  del  contracte  de  subministrament  de  vestuari  del  personal  de  la  Brigada 
municipal,  de  la  Deixalleria,  de  neteja,  de  manteniment  i  vigilants  d’instal·lacions 
d’Esports, de les conserges de les escoles, dels conserges d’equipaments culturals i  
de la treballadora familiar:

Adjudicatari: Paco García Prendas y artículos de uniformidad SA NIF: A58265364 
Preu: 14.498,64 €,  21% IVA: 3.044,71 €, total: 17.543,35 €
Durada del cte.: 2 anys Prorrogable: 1 any
Millores: Lliurament dels productes en 15 dies i garantia d’1 any.

- Lot 2 del contracte de subministrament de vestuari dels educadors esportius:

Adjudicatari: Esports Sayas 1988, SL NIF: B64776230                                        
Preu: 5.228,86 €,  21% IVA: 1.098,06 €, total: 6.326,92 €
Durada del cte.: 2 anys Prorrogable: 1 any
Millores: Lliurament de17 barnussos sense cost.

- Lot 3 del contracte de subministrament de vestuari de la Policia Local:

Adjudicatari: Satara Seguridad, SL NIF: B98001282                                        
Preu: 9.767,03 €,  21% IVA: 2.051,08 €, total: 11.818,11 €
Durada del cte.: 2 anys Prorrogable: 1 any.

Segon. Disposar  la  despesa  de  16.126,09  €  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm. 
920/22104 del pressupost municipal vigent i la despesa de 19.562,29 € a càrrec de la mateixa 
aplicació pressupostària del pressupost de 2017; retenir el crèdit de 17.993,07 €, necessari en 
cas de pròrroga del contracte, a càrrec del pressupost de 2018 i condicionar l’existència de 
crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos.

Tercer.  Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i citar-la per formalitzar el contracte 
mitjançant atorgament de document administratiu, de la qual cosa en donarà fe la Secretaria de 
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la corporació, en el termini màxim quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la recepció de 
la notificació d’adjudicació. 

Quart. Notificar aquest acord a la resta de licitadors de manera telemàtica, acompanyat dels 
informes que el motiven, i publicar-lo al Perfil del contractant.

Cinquè. Donar compte a la Junta de Govern local  a la propera sessió que es celebri, a la 
Intervenció  municipal  i  als  departaments  d’Acció  Social,  d’Esports,  de  Serveis  Urbans  i 
manteniment, a la tècnica d’Educació, al tècnic de Medi Ambient i a la Policia Local.”

La part dispositiva cinquena del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan de contractació.

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

ACORD

Primer. Donar  compte del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-0793,  adoptat  en  data 
11/08/2016.

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

2.13 Expedient núm.: G333/2016/28
Assumpte: Donar compte  del Decret d’Alcaldia  núm. 2016-0792 de data 10 d’agost de 2016, 
d’adjudicació del contracte menor d’obres de seguretat a la urbanització del polígon industrial 
Can Sucarrats

L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-0792 del dia 10 d’agost de 2016, 
d’adjudicació del contracte menor  d’obres de seguretat a la urbanització del polígon 
industrial Can Sucarrats, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
 
“Expedient núm.: G333/2016/28
Assumpte: Adjudicació del contracte menor d’obres de seguretat a la urbanització del polígon industrial 
Can Sucarrats

D’acord amb l’article 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), s’estableix el contracte administratiu d’obres.

L’article 6 de l’esmentada Llei defineix com contracte d’obres aquell que té per objecte portar a terme una 
obra, com a conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil, o l’execució de treballs relacionats en 
un bé immoble.

L’article 138.3 del TRLCSP estableix que són contractes menors aquells d’import inferior a 50.000 euros,  
quan es tracti de contractes d’obres.

D’acord  amb  l’article  111  del  TRLCSP,  els  contractes  menors  definits  en  l’article  138.3,  podran 
adjudicar-se  directament  a  qualsevol  empresari  amb  capacitat  d’obrar  i  que  compti  amb  l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes establertes en l’article 111.

A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte 
projectat impliquen obres urgents de seguretat a la urbanització del polígon industrial Can Sucarrats.
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D’acord amb l’article 1 de la citada llei, la contractació del sector públic, ha de garantir que la mateixa 
s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no 
discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària i control de la despesa, una eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, 
l'adquisició  de  béns  i  la  contractació  de  serveis  mitjançant  l'exigència  de  la  definició  prèvia  de  les 
necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més 
avantatjosa.

Per a l’execució de les obres indicades s’han efectuat tres invitacions, per correu electrònic d’1 d’agost de 
2016, a les empreses JJ Asfalcat, SL; Grup Puig Pocurull, SL; i Solucions per a l’Edificacions 2013, SL, i  
en el termini atorgat han presentat ofertes les empreses següents: 

1) J.J. Asfalcat, SL, registre d’entrades 6788 de 02/08/2016: 14.500 € IVA exclòs.
2) Grup Puig Pocurull, SL,  registre d’entrades 6807 de 03/08/2016: 14.0000 € IVA exclòs.
3) Solucions per a l’Edificació 2013, SL, registre d’entrades 6841 de 03/08/2016: 13.405,57 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0134 en data 05.08.2016, subscrit per l’arquitecte municipal, Cap de 
Departament, relatiu a la valoració de les ofertes presentades.

La proposta de resolució ha estat formulada  pel Departament de Territori i Urbanisme, Unitat de Suport 
Administratiu al Territori,  en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment 
l’alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la Llei.

RESOL

Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres urgents de seguretat a la urbanització del polígon industrial 
Can Sucarrats, a  l’empresa Solucions per a l’Edificació 2013, SL,  amb CIF B-66013129, per un import de 
13.405,57 € sense IVA i 16.220,74 € IVA inclòs. El termini d’execució del contracte finalitzarà el dia 2 de 
setembre de 2016.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  16.220,74  €  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm. 
150/21000 (Reparació, Manteniment i conservació vies públiques) del pressupost municipal vigent.

Tercer. Advertir a l’empresa adjudicatària que les obres s’hauran d’executar d’acord amb les obligacions 
següents:
1. Nomenar  coordinador de seguretat i salut de l’obra el Sr. Antoni Muñoz Franch, arquitecte cap del 

Departament  d’Urbanisme i  Territori;  i  director  de  l’execució  de  l’obra  al  Sr.  José  L.  Castro  Hita,  
arquitecte tècnic municipal.

2. Prèviament a l’inici  de les obres el  contractista elaborarà un Pla de Seguretat  i  Salut  (Model CAE3 
Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva) i un Programa de Treball, que seran lliurats a 
l’administració municipal en el termini d’1 setmana.

3. El contractista assumeix l’obligació de presentar l’Avís Previ al servei d’Inspecció del  Departament de 
Treball  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  en  compliment  de  l'article  18  del  RD1627/1997,  de  24 
d'octubre.

4. El contractista tindrà a disposició de l’Ajuntament certificats vigents d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries (Agència Tributària) i de Seguretat Social, en la forma prevista als art. 13-16 del RGLCAP 
(RD 1098/2001, de 12 d’octubre).

5. El contractista haurà de constituir a la Tresoreria municipal de l’Ajuntament d’Abrera una garantia, per 
un import de 670,28 € (5% de l’import d’adjudicació exclòs l’IVA), que serà retornada transcorregut un 
any des de la recepció de les obres.

6. El contractista designarà una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions de les actes de 
visita d’obres i qualsevol altre comunicació de l’Ajuntament.

7. Especialitats del deure de confidencialitat:  totes les dades facilitades per a l’execució del contracte 
seran  tractades  amb  estricta  confidencialitat,  d’acord  amb  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de  13  de 
desembre,  de  Protecció  de  dades  de  caràcter  personal  (LOPD)  i  normativa  de  desplegament 
continguda en el  Reial Decret  1720/2007, de 21 de desembre, pel  que s’aprova el  Reglament de 
desenvolupament de la LOPD.

8. El contractista haurà de realitzar les obres d’acord amb l’oferta presentada.

Quart. Notificar aquesta resolució a l’empresa Solucions per a l’Edificació 2013, SL, i a la resta d’oferents 
de manera telemàtica.

Cinquè. Donar compte a la Junta de Govern Local  a la propera sessió que es celebri,  a la Intervenció 
municipal, al Departament d’Urbanisme i Territori, i la Unitat de Contractació.”
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La part dispositiva cinquena del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan de contractació.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Urbanisme, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori, 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  núm. 2015-0596 
del dia 3 de juliol de 2015 proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. núm. 2016-0792 del dia 10 d’agost 
de 2016.

Segon. Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal, al Departament d’Urbanisme 
i Territori, i la Unitat de Contractació.”

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

2.14 Expedient núm.: G333/2016/27
Assumpte: Adjudicació del contracte menor de serveis per a la neteja d'embornals i reixes del  
clavegueram del municipi.

D’acord amb l’article 19.1.a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 
s’estableix el contracte administratiu de serveis.

L’article 10 de l’esmentada Llei defineix com a contractes de serveis aquells l’objecte 
dels quals són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o 
dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent al d’una obra o un subministrament.

D’acord amb l’article 111 del TRLCSP, els contractes menors definits en l’article 138.3,  
podran adjudicar-se directament a qualsevol  empresari  amb capacitat d’obrar i  que 
compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les 
normes establertes en l’article 111.

L’article 138.3 del TRLCSP, estableix que són contractes menors aquells d’import inferior 
a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti 
d’altres contractes.

A aquest  efecte,  la naturalesa i  extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant el contracte projectat implica el servei de neteja d’embornals i reixes 
del clavegueram del nucli urbà d’Abrera i Polígons industrials Barcelonès i 
Sant Ermengol, així com els barris de Santa Maria de Vilalba, Les Carpes, 
Can Vilalba, Ca n’Amat i Sant Miquel.

D’acord amb l’article 1 de la citada llei, la contractació del sector públic, ha de  garantir  
que la mateixa s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions,  publicitat  i 
transparència  dels  procediments,  i  no  discriminació  i  igualtat  de  tracte  entre  els 
candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control 
de  la  despesa,  una  eficient  utilització  dels  fons  destinats  a  la  realització  d'obres, 
l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició 
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prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció 
de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Per a la realització del servei indicat s’han efectuat 3 invitacions, per correu electrònic 
de data 28 de juliol de 2016, a les empreses/professionals UFO Limpieza, SL, Hidronet 
Esparreguera, SL,  i  Hidrotec Sanejament,  SL, i  en el  termini  atorgat han presentat 
ofertes les empreses següents: 

1) Hidrotec Sanejament, SL  (registre d’entrades núm. 6722 de 29/07/2016): 15.800 € 
IVA exclòs.
2) UFO Limpieza, SL  (registre d’entrades núm. 6784 de 02/08/2016): 12.000 € IVA 
exclòs.
3) Hidronet Esparreguera, SL  (registre d’entrades núm. 11 –presentació telemàtica- de 
03/08/2016): 12.000 € IVA exclòs.

Davant de la presentació d’ofertes pel mateix import de les empreses UFO Limpieza, SL 
i Hidronet Esparreguera, SL, mitjançant correu electrònic de  data 8 d’agost de 2016 se 
sol·licita  per  part  dels  Serveis  Tècnics  municipals  noves  ofertes  econòmiques  a 
aquestes dues empreses, que presenten les següents:
1) UFO Limpieza, SL: 11.000 € IVA exclòs.
3) Hidronet Esparreguera, SL: 11.600 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0120 en data 10 d’agost de 2016, subscrit per 
l’arquitecte tècnic municipal, relatiu a la valoració de les ofertes presentades.

La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d’Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (Departament de Territori i Medi Ambient, Unitat 
de  Suport  Administratiu  al  Territori)  en  el  marc  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; i el Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme en concordança 
amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 

S’ACORDA

Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per a la neteja d'embornals i reixes del 
clavegueram del municipi, a  l’empresa UFO Limpieza, SL,  amb CIF B60320439, per 
un import d’11.000 €, sense IVA (12.100 € amb el 10 % d’IVA inclòs).

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  12.100  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 161/21902 del pressupost municipal vigent.

Tercer. L’empresa  adjudicatària  haurà  de  prestar  els  serveis  d’acord  amb  les 
condicions següents:

1. El contractista tindrà a disposició de l’Ajuntament certificats vigents d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries (Agència Tributària) i de Seguretat Social, 
en  la  forma  prevista  als  art.  13-16  del  RGLCAP  (RD  1098/2001,  de  12 
d’octubre).

2. Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
3. Nomenar tècnic municipal responsable d’aquest contracte el Sr. José L. Castro 

Hita, arquitecte tècnic municipal.
4. El  servei  de  neteja  d’embornals  i  reixes  del  clavegueram  s’haurà 

d’atenir a les següents condicions:
- Neteja obligatòria de 2.000 unitats.
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- El procediment de neteja serà primerament d’absorció de la brutícia 
i neteja posterior amb aigua a pressió.
-  Els  elements  finalitzats  es  marcaran  amb una  senyal  de  pintura 
acordada  per  l’Ajuntament,  donant  avís  al  representant  de 
l’Ajuntament per a la seva comprovació.
- La data màxima per a la finalització dels treballs es fixa en el 30 de 
novembre.

5. Especialitats  del  deure  de  confidencialitat:  totes  les  dades  facilitades  per  a 
l’execució del contracte seran tractades amb estricta confidencialitat, d’acord 
amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de 
caràcter  personal  (en  endavant,  LOPD)  i  normativa  de  desplegament 
continguda en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova 
el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa UFO Limpieza, SL i a la resta d’oferents de 
manera telemàtica.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal,  a la Unitat  de Contractació, i  al 
Departament d’Urbanisme i Territori.

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

2.15 Expedient núm.:  G333/2014/17
Assumpte: Devolució de la garantia definitiva del contracte menors per a  obres de substitució 
d’elements de fusteria exterior a tres edificis.

Per acord núm. 2.11, adoptat per la Junta de Govern Local en data 20 de novembre de 
2014,  es va adjudicar el contracte menor d’obres de substitució d’elements de fusteria 
exterior a tres edificis (Urbanisme, Casa de Cultura i CEIP Ernest Lluch) a l’adjudicatari 
FAT, amb NIF XXXXX721H, per un import de 22.975,90 € (sense IVA, 27.800,83 € amb 
el 21% d’IVA inclòs).

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant 
escrit de data 29 de febrer de 2016 (registre d’entrades núm. 1685), d’acord amb allò que 
estableix l’apartat 5 del dispositiu Quart de la resolució abans esmentada (núm. 2.11de la 
Junta de Govern Local de 20.11.2014). 

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0136 de data  9 d’agost de 2016, subscrit  per 
l’arquitecte  municipal,  Cap  de  Departament,  segons  el  qual  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin  el  retorn  de la  garantia  definitiva  del  contracte,  de 
conformitat amb els articles 100 i  102 del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de 14 de 
novembre,  pel qual s’aprova el  text refós de la Llei  de contractes del sector públic 
(TRLCSP, en endavant).
 
Aquesta  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. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015 proposa a la Junta de govern local 
l’adopció del següent

ACORD
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Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat de l’execució de l’obra de 
substitució d’elements de fusteria exterior a tres edificis (Urbanisme, Casa de Cultura i 
CEIP Ernest Lluch), sense perjudici de la responsabilitat contractual per vicis ocults (al 
llarg del termini de 15 anys) d'acord amb l'article 102.1 del TRLCSP.

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 tornar la garantia constituïda en metàl·lic en 
data 19 de desembre de 2014, d’import 1.148,80 €, que el contractista  FAT, amb  NIF 
XXXXX721H, té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  FAT,  amb  NIF  XXXXX721H,  i  donar  compte  a  la 
Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme i Territori.

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

2.16 Expedient núm.: G330/2016/12
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0829  de  data  29/08/2016,  de  pròrroga  del 
contracte de serveis de neteja del Centre Aquàtic Municipal.

L’Alcaldia  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  resolució  mitjançant  Decret  núm. 
2016-0829 de data 29 d’agost de 2016, amb el contingut literal següent:

“Per Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0521, adoptat en data 03/06/2016, es va adjudicar el contracte 
de serveis de neteja del Centre Aquàtic Municipal a l’empresa Expertus Multiservicios, SA, amb 
NIF A63546527, per un import de 32.755,37 € (IVA inclòs), formalitzat el 03/06/2016.

La clàusula segona del contracte, regula: “El termini d'execució del contracte serà de 2 mesos, 
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 (prèvia sol·licitud del contractista) abans de la seva finalització, sempre que la duració 
total del contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi de 4 mesos.”

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 28/07/2016 (Registre 
electrònic d’entrada núm. 9).

S’ha emès informe tècnic de data  28/07/2016, subscrit  pel  cap del  Departament  d’Esports, 
segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del contracte.

La proposta ha estat  formulada per la Unitat  de Contractació i  Compres del  Departament de 
Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment 
aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga la llei,

RESOLC

Primer. Prorrogar el  contracte de serveis de neteja del  Centre Aquàtic Municipal,  adjudicat  a 
Expertus Multiservicios, SA, per un termini de dos mesos compresos entre el dia 30 d’agost de 
2016 i el 29 d’octubre de 2016.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 32.755,37 € a càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm. 342/22799 del pressupost municipal vigent.
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Tercer. Notificar aquesta resolució a l’empresa Expertus Multiservicios, SA.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Esports.”

Correspon donar compte de la resolució adoptada a la Junta de Govern Local, com a 
òrgan de contractació.

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

ACORD

Primer. Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-0829,  adoptat  en  data 
29/08/2016.

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

2.17 Expedient núm.: G331/1999/01
Convalidació de factures del contracte de gestió del servei públic de transport urbà Bus Abrera.

El 19/04/1999 es va formalitzar el contracte del servei de transport col·lectiu de viatgers al 
municipi  d’Abrera, entre l’Ajuntament d’Abrera i La Hispano Igualadina, SL (Monbús), 
amb NIF B27383454.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 3908 de data 18/03/2009 es va aprovar la 
pròrroga de l’esmentat contracte per un període màxim de cinc anys, comprès entre el 
26/04/2009 i el 25/04/2014.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 650 de data 04/10/2012 es va modificar la 
clàusula 12a. del Plec de clàusules administratives particulars, incorporat a la clàusula 
Desena del contracte formalitzat, afegint l’obligació següent: “El contractista, fins a l’extinció  
del  contracte,  haurà  de  realitzar  una  prestació  accessòria  de  subministrament,  en  forma  
d’arrendament d’un vehicle de característiques anàlogues al vehicle descrit al contracte, mitjançant  
el  qual  haurà  de  prestar  el  servei.  El  vehicle  substitutori  requerirà  l’aprovació  prèvia  de  
l’Ajuntament d’Abrera i s’haurà de mantenir com a bé adscrit i no revertible, durant tota la vigència  
del contracte.
El contractista meritarà al seu favor una quota mensual de 970 € (IVA exclòs).”

Per acord de la Junta de Govern Local  núm. 2.9 adoptat en data 2/04/2014  es va 
prorrogar extraordinàriament el contracte, fins a l'adjudicació i inici de la prestació del 
servei  pel  nou adjudicatari,  adoptant  les mesures  necessàries i  indispensables  per 
evitar un greu trastorn al servei públic, i es va establir la retribució del contractista en 
els  mateixos  termes  del  contracte  formalitzat.  Així  mateix,  es  va  fixar  el  preu 
provisional mensual per a l’exercici 2014 en un import de 6.405,66 IVA inclòs.

Al novembre de 2015 la Regidoria delegada va sol·licitar al contractista el canvi del 
vehicle arrendat per un autobús de major capacitat.
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D’acord  amb l’article  219  del  Text  refós  de la  Llei  de  contractes  del  sector  públic 
l’Ajuntament té potestat per a la modificació del contracte per raons d’interès públic.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, 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. 
2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent:

ACORD

Primer. Aprovar  i  convalidar  les  factures  següents,  presentades  per  La  Hispano 
Igualadina, SL (Monbús): 

Expedient Concepte Data expedició Núm. Import total
FACT-2016-2929 Servei transport gener 31/01/2016 G51/16 8.079,57
FACT-2016-2927 Servei transport febrer 29/02/2016 G52/16 8.657,07
FACT-2016-2928 Servei transport març 31/03/2016 G53/16 8.904,57
FACT-2016-2926 Servei transport abril 30/04/2016 G54/16 8.739,57
FACT-2016-2923 Servei transport maig 31/05/2016 G55/16 8.904,57
FACT-2016-2528 Servei transport juny 30/06/2016 F39/16 8.162,07
FACT-2016-2924 Servei transport juliol 31/07/16 G21/16 6.347,07
Total: 57.794,49

Segon. Reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  de  57.794,49  €  a  càrrec  de 
l’aplicació pressupostària núm. 920/22799 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Aprovar el pressupost provisional del contracte per a l'exercici 2016, fixant el 
preu  de  les  liquidacions  a  compte  en  8.904,57€/mes IVA inclòs,  amb  efectes  de 
l'1/09/2016.

Quart. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  17.902,50  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària  núm.  920/22799  del  pressupost  municipal  vigent  i  la  que  sigui 
necessària a efectes de la liquidació de l’exercici.

Cinquè. Notificar aquest acord a La Hispano Igualadina, SL (Monbús).

Sisè. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Departament d’Urbanisme i Territori.

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

2.18 Expedient núm.: G333/2015/12
Convalidació de factures del contracte menor de serveis de la implantació de la “Plataforma de 
Gestión Documental y Gestión de Expedientes” per la tramitació d’expedients de l’Ajuntament 
d’Abrera.

Per acord núm. 2.25 adoptat per la Junta de Govern Local en data 15.04.2015, es va 
adjudicar el contracte menor de serveis de la implantació de la “Plataforma de Gestión 
Documental y Gestión de Expedientes” per la tramitació d’expedients de l’Ajuntament 
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d’Abrera a l’empresa Auloce SA, amb CIF A50878842, per un import de 13.920,70 € 
sense IVA i 16.844,04 € IVA inclòs.

D’acord  amb l’article  219  del  Text  refós  de la  Llei  de  contractes  del  sector  públic 
l’Ajuntament té potestat per a la modificació del contracte per raons d’interès públic.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Hisenda,  Serveis  Socials,  Dones  i 
Igualtat  i  Millora  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent:

ACORD

Primer. Aprovar  i  convalidar  la  factures presentades per  Auloce SA,  del  contracte 
menor de serveis de la implantació de la “Plataforma de Gestión Documental y Gestión 
de  Expedientes”  per  la  tramitació  d’expedients  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  que 
s’indiquen seguidament:

- Expedient  FACT-2016-2823,  import  1.412,43  €  IVA inclòs,  corresponent  al 
servei del mes de juliol.

- Expedient  FACT-2016-2975,  import  1.412,43  €  IVA inclòs,  corresponent  al 
servei del mes d’agost.

Segon. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 2.824,86 €, 
a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 920/21600 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Notificar aquest acord a Auloce SA.

Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal.

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

3.- OBRES  

3.1  Expedient núm.:  E013/2015/255
Assumpte:  Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  la  construcció  d’un  edifici  (restaurant), 
urbanització interior de la parcel·la, nova tanca de la parcel·la als límits laterals i modificació de la 
tanca existent al carrer a la parcel·la ubicada a l’Av. Ca n'Amat, 6, a instància d’Establiments Viena, 
S.A., amb CIF A08874489.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 18 de setembre de 2015, a les 13:27 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-6451),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per Establiments Viena, S.A., amb CIF A08874489, per a la construcció d’un 
edifici per a restaurant de 406,00 m2 construïts, urbanització interior de la parcel·la, nova 
tanca de la parcel·la als límits laterals i modificació de la tanca existent al carrer, al solar 
ubicat a  l’Av.  Ca  n'Amat,  6  (referència  cadastral  8259105),  així  com  diverses 
documentacions tècniques complementàries aportades en data 26 de febrer de 2016 
(registre d'entrades 1615), de data 25 de maig de 2016 (registre d’entrades 4420) i 10 de 
juny de 2016 (registre d’entrades 5139), com a resposta al requeriment d'esmena de data 
11 de desembre de 2015 (registre de sortides 3787).
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S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 13 de juny de 2016 (núm. 2016-0070) emès per l'arquitecta 
municipal.
- Informe jurídic de data 2 d’agost de 2016 (núm. 2016/0124).
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel 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 m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2015/255, sol·licitada per  Establiments Viena, S.A., amb CIF  A08874489, per la 
construcció d’un edifici per a restaurant de 406,00 m2 construïts, urbanització interior de 
la parcel·la, nova tanca de la parcel·la als límits laterals i modificació de la tanca existent 
al carrer,  al solar ubicat a l’Av. Ca n'Amat, 6 (referència cadastral 8259105) d'aquest 
terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals 
d'obres majors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es 
detallen a continuació: 
- Les ressenyades amb les documentacions presentades pel promotor de dates 18 de 
setembre de 2015 (projecte bàsic), 26 de febrer de 2016 (projecte executiu visat pel 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb el núm. 2016000267), 25 de maig de 2016 (els 
plànols 03 i 04 substitueixen els aportats en el projecte del dia 26.02.2016), i 10 de juny 
de 2016.
- S’ha de col·locar la senyalització viària necessària, inclosa la instal·lació de separadors 
flexibles entre els carrils de l’Av. Ca n’Amat, indicant la obligació que els usuaris que 
surtin de la parcel·la en vehicle privat, s’incorporin a l’Av. Ca n’Amat girant a la dreta i que 
es prohibeixi el gir a l’esquerra. S’haurà d’aportar la proposta tècnica de la senyalització 
per tal que els serveis tècnics municipals donin el vist i plau, i executar-la abans de la 
comunicació d’ocupació de l’edificació i de l’inici de l’activitat.
- L’arqueta de presa de mostres, ha de complir allò establert en l’article 6.2 del Decret 
130/2003,  de  13  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  dels  serveis  públics  de 
sanejament, en tant que haurà de garantir que estigui lliure de qualsevol mena d’obstacle 
i accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l’obtenció de mostres.
- La llicencia s’atorga sense perjudicis a tercers i salvant el dret de propietat. 
-  L’executivitat  de  la  llicència  resta  condicionada  a  l’aportació  de  la  documentació 
acreditativa del constructor que executarà l’obra.
 
Segon. Informar a Establiments Viena, S.A., CIF A08874489, que tal i com s'estableix en 
les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 
 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 17.567,06 € 
Taxa llicència (> 120.200'00 €) 2,03 % Del pressupost 9.743,48 € 
TOTAL €  27.310,54 € 
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Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 9.599,49 
euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.
 
Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.
 
Cinquè. Notificar aquest acord a Establiments Viena, S.A., i comunicar-lo al Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  al  d'Urbanisme  i  Territori  (Cap  de 
Departament, arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals).

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

3.2  Expedient núm.:  E013/2015/301
Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per a executar dos habitatges unifamiliars aparellats, 
tanques a carrer i tanques perimetrals de les parcel·les, ubicades al C/ Igualada, 6-8, a instància 
de Planeamientos Residenciales, SL, amb CIF B66169202. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 5 de novembre de 2015, a les 10:12 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-7694),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  A.R.T.,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  Planeamientos 
Residenciales,  SL,  amb  CIF  B66169202,  per  executar  dos  habitatges  unifamiliars 
aparellats i les tanques a carrer i perimetrals de les parcel·les ubiades al C/ Igualada, 6-8 
(referència  cadastral  8072403-04);  així  com  diversa  documentació  tècnica 
complementària aportada en data 31 de març de 2016 (registre d'entrades 2601), com a 
resposta al requeriment d'esmena de data 24 de febrer de 2016 (registre de sortides 
601).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 13 de juny de 2016 (núm. 2016-0072) emès per l'arquitecta 
municipal.
- Informe jurídic de data 2 d’agost de 2016 (núm. 2016-0125).
  
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel 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 
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núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança 
amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2015/301, sol·licitada per  Planeamientos Residenciales, SL, amb CIF  B66169202, 
per  a  executar  dos  habitatges  unifamiliars  aparellats,  tanques  a  carrer  i  tanques 
perimetrals  de  les  parcel·les  ubicades  al C/  Igualada,  6-8  (referència  cadastral 
8072403-04)  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les 
consideracions i condicions generals d'obres majors,  a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades a l’Estudi de Seguretat i Salut aportat en data 05.11.2016, i al projecte 
tècnic presentat en data 31.03.2016, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb el 
núm. 2015008010, que es considera adequat en opinió de l'arquitecte/a municipal, que 
anul·la i substitueix al projecte aportat en data 5 de novembre de 2015.
- Prèviament o simultàniament a la comunicació d’ocupació de cada un dels habitatges, 
caldrà acreditar que s’ha procedit a la regularització cadastral de la superfície real del sòl 
de cada una de les parcel·les.
- Les edificacions objecte de llicència esgoten l’edificabilitat màxima de les parcel·les, i 
per tant, en cap cas serà possible cobrir amb materials opacs les pèrgoles i terrasses 
situades en la part posterior de la parcel·la.
- La llicencia s’atorga sense perjudicis a tercers i salvant el dret de propietat. 

Segon.  Informar  a  Planeamientos Residenciales,  SL,  CIF B66169202 que tal  i  com 
s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que 
haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà 
de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el 
següent detall: 
 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 13.458,06 € 
Taxa llicència (> 120.200'00 €) 2,03 % Del pressupost 7.464,44 € 
Placa núm. carrer OF 2.08 Codi 4.01 100 % (9,33 €) 18,66 € 
TOTAL €  20.941,16 € 
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 1.800 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.
 
Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
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de finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.
 
Cinquè. Notificar aquest acord a Planeamientos Residenciales, SL, CIF B66169202, i 
comunicar-lo  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  al 
d'Urbanisme i Territori.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.3  Expedients núms.:  E013/2016/019 (E029/2015/136)
Assumpte: Llicència d'obres i instal·lacions per executar actuacions de millora d’un camp agrícola 
a  Can Morral  del  Molí,  mitjançant  l’aportació  de terres  procedents  d’obres  de la  construcció 
(140.309,60 m3), al polígon 12 parcel·la 4 i polígon 5 parcel·la 11, a instància de la raó social  
Excavacions i Finques Silvestre Ginferrer, SL, amb NIF B64173677. 

En data 27.04.09  (reg. d’entrada núm. 2745 de data 11.05.09) el Sr. S.G.M., en nom i 
representació de la raó social Excavacions i Finques Silvestre Ginferrer, SL, va demanar 
llicència urbanística  per millorar agrícolament les finques ubicades a Can Morral del 
Molí (polígon 12 parcel·la 4, i polígon 5 parcel·la 11) mitjançant un reblert de terres 
naturals, i desprès de portar a terme una sèrie de tràmits administratius, entre ells la 
petició  d’informes  a  diversos  organismes,  el  19.02.2015  es  va  tenir  per  desistida 
aquesta petició de llicència urbanística, en base a l’art. 71 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre,  de  Règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment 
administratiu  comú  mitjançant  el  decret  núm.  154/2015  de  la  Regidoria  Delegada 
d’Urbanisme i Territori.

En data 18 de maig de 2015, el senyor S.G.M., en nom i representació de la raó social 
Excavacions  i  Finques  Silvestre  Ginferrer,  SL va  presentar  de  nou  documentació 
relativa  a  l’execució  d’obres  de  millora  d’un  camp agrícola  a  Can  Morral  de  Molí 
mitjançant l’aportació de terres, al polígon 12 parcel·la 4 i polígon 5 parcel·la 11 del 
terme  municipal  d’Abrera,  perquè  aquesta  administració  atorgués  el  corresponent 
permís municipal.

Per acord núm. 3.2 de la Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2015 (en 
compliment dels articles 48 i 49 del Decret legislatiu 1/2010, consolidat per la Llei 3/2012, 
i del 47 al 56 del Decret 64/2014), s’aprova inicialment el projecte de l’actuació d’interès 
públic en sòl no urbanitzable per l’execució d’obres de millora d’un camp agrícola a Can 
Morral  de Molí  mitjançant l’aportació de terres,  a la parcel·la  4 del  polígon 12 i  a la 
parcel·la  11  del  polígon  5  del  terme  municipal  d’Abrera,  presentat  per  la  raó  social 
Excavacions i Finques Silvestre Ginferrer, SL, amb CIF B64173677.
  
Un  cop  aprovat  provisionalment  el  projecte  per  aquest  ajuntament,  aquest  va  ser 
tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, organisme que en data 19 
d’abril de 2016, va aprovar-lo definitivament.
 
S'han emès  en relació  a  la  petició  presentada  els  informes i  resolucions  preceptius 
següents: 
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- Informe del Departament de Cultura de data 15.01.2016 (rebut en data 27.01.2016, 
registre d’entrades 626).
- Informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de data 01.02.2016 (rebut el 
dia 08.02.2016 amb registre d’entrades 932).
- Informe de l’Oficina territorial  d’acció i  avaluació ambiental  de Barcelona de data 
17.03.2016  (rebut  el  dia  29.03.2016  amb  registre  d’entrades  2505),  que  remet  a 
l’informe  favorable  de  l’Oficina  de  Gestió  Ambiental  Unificada  de  data  16.03.2011 
(rebut el dia 23.03.2011 amb registre d’entrades 2781).
-  Informe  de  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  de  data  30.03.2016  (rebut  en  data 
19.04.2016 amb registre d’entrades 3193).
- Aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en 
sessió de data 19.04.2016 (rebuda la notificació de la resolució  el 28.04.2016, registre 
d’entrades 3505).
-  Informe  del  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  i  Alimentació  de  data 
11.04.2016 (rebut el 26.05.2016, amb registre d’entrades 4513).
- Informe tècnic de data 13 de juny de 2016 (núm. 2016-0073) emès per l'arquitecta 
municipal.
- Informe jurídic de data 2 d’agost de 2016 (núm. 2016-0126).
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel 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 m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent.
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2016/019, sol·licitada per  la raó social Excavacions i Finques Silvestre Ginferrer, 
SL, amb CIF B64173677, per a l’execució d’actuacions de millora d’un camp agrícola a 
Can Morral de Molí mitjançant l’aportació de terres procedents d’obres de la construcció 
(140.309,60  m3),  al  polígon  12  parcel·la  4  i  polígon  5  parcel·la  11  d'aquest  terme 
municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals 
d'obres majors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i  que es 
detallen a continuació: 

- Les  condicions  imposades  en  l’aprovació  definitiva  del  projecte  d’actuació 
específica  en sòl  no urbanitzable  de la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme de 
Barcelona de data 19.04.2016, i en els informes emesos i ressenyats en la part 
expositiva d’aquest acord i dels quals es donarà trasllat a l’interessat juntament 
amb la notificació d’aquest acord.

- D’acord amb el Pla d’Obra que consta en el text refós del projecte núm. 020424 
aportat en data 05.05.10, el termini d’execució de les obres s’ha de fixar en 24 
mesos.

- D’acord  amb  l’article  5  del  Decret  396/2006,  s’imposen  les  següents 
condicions:

o Només  poden  utilitzar-se  residus  de  la  construcció  consistents  en 
terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació 
del sòl, d’acord amb allò establert a l’article 7.1.c) del Decret 201/1994, 
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de  26  de  juliol,  regulador  dels  enderrocs  i  altres  residus  de  la 
construcció.

o Aquesta  llicència  municipal  està  condicionada  al  compliment  dels 
objectius agraris que es persegueixen amb la millora, explicats en el 
projecte tècnic presentat i consistents en la finalitat agrícola dels camps 
que es generaran amb la intervenció objecte de llicència.

- Per tal d’evitar la pols cal col·locar grava en la totalitat del recorregut del camí 
interior i regar periòdicament els camins de circulació  i la zona d’actuació.

- Cal  netejar  i  regar  periòdicament  l’espai  públic  que  pugui  ser  afectat  per 
l’activitat  de  l’obra  i  especialment  després  d’haver  efectuat  càrregues  i 
descàrregues o operacions productores de pols.

- S’han de prendre les mesures pertinents per tal d’evitar les roderes de fang 
sobre la xarxa viària a la sortida de camions. A tal fi, s’ha de disposar abans de 
la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de “relliga” 
sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes.

- L’accés  a  la  zona  d’actuació  només  s’efectuarà  a  través  de  la  carretera 
BV-1202, prohibint-se expressament el pas pel camí del Castell de Santa Maria 
de Vilalba i pel nucli de Santa Maria de Vilalba i Can Vilalba.

- L’accés  i  sortida  a  la  carretera  BV-1202  haurà  d’estar  convenientment 
senyalitzada i haurà de comptar amb el vist-i-plau de la Gerència de Serveis 
d’infraestructures viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.

- En  relació  amb  la  revegetació  de  les  bermes  amb  espècies  arbòries,  si 
l’objectiu d’aquesta revegetació és preveure la erosió del terreny, es considera 
que  la  distància  entre  peus  prevista  en  8  metres  és  massa  elevada.  Es 
recomana acompanyar  les  oliveres  d’una  de les  següents  opcions,  o  d’una 
combinació de les dos: 

o  a) un estrat herbaci entre les oliveres a fi de preveure la erosió, 
o b) intercalar  altres espècies entre les oliveres com l’Alzina (Quercus 

ilex). 
- Abans  de  l’inici  de  l’aportació  de  terres  i  cada  cop  que  es  variï  la  seva 

procedència,  cal  aportar  a  l’expedient  còpia  de  cada  una  de  les  llicències 
urbanístiques atorgades pels  ajuntaments  que corresponguin  i  que emparin 
l’excavació que originarà les terres aportades. No serà possible l’aportació de 
terres  obtingudes  sense  la  preceptiva  llicència  urbanística  atorgada  per 
l’ajuntament del municipi on s’efectuï l’excavació.   

- Un cop acabada l’actuació i executades les mesures correctores, caldrà dur a 
terme les actuacions de manteniment convenients per garantir la supervivència 
de la revegetació efectuada. 

- La llicencia s’atorga sense perjudicis a tercers i salvant el dret de propietat. 
 
Segon. Informar a Excavacions i Finques Silvestre Ginferrer, SL que tal i com s'estableix 
en les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de 
fer efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina 
de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent 
detall: 
 
Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost  3.339,01 €
Taxa llicència(>90.150'01€<120.200€) 1,36 % del pressupost  1.240,73 €
TOTAL €  4.579,74 €
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Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 6.000 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.

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

3.4 Expedient núm.:   E014/2016/036  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació interior de gas 
natural,  a  l'immoble  ubicat  a  l’Av.  Circumval·lació,  64  (CV2.218),  a  instància  de JBC,  amb 
NIF XXXXX786Y. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 17 de juny de 2016, a les 12:05 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-5390),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per JBC, amb NIF XXXXX786Y, per a executar la instal·lació de gas natural  a 
 l’Av. Circumval·lació, 64 (CV2.218) (referència cadastral  0180212).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 20 de juny de 2016 (núm. 2016-0094) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 2 d’agost de 2016 (núm. 2016-0128) de la Secretaria municipal.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança 
fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  en 
concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent
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ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/036, sol·licitada per JBC, amb NIF XXXXX786Y,  per a executar les obres 
consistents  en la  instal·lació  de  gas  natural  a   l’Av.  Circumval·lació,  64  (CV2.218) 
(referència cadastral 0180212), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de 
les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 17 de juny de 
2016, a les 12:05 hores.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 24,95 €
TOTAL €  24,95 €

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  a  l'/la  interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al Departament d'Urbanisme i Territori.

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

3.5 Expedient núm.:   E014/2016/038  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació interior de gas 
natural  a  l'immoble  ubicat  a  l’Av.  Virrei  Amat,  29  (CV1.075),  a  instància  de JACV,  amb 
NIF XXXXX458J. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 17 de juny de 2016, a les 12:13 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-5395),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per Instalaciones Olesa, CIF B60597747, en nom i representació de JA.C.V, 
amb NIF XXXXX458J, per a executar la instal·lació interior de gas natural,  a  l’Av. Virrei 
Amat, 29 (CV1.075) (referència cadastral  0374038).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
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- Informe tècnic de data 20 de juny de 2016 (núm. 2016-0093) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 2 d’agost de 2016 (núm. 2016-0130) de la Secretaria municipal.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança 
fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  en 
concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/038, sol·licitada per JACV, amb NIF XXXXX458J,  per a executar les obres 
consistents en la instal·lació interior de gas natural, a   l’Av. Virrei  Amat, 29 (CV1.075) 
(referència cadastral 0374038), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de 
les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 17 de juny de 
2016, a les 12:13 hores.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 27,98 €
TOTAL €  27,98 €

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  a  l'/la  interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al Departament d'Urbanisme i Territori.
 
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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3.6 Expedient núm.: E017/2016/018 
Assumpte:  Llicència  d'obres  per  a  la  instal·lació  de  gas  natural  a  l'immoble  ubicat  a  l’Av. 
Circumval·lació,  64  (CV2.218),  a  instància  de  Gas  Natural  Distribución  SDG,  SA,  amb  NIF 
A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 4 de maig de 2016, a les 12:43 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-3732), petició de llicència urbanística subscrita per 
G.R.R.,  amb NIF  46654052R,  en nom i  representació  de la  raó social  Gas Natural 
Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació de la 
xarxa  de  subministrament  a  l’Av.  Circumval·lació,  64 (CV2.218)  (referència  cadastral 
0180212). 

Ha estat complimentat el requeriment d'esmena de data  23 de maig de 2016 (registre de 
sortides núm. 1709) segons es constata a l'informe tècnic núm. 2016-0070 de data 11 de 
maig de 2016 subscrit per l'arquitecte tècnic municipal.

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- informe tècnic de data 20 de juny de 2016 (núm. 2016-0092) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- informe jurídic de data 2 d’agost de 2016 (núm. 2016-0127)
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (Departament de Territori i Medi Ambient, Unitat de 
Suport Administratiu al Territori) en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
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 es proposa 
a la Junta de Govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2016/018, 
sol·licitada per G.R.R. amb NIF 46654052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament  a l’Av.  Circumval·lació, 64 (CV2.218) (referència cadastral  0180212), 
d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions 
generals d'obres en xarxes de serveis de subministrament, a les condicions particulars 
que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 4 de maig de 
2016, a les 12:43 hores
 
Segon. Informar a Gas Natural Distribución SDG, SA, CIF A63485890, que tal i com 
s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que 
haurà de fer efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà 
de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el 
següent detall:
 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 13,18 €
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TOTAL €  13,18 €
 
Tercer. Informar a la societat interessada, 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 a Gas Natural Distribución SDG, SA, CIF A63485890 i 
comunicar-lo  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  al 
Departament d'Urbanisme i Territori.

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

3.7 Expedient núm.: E013/2015/137
Assumpte: Resolució de recurs de reposició interposat per Adec Global, SL contra l’acord núm. 
3.5 de la Junta de Govern Local de data 1 de març de 2016.

Per acord núm. 3.5 adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera, en 
data 1 de març de 2016, es denegà la llicència d’obres sol·licitada per Adec Global, SL, 
amb CIF B65005977, per no estar d’acord amb la normativa vigent.

L’acte de denegació de llicència referit en el paràgraf anterior, es notifica a l’interessat 
mitjançant ofici  de data 4 de març de 2016 (registre de sortida núm. 0712), en què 
s’indica, se cita textualment: 
“NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ. Mitjançant el present ofici se li notifica la resolució de la Regidoria Delegada  
d'Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i mobilitat, núm. 2016-0044 de data 02.03.16, que, literalment,  
es transcriu a continuació:”
i en realitat hauria de dir: 
“NOTIFICACIÓ D’ACORD. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió ordinària, celebrada 
el dia 01.02.16, adoptà, entre d’altres, el següent acord, que es transcriu literalment a continuació:”
en conseqüència, i considerant que es tracta d’una errada material que no representa 
cap canvi substancial en el contingut de l’acte, ja que l’acte traslladat en la notificació és 
el contingut literal de l’acord núm. 3.5 de la Junta de Govern Local, s’esmena l’errada i  
s’interpreta el recurs interposat que s’està resolent com a recurs contra l’acord en qüestió 
de la Junta de Govern Local, que serà l’òrgan competent per a resoldre’l.

En data 9 d’abril de 2016 el senyor JLV, en qualitat d’advocat i apoderat de la raó social 
Adec Global, SL, presenta recurs de reposició contra l’acte de denegació de llicència 
(registre d’entrades núm. 2944 d’11.04.16).

44



En resposta  al  recurs  presentat,  l’arquitecte-cap del  departament  d’Urbanisme  emès 
l’informe núm. 2016-0125 de data 18 de juliol de 2016, el contingut del qual es transcriu a 
continuació, en la seva part essencial:

“En referència  al  recurs  de reposició  (...)  presentat  per  JLV,  com apoderat  de ADEC GLOBAL,  S.L,  
s’informa el següent:

1. FINCA ON ES PROPOSA L’ACTUACIÓ DE TRANSFORMACIÓ DEL SÒL
En primer lloc, es vol fer una explicació de la finca on es proposa l’actuació i la contigua al nord d’aquella,  
perquè llegint els arguments del recurs de reposició dóna la impressió que es desconeix per complert les  
seves característiques i valors agraris i naturals.
La proposta del  projecte de transformació a regadiu de la meitat  Nord de la finca de Can Bros Vell,  
concretament de les parcel·les 9 (a, b, c, d) i 11a del polígon 18, en una superfície de 3,187 Ha, suposa  
una transformació del sòl amb un desmunt amb extracció de terres d’ 1.114.400 m3.
Les característiques naturals d’aquesta finca es poden veure en les perspectives i plantes aèries incloses  
a l’Annex Punts 1.1, 1.2 i 1.3. Efectivament com mostren les vistes aèries, el desnivell existent, d’una 
alçada de 35 metres, configura un espai de vegetació amb continuïtat amb la vegetació arbrada de ribera  
del riu Llobregat. Aquesta configuració suposa una unitat de paisatge amb gran valor ambiental. A aquest  
valor se li ha d’afegir el valor de la zona ZEPA-LIC i Xarxa Natura que limita al Nord-est amb la finca en  
qüestió i que per lògica formen un continu mediambiental amb en el talús.
D’anàlisi d’aquestes imatges pot deduir-se que molt antigament, el riu podria tenir un recorregut diferent a  
l’actual, situant-se a l’est de l’actual seguint la corba de desnivell de finques.

2. PLANEJAMENT VIGENT
En referència a la qüestió que es considera fonamental en aquest assumpte com és el règim urbanístic  
aplicable a la finca objecte del recurs, cal indicar que el planejament vigent, de major a menor rang, és el  
següent:

1. Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat definitivament el 20.04.2010 i publicat en el  
DOGC número 5627 de data 12.05.2010, inclou la finca en qüestió com ‘Espai de protecció especial pel  
seu interès natural i agrari’. Veure Annex Punt 2.
2. El Pla General d’Ordenació, aprovat en data 3 de febrer de 1988 (DOGC 16.03.1988), classifica la finca  
com a sòl no urbanitzable amb qualificació de sòl agrícola protegit (Clau 41).

1. Pla Territorial Metropolità de Barcelona
Les normes d’Ordenació Territorial del PTMB en l’article 2.6 fan una regulació dels Espais de protecció  
especial com el que ens ocupa. El punt 2 d’aquest article indica el següent: ‘Amb relació a les actuacions  
en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara de la legislació vigent, s’entén que els espais  
de protecció especial han d’estar sotmesos a un règim especial de protecció i que són incompatibles totes 
aquelles actuacions d’edificació o de transformació del sòl que puguin afectar de forma clara els valors  
que motiven la protecció especial’.
En primer lloc cal indicar que el PTMB considera l’àmbit en qüestió com a Espai de protecció especial pel  
seu interès agrari perquè es caracteritza per aquestes qualitats. Efectivament, tal com mostra el projecte  
en la seva pàgina 10 on hi ha una ortofoto del parcel·lari  i  la planta aèria de l’Annex (Punt 1.2), els  
terrenys es caracteritzen actualment per ser camps d’oliveres i  ametllers en la major part de la seva  
superfície. Aquest tipus de plantacions de secà caracteritzen gran part del sòl no urbanitzable del municipi  
i és un dels trets característics del paisatge rural. 
Cal indicar que les plantacions de secà es situen en zones topogràfiques concretes, altes, com la finca en  
qüestió  de  Can  Bros  Vell.  Molt  diferent  a  les  plantacions  de  regadiu,  que  es  situen  en  finques  
topogràficament  baixes  i  properes  a  la  cubeta  d’Abrera  i  riu  Llobregat.  Es  a  dir,  cada  finca  té  les  
plantacions de regadiu o de secà segons la seva situació topogràfica natural.
L’altre valor de l’espai protegit és el seu  interès natural.  Efectivament, com s’ha indicat abans i com 
mostren  les  vistes  aèries,  el  desnivell  existent,  d’una  alçada  de  35  metres,  configura  un  espai  de  
vegetació amb continuïtat  amb la vegetació arbrada de ribera del  riu  Llobregat.  Aquesta configuració  
suposa una unitat de paisatge amb gran valor ambiental. A aquest valor se li ha d’afegir el valor de la  
zona ZEPA-LIC i Xarxa Natura que limita al Nord-est amb la finca en qüestió (veure Annex punt 3).
En aquest punt cal explicar el que significa la zona ZEPA-LIC i Xarxa Natura 2000. La Xarxa Natura 2000  
és la major aposta en matèria de conservació realitzada per la Unió Europea i sorgeix davant la necessitat  
de protegir els recursos naturals d’Europa davant la constant pèrdua de biodiversitat creant una xarxa  
d’espais representatius de la diversitat d’hàbitats i espècies europees.
Xarxa Natura 2000 es desenvolupa a partir de l’aplicació de dues directives europees: la Directiva d’Aus  
(79/409/CEE) i la Directiva d’Hàbitats (92/43/CEE) traslladada a l’ordenament jurídic espanyol per el RD  
1997/45.  Està  constituïda  per  les  Zones  de  Especial  Protecció  per  les  Aus  (ZEPA)  i  les  Zones  de  
Conservació (ZEC) de cada Estat membre de la Unió Europea.
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El 5 de setembre de 2006, el Govern de Catalunya va aprovar la proposta catalana de Natura 2000.  
Aquesta aprovació implica la designació de noves zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i la  
proposta de nous llocs d'importància comunitària (LIC), però també recull les ZEPA designades i els LIC  
aprovats amb anterioritat. Posteriorment, la xarxa Natura 2000 ha estat modificada per diversos Acords de  
Govern.

2. Pla General d’Ordenació
En relació a l’activitat extractiva,  atès que aquesta activitat  no es troba específicament admesa en la  
regulació dels usos de la zona, però tampoc resulta prohibida expressament, esdevé incompatible al no  
poder simultaniejar i coexistir amb els valors que els planejaments urbanístic i territorial protegeixen. Per  
això es considera que aquesta activitat no és compatible amb el planejament vigent.

3. PROJECTE PRESENTAT
El  projecte  presentat  infravalora  les  afectacions  i  impactes  paisatgístics  i  ambientals  de  l’actuació.  
Conclou que l’índex de fragilitat  paisatgístic és NUL i  beneficia  clarament  la finca (pàg.  108),  fent  la  
següent afirmació: ‘els treballs de rebaix de la cota de la part de finques contemplades en el projecte,  
beneficien clarament l’escàs espai no urbanitzat existent en el sector del TM d’Abrera’. Aquesta afirmació 
cal considerar-se, si més no, com a inadmissible.
Com a conseqüència d’aquesta infravaloració, no es tenen en compte aspectes fonamentals d’afectació al  
medi ambient. Així en aquest espai qualificat pel PTMB com a Espai de protecció especial pel seu interès  
natural  i  agrari  i  fronterer  amb  un  espai  de  protecció  jurídica  supramunicipal  (Xarxa  natura  2000  i  
ZEPA-LIC), del qual  es proposa un rebaix de 35 metres d’alçada en una superfície de 3,187 Ha per  
extreure 1.114.400 m3 de terres, el projecte valora l’afectació d’aquesta manera:

- Emissions a l’atmosfera: l’única afecció a l’ambient atmosfèric el realitza la maquinària que realitza  
la millora agrícola.

- Pols: atès que l’equip de càrrega és estàtic i no necessita desplaçar-se per a realitzar la seva  
feina, que les argiles són hidroscòpiques, i que el trajecte dels camions es realitza sobre ferms  
humits, les emissions de pols degut al trànsit són molt reduïdes.

- Sorolls  i  vibracions:  No hi  ha  molèsties,  segons  el  manifest  de  l’annex  de soroll  del  projecte  
d’extracció de terres

Així mateix l’avaluació d’impactes (pàg. 106 a 108) fa les següents afirmacions:
- ‘En aquesta àrea s’ha desenvolupat una activitat de moviment de terres, ja finalitzada. El que es  

pretén és el retranqueig d’un talús perimetral a l’antiga activitat anivellament de finques’. Aquesta  
afirmació és rotundament falsa. El perfil que presenta el terreny és el perfil natural que ha tingut  
sempre.  Afirmar  que  hi  ha  hagut  una  activitat  de  moviment  de  terres  és  una  barbaritat  que  
demostra el poc rigor tècnic del projecte.

- ‘En conseqüència, l’activitat proposta no generaria danys al medi físic sinó que milloraria en el  
possible (hi ha àrees d’afecció a estructures de comunicació que s’han de contemplar)’. Aquesta  
afirmació de que no generarà danys al  medi físic,  que es considera inadmissible,  es fa d’una  
actuació de transformació del sòl com la descrita en un espai de protecció especial pel seu interès  
natural i agrari segons el PTMB.

- ‘Amb tot això, aplicar qualsevol dels procediments i criteris per l’assignació de valors i agregació  
d’impactes (CANTER, 1978; CLARK, 1980; GOLDEN, 1979; BISSET, 1980; RAU, 1980; HOLLICK,  
1981,  ;  LEE,  1982),  Sistema  d’Avaluació  Ambiental  (WHITMAN,  1971),  desenvolupat  en  el  
laboratori Batelle Columbus (Ohio) de valoració d’impactes en projectes miners, donarien valors  
que no encaixarien en cap taula de classificació d’agressions al medi físic estudiat.
En aquest sentit:
1/ Sòl i coberta vegetal:
1-a / Densitat de vegetació:
A partir de l’aprofitament de fruiters de secà (escassos peus per metre quadrat), es crearia una  
vegetació herbàcia, cultius de regadiu, el que derivaria en una gran densitat d’arrelament. Es fa  
una avaluació de -5.
1-b / Contrast cromàtic
S’anul·laria el salt cromàtic amb l’entorn immediat de la finca (xaragalls, ribera del riu Llobregat,  
etc.), per la qual cosa s’avalua amb 0,
1-d / Diversitat d’estrats de vegetació
No alteraríem els estrats de vegetació, ja que en la zona hi ha un espai constituït per labors de  
regadiu, per la qual cosa s’avalua amb 0.
1-e  /  estacionalitat  de  la  vegetació:  en el  cas més favorable  d’una  collita  de  regadiu  a l’any,  
produeix una vegetació estacional de porte (Tall) herbaci, que cobreix la meitat de l’any, per la qual  
cosa l’avaluació serà de 3.
2/ Pendent
Les parcel·les afectades mantindran la mateixa configuració que tenien (planes) per la qual cosa  
l’avaluació és o.
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3/ Orientació
No té influència sobre els treballs proposats per la qual cosa l’avaluació és 0.
4/ Allargament de forma del territori
No té influència sobre els treballs proposats per la qual cosa l’avaluació és 0.
Com a resultat de tot això s’indica que el promig ponderat de tots els impactes, en una escala de 0  
a  5,  es  negatiu,  la  qual  cosa  indica  que l’índex  de  fragilitat  és NUL,  i  beneficia  clarament  la  
conservació de la finca.’

Respecte a aquesta valoració d’impactes cal indicar el següent:
1/ Sòl i coberta vegetal
1-a Densitat de vegetació
L’avaluació no té en compte que la proposta de transformació del sòl que es proposa suposa eliminar  
totalment la vegetació del talús, per la qual cosa no s’accepta que l’avaluació de l’impacte és -5.
Es posa en dubte la finalitat com a finca de regadiu
1-b Contrast cromàtic
El contrast cromàtic actual és el contrast natural de les diferents plataformes existents. Les plataformes  
més baixes són de regadiu i les altes de secà, i això configura el paisatge natural. Indicar que amb la  
proposta del  projecte l’impacte seria  positiu  (-5)  no es pot justificar  de cap manera,  i  menys si  com  
s’indica, es plantarà, si la propietat ho decideix, cultius de regadiu. Per tot això l’avaluació de l’impacte és  
incorrecta.
1-c Altura i densitat  de la vegetació circumdant
No és cert com s’indica que no s’afecta la vegetació circumdant, perquè s’elimina totalment la vegetació  
existent al talús natural. Aquesta vegetació visualment és la continuació de la vegetació de ribera del riu i  
el seu benefici  mediambiental,  com a continuació de la zona ZEPA-LIC i  Xarxa Natura 2000 és molt  
important. Per tot això l’avaluació del seu impacte no pot ser 0 com indica el projecte sinó que seria  
negatiu amb valor +.

1-d Diversitat d’estrats de vegetació
No és cert com s’indica que no s’alterarien els estrats vegetals perquè el que hi ha ara són els estrats  
naturals, i la modificació de la plataforma actual suposaria una modificació d’aquests estrats naturals.  
Com  s’ha indicat abans, antigament el riu segurament discorria seguint la curvatura entre plataformes  
que ara es veu. La modificació d’aquest límit natural suposa sens dubte una modificació topogràfica amb  
una greu modificació dels estrats vegetals sinó que seria negatiu amb valoració +.
1-d Estacionalitat de la vegetació
És valora negativament l’impacte amb una puntuació de 3. Això sense tenir en compte que pot donar-se  
el  cas  que  la  propietat  decideixi  plantar  cultius  de  regadiu.  Per  tot  això  l’avaluació  de  l’impacte  és  
incorrecta.
2/ Pendent
L’avaluació d’impactes indica només que les parcel·les afectades mantindran la mateixa configuració que  
tenien (planes) obviant completament la modificació del talús natural per un altre nou i sense vegetació,  
talús al qual anirien a parar les aigües de la plataforma superior. Per tot això l’avaluació de l’impacte és  
incorrecta
4/ Allargament de forma del territori
L’avaluació indica que l’allargament de forma del territori no té influència sobre els treballs proposats fent  
una valoració de 0. La plataforma que és vol modificar està situada entre la plana de riu Llobregat i el  
traçat de l’A-2, lloc per on discorre el camí ral o de Sant Jaume. Amb la proposta del projecte és evident  
que és produeix un allargament de la forma en el territori que afecta negativament l’actual pas del camí de  
Sant Jaume, que l’avaluació feta no té en compte. Per tot això l’avaluació de l’impacte és incorrecta.
Per tot això el sotasignant considera errònia l’avaluació d’impactes del projecte.
En un apartat del projecte anomenat Correcció de l’impacte geotècnic (pàg. 106 del projecte) s’indica  
textualment el següent: ‘L’impacte geotècnic és el que té relació amb les característiques resistents del  
terrenys de l’àrea afectada per la parcel·la, i que es deu integrar en el medi físic que la conté.
El present anivellament consisteix en el retranqueix d’un talús existent des de més de 15 anys, per la qual  
cosa no existeix cap impacte geotècnic nou.
Conclusió: no es fa necessari realitzar tasques d’estabilització de terres.’
Tal com mostra el visualitzador de canvis urbanístics (veure Annex Punt 4), amb la imatge més antiga de  
1956, és a dir fa 60 anys, el talús que hi ha és el talús natural que sempre hi ha hagut. L’explicació que fa  
el projecte es considera absolutament errònia.
Respecte a l’apartat de Correcció de l’impacte morfològic (pàg. 106) s’indica textualment el següent: ‘No  
dóna lloc,  ja que l’extracció de terres consisteix en el retranqueix d’un talús’.  És absolutament erroni  
afirmar que no hi ha impacte morfològic en la modificació d’un talús natural existent en aquesta zona de  
protecció.

4. RESPOSTA PUNTS DEL RECURS DE REPOSICIÓ
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Donant resposta concreta a cada un dels punts dels recurs de reposició, de major a menor importància,  
s’indica el següent

Punt 1.7
El recurs de reposició presentat, en el punt 1.7, es refereix a la compatibilitat urbanística de l’activitat  
extractiva, indicant unes suposades situacions preexistents a la del sol·licitant de la llicència.
Es manifesta que la resolució de l’Ajuntament indica que l’activitat extractiva no és compatible amb el  
planejament vigent, i malgrat que es tracta d’una activitat que no es troba expressament prohibida, diu  
que no és possible que la mateixa sigui simultània o coexista amb els valors que protegeix l’instrument de  
planejament urbanístic i territorial.
S’indica que resulta sorprenent e incongruent amb sol·licituds autoritzades per l’Ajuntament i relatives a la  
mateixa activitat extractiva en la mateixa zona e inclús amb major incidència al medi.
S’estan referint a la finca ‘Can Pous’, que llinda al nord amb la del sol·licitant, i que en aquell cas va  
suposar uns treballs de rebaix majors als plantejats per Adec Global, SL, i amb la mateixa finalitat de  
transformació del tipus de cultiu objecte de millorar la productivitat del terreny.
Respecte a aquestes afirmacions cal indicar rotundament que no són certes. Tal com es demostra el  
visualitzador de canvis urbanístics (Punt 5 de l’Annex), la finca de ‘Can Pous’ situada al nord de la del  
sol·licitant sempre ha tingut la topografia que ara té i mai s’ha autoritzat una transformació del sòl amb  
una activitat extractiva com s’indica. 
En aquest punt el recurrent acaba indicant que tampoc resulta comprensible ni es determina per part de  
l’Ajuntament, quins valors protegits pel planejament vigent i territorial, es poden transgredir amb l’activitat  
objecte de llicència, sobre tot si s’ha justificat mitjançant tota la documentació aportada, que no suposarà  
cap impacte sobre el medi, i el destí del terreny seguirà sent cultiu, encara que més productiu per al seu  
propietari.
Com a  resposta  a  aquest  punt  cal  indicar  que  anteriorment  ja  s’han  indicat  els  valors  de  protecció  
naturals, agraris i mediambientals i també s’ha indicat que l’avaluació d’impactes aportada pel projecte és 
errònia

Punt 1.1
S’afirma  que  l’informe  municipal  desfavorable  de  la  llicència  suposa  la  seva  denegació  de  forma  
injustificada i contradictòria amb actuacions anteriors autoritzades pel propi Ajuntament.
Es desestima aquest argument perquè és fals. Mai s’han autoritzat actuacions d’aquest tipus en finques  
properes.

Punt 1.2
Sobre la falta de determinació dels terminis de la llicència. És un requisit s’apuntava, que el projecte no  
concreta,  però  que  no  és  de  cap  manera  determinat  perquè  la  llicència  és  desfavorable  perquè  és  
incompatible amb el planejament vigent.

Punt 1.3
Sobre la finalitat de la llicència sol·licitada. En el document Estudi del sòl, paisatge, impacte ambiental i  
recuperació s’indica: ‘En la plaça de la finca, es plantejarà, si la propietat ho decideix, cultius de regadiu,  
una vegada hagin conclòs les obres.’
Resulta totalment sorprenent l’afirmació. Aquí no s’indica quin tipus de cultiu de regadiu es farà sinó si es  
farà cultiu de regadiu o no.
Amb un projecte que es denomina de transformació a regadiu de la meitat nord de la finca de Can Bros  
Vell, l’Estudi del sòl, paisatge, impacte ambiental i recuperació manifesta sorprenentment que una vegada  
fet el desmunt de terres, a la plaça de finca es plantarà, si la propietat així ho decideix, cultius de regadiu.  
Es considera totalment inadmissible aquesta afirmació.

Per tot això es desestima rotundament l’argumentació d’aquest punt 1.3 del recurs de reposició.

5. CONCLUSIONS
S’informa DESFAVORABLEMENT el recurs de reposició presentat pels següents motius:

- La  proposta  de  transformació  a  regadiu  de  la  meitat  nord  de  la  finca  de  Can  Bros  Vell,  
concretament de les parcel·les 9 (a, b, c, d) i 11a del polígon 18, finca inclosa en un Espai de  
protecció  especial  pel  seu  interès  natural  i  agrari  pel  vigent  Pla  Territorial  de  Metropolità,  és  
incompatible amb actuacions de transformació del sòl que puguin afectar de forma clara els valors  
que motiven la protecció especial.  I  la que proposa el ‘Projecte de transformació a regadiu de  
meitat nord de la finca de Can Bros Vell’ situada en el terme municipal d’Abrera ho és.

- En relació a l’activitat extractiva, atès que aquesta activitat no es troba específicament admesa en  
la  regulació  dels  usos  de  la  zona,  però  tampoc  resulta  prohibida  expressament,  esdevé  
incompatible al no poder simultaniejar i coexistir amb els valors que els planejaments urbanístic i  
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territorial protegeixen. Es considera que aquesta activitat NO és compatible amb el planejament  
vigent.

- Per tot això, es manifesta que la llicència és manifestament il·legalitzable.

De l’anàlisi d’alguns arguments indicats en el recurs de reposició s’indica el següent:
- És totalment fals que l’Ajuntament d’Abrera hagi autoritzat alguna vegada activitats extractives a la  

finca contigua referint-se a la finca de Can Pous que llinda al nord amb la del sol·licitant.
- L’Avaluació d’impactes que presenta el projecte es considera errònia perquè no valora totalment  

els efectes que la proposta comporta en el medi natural.”

Aquesta  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. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015 proposa a la Junta de govern local 
l’adopció del següent

ACORD

Primer. Desestimar  el  recurs  de  reposició  interposat  pel  senyor  JLV,  en  nom  i 
representació d’Adec Global, SL, contra l’acord núm. 3.5 de la Junta de Govern Local 
de data 1 de març de 2016, pels motius expressats a l’informe tècnic transcrit a la part 
expositiva, i confirmar en tots els seus termes el contingut de l’acord esmentat.

Segon. Notificar aquest acord als interessats, adjuntant l’annex gràfic de l’informe tècnic 
núm. 2016-0125, i comunicar-ho al departament d'Urbanisme (arquitecta municipal) 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.

3.8  Expedients núms.: E015/2016/07/juliol i els referenciats
Assumpte: 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 juliol de  2016. 
 
S'han presentat durant el mes de juliol de 2016 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'han realitzat les instruccions en els expedients corresponents.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel 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 m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
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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: E015/2016/082
- INTERESSAT: JMDF
- NIF: XXXXX216L
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany, canvi de paviment i substitució de 
portes i finestres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Estació, 20, bxs. 1a (referència cadastral 8673001)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/083
- INTERESSAT: JLP
- NIF: XXXXX080W
- OBRES COMUNICADES: reforma del bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Rosers, 62, Bxs. 3a (referència cadastral 8371103 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/084
- INTERESSAT: AMQ
- NIF: XXXXX156V
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany, i substitució de portes i finestres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Santiago Rusiñol, 13 (referència cadastral 8768101 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/085
- INTERESSAT: MMR
- NIF: XXXXX741J
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Manresa, 3, 3r 1a (referència cadastral 8272001 )
-  LIQUIDACIÓ  TRIBUTÀRIA:  0  €  (Ordenança  Fiscal  8  Tarifa  2.19:  supressió  barreres 
arquitectòniques)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/086
- INTERESSAT: JCC
- NIF: XXXXX785W
- OBRES COMUNICADES: tala d'un pi
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Besòs, 2 (CA.211) (referència cadastral 6867114 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 11,12 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/087
- INTERESSAT: SDR
- NIF: XXXXX504L
- OBRES COMUNICADES: reforma de bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Llobregat, 7, 2n 3a (referència cadastral 8473701 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/088
- INTERESSAT: JMC
- NIF: XXXXX577P
- OBRES COMUNICADES: reforma del bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Rb. Torrentet, 6, 3r 4a (referència cadastral 8470003)
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 -  LIQUIDACIÓ  TRIBUTÀRIA:  0  €  (Ordenança  Fiscal  8  Tarifa  2.19:  supressió  barreres 
arquitectòniques) 
  
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/089
- INTERESSAT: UPH
- NIF: XXXXX309D
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Jacint  Verdaguer,  3,  Bxs.,  3a  (referència 
cadastral 8473504 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/090
- INTERESSAT: ABC
- NIF: 00119923R
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pg. Sant Jaume, 2, 2n 1a (referència cadastral 7975701)
-  LIQUIDACIÓ  TRIBUTÀRIA:  0  €  (Ordenança  Fiscal  8  Tarifa  2.19:  supressió  barreres 
arquitectòniques).

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/091
- INTERESSAT: Xavi Aquarium, SL
- NIF: B65614208
- OBRES COMUNICADES: instal·lacions, retirar mostrador i revestiment de fusta, i pintar
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Lluís Companys, 2, local (referència cadastral 8469501 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/092
- INTERESSAT: JMBR
- NIF: XXXXX753M
- OBRES COMUNICADES: supressió de 3 graons de l'escala, i formació de paviment
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Pompeu Fabra, 37 (referència cadastral 8574033 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/093
- INTERESSAT: ARR
- NIF: XXXXX144K
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ República, 5, 3r 3a (referència cadastral 8075202 )
-  LIQUIDACIÓ  TRIBUTÀRIA:  0  €  (Ordenança  Fiscal  8  Tarifa  2.19:  supressió  barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/094
- INTERESSAT: HRG
- NIF: 40452714S
- OBRES COMUNICADES: adequació conducte de la xemeneia, i formació de jardineres i 
adequació de bancal
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Montseny,  40  (CA.058+059)  (referència 
cadastral 6565504+23 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/095
- INTERESSAT: Recabar, SL
- NIF: B60160058
- OBRES  COMUNICADES:  substitució  del  tancament  exterior  d'alumini  per  un  d'acer 
inoxidable
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- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Rebato, 3, Local 1a (referència cadastral 8074701 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/097
- INTERESSAT: FCF-P
- NIF: XXXXX449F
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Rosers, 5, 2n 1a (referència cadastral 8368501 )
-  LIQUIDACIÓ  TRIBUTÀRIA:  0  €  (Ordenança  Fiscal  8  Tarifa  2.19:  supressió  barreres 
arquitectòniques) 

Segon.  Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i 
Finances (Cap de Departament, Tresorera i a l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat i 
Suport), al d'Urbanisme i Territori (arquitecta tècnica municipal) 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.

3.9 Expedient núm.: E007/2016/001
Assumpte:  Aprovació inicial del projecte municipal  corresponent a les obres de “Reforma de la 
sala de filtració i tractament a les piscines municipals d’estiu”.

Per acord núm. 2.9 de la Junta de Govern Local de data 5 d’abril de 2016 es va aprovar 
la memòria valorada-bases tècniques per les obres anomenades “Reforma de la sala de 
filtració i tractament a les piscines municipals d’estiu”, amb un pressupost per contracte 
estimat de 194.565,00 € sense IVA, 235.423,65 € IVA inclòs.

En data 18 d’abril de 2016, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe-diligència núm. 
2016-0058, que diu en la seva part essencial:
“En  relación  con  el  expediente  E007/2016/001  para  la  reforma  de  la  sala  técnica  de  las  piscinas  
municipales de verano, se ha detectado un error en la portada del proyecto en la que debe decir proyecto  
en lugar de memoria valorada, lo cual afecta a la tramitación del expediente.”

Així, doncs, el  document tècnic redactat pels serveis tècnics municipals es pot qualificar 
com a projecte de reforma de la sala de filtració i tractament a les piscines municipals 
d’estiu,  amb  un  valor  estimat  de  contracte de  194.565,00  €  sense  IVA (amb  IVA, 
235.423,65 €).

El  document  tècnic  referenciat   (amb  el  grau  suficient  per  a  la  seva  execució  per 
contracte) de conformitat amb el  Reglament d'obres, activitats i serveis (ROAS) i Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic  (LCSP) es qualifica com a 
reforma.

Per part de l’arquitecte cap del Departament d’Urbanisme  i Territori, Sr. Antoni Muñoz 
Franch, s'ha emès informe favorable núm.  2016-0066 de data  18 d’abril de 2016, de 
supervisió i examen del projecte.

Aquesta  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. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015 proposa a la Junta de govern local 
l’adopció del següent
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ACORD

Primer. Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern Local núm. 2.9 de data 5 d’abril 
de 2016 pel qual s’aprovava la memòria valorada anomenada “Reforma de la sala de 
filtració i tractament a les piscines municipals d’estiu”.

Segon. Aprovar inicialment el projecte corresponent a les obres anomenades “Reforma 
de la sala de filtració i tractament a les piscines municipals d’estiu”, amb un pressupost 
per contracte estimat de 194.565,00 € sense IVA, 235.423,65 € IVA inclòs.

Tercer. Obrir període d’informació pública, mitjançant la inserció d’anunci als taulers 
d’edictes de l’Ajuntament i  al BOP per termini  de trenta dies hàbils,  als efectes de 
l’examen  de  l’expedient  pels  interessats,  i  per  la  presentació  de  suggeriments  i 
reclamacions, si s’escauen.

Quart. Aprovar definitivament el projecte d’obres municipal anomenat ““Reforma de la 
sala de filtració i  tractament a les piscines municipals d’estiu”,  en el supòsit de no 
presentar-se reclamacions, sense necessitat de posterior acord ratificatori.

Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa de 235.423,65 € a càrrecs de les aplicacions 
pressupostàries núms. 342/ 632 03 per un import de 50.010,87 €, i 342/ 632 01 per un 
import de 185.412,78 €, del pressupost municipal vigent.

Sisè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme i Territori.

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

3.10 Expedient: E007/2016/015
Assumpte:  Aprovació inicial del projecte ordinari d’obres anomenat “Adequació de local per a 
ubicar la ràdio municipal” 
 
Per part de l’arquitecte col·legiat núm. 20733-0, Sr. JOMB, s’ha redactat el document 
tècnic anomenat  “Adequació de local per a ubicar la ràdio municipal” (C/ Casamada, 
14).

Davant la documentació ressenyada procedeix atorgar l'acte aprovatori corresponent i, si 
s'escau, l'acte d'aprovació de despesa.

El  document  tècnic  referenciat  (amb  el  grau  suficient  per  a  la  seva  execució  per 
contracte) de conformitat amb el  Reglament d'obres, activitats i serveis (ROAS) i Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic  (LCSP) es qualifica com a 
reforma.

Per  part  del  Cap  de  Departament,  arquitecte,  Sr.  Antoni  Muñoz Franch,  s'ha  emès 
informe favorable núm. 2016-0135 de data 05 d’agost de 2016 de supervisió i examen del 
projecte.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori 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  núm. 
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2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l’adopció del 
següent

ACORD

Primer. Aprovar inicialment el projecte ordinari d'obres municipal anomenat “Adequació 
de local per a ubicar la ràdio municipal”,  amb un pressupost d’execució per contracte 
estimat  de  198.014,48  €  (IVA inclòs),  i  autoritzar  la  despesa  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària 334/632.00 del pressupost de l’exercici de 2016.

Segon. Obrir període d’informació pública, mitjançant la inserció d’anunci als taulers 
d’edictes de l’Ajuntament i  al BOP per termini  de trenta dies hàbils,  als efectes de 
l’examen  de  l’expedient  pels  interessats,  i  per  la  presentació  de  suggeriments  i 
reclamacions, si s’escauen.

Tercer. Aprovar definitivament el projecte d’obres municipal anomenat “Adequació de 
local per a ubicar la ràdio municipal”,  en el supòsit de no presentar-se reclamacions, 
sense necessitat de posterior acord ratificatori.

Quart. Donar  compte  a  la  Intervenció  Municipal  i  al  Departament  d’Urbanisme  i 
Territori.

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

3.11  Expedients núms.: E015/2016/08/agost i els referenciats
Assumpte: 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’agost de  2016. 
 
S'han presentat durant el mes d’agost de 2016 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'han realitzat les instruccions en els expedients corresponents.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel 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 m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD
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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: E015/2016/098
- INTERESSAT: 7999, S.L.
- NIF: B62152814
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany, i canvi del paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Florida, 2, 3r 1a (referència cadastral 8569601 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/099
- INTERESSAT: FRC
- NIF: XXXXX352L
- OBRES COMUNICADES: neteja de l'arrebossat d'una paret interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Major, 7 (referència cadastral 8568406 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/100
- INTERESSAT: JMMG
- NIF: XXXXX397K
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Sant Lluís, 18 (CV1.150 - referència cadastral 0474046 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/101
- INTERESSAT: BOF
- NIF: XXXXX953B
- OBRES COMUNICADES: tala d'un arbre tipus pi
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Rosa, 3 (LC.353) (referència cadastral 0854605)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 11,12 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per arbre 
amb un màxim de 75,41 €).

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/102
- INTERESSAT: JJMF
- NIF: XXXXX406R
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i jardins, i formació de senders interiors
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Múrcia, 5 (CV2.414) (referència cadastral 0680304 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
  
Segon.  Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i 
Finances (Cap de Departament, Tresorera i a l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat i 
Suport), al d'Urbanisme i Territori (arquitecta tècnica municipal) 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.
 
4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2016/03
Declaració responsable d’activitat de centre d'estètica al carrer d’Antonio Machado, 66, local 4.

RBG491N ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 01.06.2016 
(núm. de registre 4743) i la documentació annexa corresponent.
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La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria.

En data 02.06.2016 s’ha requerit al sol·licitant la documentació que mancava per poder 
resoldre  el  procediment,  documentació  que  ha estat  aportada  en  data  07.06.2016 
(núm. de registre 5022).

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2016-0068 
de data 09.06.2016, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat de data 09.06.2016, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 19.07.2016, corresponent a aquesta activitat, 
amb dictamen positiu.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
Titular: RBG491N
Rètol de l’establiment: ESTÈTICA ROSANA

Activitat: centre d'estètica
Emplaçament: C. Antonio Machado, 66, local 4
Classificació: activitat no classificada d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats  (PCAA)  i  normativa  que  la 
desenvolupa.

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 01.06.2016 i diligenciar-la 
en aquest sentit.

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

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quart. Informar  l’interessat  que,  d’acord  amb  les  Ordenances  Fiscals  que 
s’especifiquen, se li practicarà una liquidació provisional, segons el detall següent:
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Quota 
tributària

Reducció per 
emprenedoria

Reducció per petit 
comerç individual

Import total

O. F. 11, codi 6 348,69 € 0% 50% 174,35 €

El pagament d’aquest  import es comunica a l’obligat mitjançant carta de pagament 
tramesa per l’Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
amb indicació dels terminis i les formes de pagament.

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

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

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

4.2 Expedient núm.: E052/2006/49
Comunicació de transmissió d’activitat de bar al carrer de la Purlom, 6, local 1.

Per acord  núm. 2123 adoptat per la Junta de Govern Local en data 02.11.2006, es va 
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a RBR826W, per a 
l’activitat dita, essent aquest l’últim transmitent autoritzat.

AGS227R  i  RBR826W han  comunicat  la  transmissió  de  l’activitat  dita  mitjançant 
instància  conjunta  entrada  en  data  28.06.2016  (núm.  de  registre  5748)  i  la 
documentació annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria. Cal atendre especialment el punt 3 de la Disposició transitòria 
quarta d’aquesta Llei, on s’estableix que les activitats classificades en els annexos III i  
IV  de la  Llei  3/1998,  del  27 de febrer,  de la  intervenció  integral  de l’administració 
ambiental,  que a  l’entrada  en  vigor  de  la  20/2009 disposin  de llicència  d’activitats 
resten convalidades d’haver de disposar de la llicència ambiental o d’haver de realitzar 
la comunicació ambiental i resten excloses de l’obligació de dur a terme els controls 
periòdics.

En data 21.06.2016 s’ha requerit al sol·licitant la documentació que mancava per poder 
resoldre  el  procediment,  documentació  que  ha estat  aportada  en  data  28.06.2016 
(núm. de registre 5748).

S’ha  incorporat  còpia  de  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol 
corresponent a aquesta activitat de data 21.02.2011, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 19.07.2016, corresponent a aquesta activitat, 
amb dictamen positiu.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
Titular: AGS227R
Rètol de l’establiment: BAR ABBY

Activitat: bar
Emplaçament: C. Purlom, 6, local 1
Classificació: activitat no classificada d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats  (PCAA)  i  normativa  que  la 
desenvolupa.

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i 
mesures correctores en el seu funcionament establertes en l’acord núm. 2123 adoptat 
per  la  Junta  de Govern Local  en data 02.11.2006  i  successius,  en  tot  allò  que no 
contradigui  les  condicions  que  s’exposen  a  continuació  i  la  normativa  vigent. 
L’incompliment  serà  causa  de  revocament  de  la  legalització  ambiental,  prèvia 
audiència de l’interessat.

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

20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
2. El nou titular de l’activitat ha de mantenir en perfecte estat de conservació i 

funcionament els  dispositius de seguretat contra incendis i de senyalització i 
enllumenat d’emergència que han estat verificats en la darrera inspecció.

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

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

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

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

7. L’horari d’obertura al públic es subjectarà al que regula l’acord núm. 2944 de la 
Junta de Govern Local de data 21.11.07.

8. Si és el cas, la possible ocupació de la via pública amb taules i cadires s’haurà 
de sol·licitar a part, i en tot cas se subjectarà al Pla específic d’ocupació de la 
via pública amb taules i cadires vigent, aprovat per l’Ajuntament d’Abrera.

9. En el cas que el bar disposés una  terrassa a l’espai comunitari situat al seu 
davant, aquesta ocupació no podrà impedir el pas des de la via pública a les 
persones usuàries del local 2 veí.
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10. La retolació (interior i exterior) de l’establiment s’ha de fer, al menys, en llengua 
catalana.

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

12. El titular de l’activitat ha de contractar una assegurança que cobreixi el risc de 
la responsabilitat civil com a establiment públic.

Quart. Informar  l’interessat  que,  d’acord  amb  les  Ordenances  Fiscals  que 
s’especifiquen, se li practicarà una liquidació provisional, segons el detall següent:

Quota 
tributària

Reducció per 
emprenedoria

Reducció per petit 
comerç individual

Import total

O. F. 11, codi 16 98,34 € 0% 0% 98,34 €

El pagament d’aquest  import es comunica a l’obligat mitjançant carta de pagament 
tramesa per l’Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
amb indicació dels terminis i les formes de pagament.

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

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

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

4.3 Expedient núm.: E052/2015/32
Comunicació d’activitat de magatzem al camí dels Sagraments, 29.

Trans Miquel Benavent  SL,  NIF B62587019, ha comunicat  l’activitat  dita  mitjançant 
instància  entrada  en  data  10.11.2015  (núm.  de  registre  7870)  i  la  documentació 
annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria.

En data 04.01.2016 s’ha requerit al sol·licitant la documentació que mancava per poder 
resoldre  el  procediment,  documentació  que  ha estat  aportada  en  data  22.06.2016 
(núm. de registre 5600).

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2015-0082 
de data 07.12.2015, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 20.07.2016, corresponent a aquesta activitat, 
amb dictamen positiu.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
Titular: Trans Miquel Benavent SL, NIF B62587019
Rètol de l’establiment: TRANSPORTS TRMB

Activitat: magatzem
Emplaçament: Cm. Sagraments, 29
Classificació: activitat no classificada d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats  (PCAA)  i  normativa  que  la 
desenvolupa.

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 10.11.2015 amb núm. de 
visat 143271 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, modificada per 
la documentació complementària presentada en data 22.06.2016,  i  diligenciar-la en 
aquest sentit.

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

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

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

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

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

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

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

20. Aquest atorgament es fa sense perjudici de terceres persones interessades i de 
les competències d’altres organismes i administracions, si fos el cas.
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21. Aquest atorgament no inclou l’aprovació de la instal·lació elèctrica, ni qualsevol 
altra  llicència  o  autorització  que  sigui  competència  dels  Serveis  Territorials 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya o d’altres organismes.

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

23. Es  prohibeix  generar  residus  industrials  o  especials ja  que,  segons  la 
documentació presentada, l’activitat no en produeix.

24. El titular de l’activitat ha de disposar de contracte de recollida de residus amb 
un transportista autoritzat. Això s’ha d’acreditar documentalment a l’Ajuntament 
en el termini de dos mesos.

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

26. L’exercici d’aquesta activitat queda subjecte al compliment del Reglament dels 
serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret 130/2003, de 13 de maig, o 
norma que el  substitueixi.  Si  és el  cas,  les aigües residuals generades per 
l’activitat han de complir amb els paràmetres d’abocament a col·lector fixats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua.

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

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

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

Quart. Informar  l’interessat  que,  d’acord  amb  les  Ordenances  Fiscals  que 
s’especifiquen, se li practicarà una liquidació provisional, segons el detall següent:

Quota 
tributària

Reducció per 
emprenedoria

Reducció per petit 
comerç individual

Import total

O. F. 11, codi 5 983,38 € 0% 0% 983,38 €

El pagament d’aquest  import es comunica a l’obligat mitjançant carta de pagament 
tramesa per l’Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
amb indicació dels terminis i les formes de pagament.

62



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

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

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

4.4 Expedient núm.: E054/2011/06
Comunicació d’activitat de centre d’educació infantil i primària al carrer d’Esparreguera, 3.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat llicència 
ambiental per a l’activitat dita, d’acord amb la legislació aleshores vigent, mitjançant 
instància entrada en data 26.01.2011 (núm. de registre 399) i la documentació annexa 
corresponent.

Per acord núm. 4.2/1086 de la Junta de Govern Local de 22.05.2013, s’ha modificat la 
classificació ambiental de l’activitat, que ja no requereix llicència ambiental, sinó que 
s’ha de tramitar i resoldre en règim de comunicació.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria. Cal atendre especialment el punt 2 de la Disposició transitòria 
primera d’aquesta Llei, on s’estableix que els procediments compresos en els annexos 
II i III de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració 
ambiental,  iniciats  abans  de  l’entrada  en  vigor  de  la  20/2009,  però  que  ara  es 
classifiquen a l’annex III, així com les activitats no classificades, es resolen mitjançant 
la comunicació a l’interessat que l’activitat queda sotmesa al règim de comunicació.

En  dates  11.07.2013  i  12.11.2014 s’ha requerit  al  sol·licitant  la  documentació  que 
mancava per poder resoldre el procediment, documentació que ha estat aportada en 
dates 09.02.2015, 12.05.2016 (núm. de registre 4010) i 21.07.2016 (núm. de registre 
6523).

S’ha  emès  l’informe  de  compatibilitat  amb  el  planejament  urbanístic  de  data 
31.05.2013, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 12.05.2016, completada en data 26.07.2016, 
corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
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Titular: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Rètol de l’establiment: CEIP JOSEFINA IBÁÑEZ
Activitat: centre d’educació infantil i primària
Emplaçament: c. Esparreguera, 3
Classificació: activitat no classificada d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats  (PCAA)  i  normativa  que  la 
desenvolupa.

Segon. Aprovar  la  documentació  tècnica  presentada  en  data  26.01.2011  i  la 
documentació  complementària  presentada  en  data  09.02.2015  i  diligenciar-la  en 
aquest sentit.

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

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

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

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

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

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

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

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

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

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

38. El titular de l’activitat ha de contractar una assegurança que cobreixi el risc de 
la responsabilitat civil com a establiment públic.
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39. La retolació (interior i exterior) de l’establiment s’ha de fer, al menys, en llengua 
catalana.

40. S’ha  de  dissenyar,  aplicar  i  mantenir  un  procediment  basat  en  el  sistema 
d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) com a eina per garantir la 
seguretat  dels aliments produïts i  comercialitzats segons el  Reglament (CE) 
núm. 852/2004 del  Parlament Europeu i  del Consell,  de 29 d’abril,  sobre la 
higiene dels productes alimentaris.

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

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

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DERIVADES DE L’INFORME DE BOMBERS:
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la 
documentació tècnica, establertes per la legislació d’aplicació. Caldrà realitzar l’acte de 
comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010.

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, article 5.1, 
no procedeix  practicar cap liquidació de taxes pel concepte d’intervenció ambiental de 
l’activitat.

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

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

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

5. SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2016/21
Assumpte: Acceptació de subvenció en el marc del Catàleg de Serveis 2016 del Pla  “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, de la Diputació de Barcelona, per a suport tècnic per a la valoració 
d’ofertes tècniques del concurs d’eficiència energètica de l’enllumenat.

65



El Ple de la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de data 26.11.15, va aprovar el Pla 
“Xarxa  de Governs Locals 2016-2019” i el seu protocol general pel qual s'estableixen els 
principis que regiran el Pla esmentat.

Aquest protocol configura, entre d’altres, el catàleg de serveis (catàleg) com una de les 
eines  de  concertació  i  d’accés  als  àmbits  de  cooperació,  per  satisfer  i  garantir  les 
necessitats dels governs locals, a través d’una relació completa de recursos.

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 17 de desembre de 2015, va aprovar el 
Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i el seu 
règim de concertació.

El règim específic del Catàleg 2016, inclou l’oferta unitària i integral de programes, tant de 
suport econòmic, com a tècnic i material que es posen a l’abast de les entitats locals de la 
província, per a la prestació de serveis i la realització d’activitats durant l’any 2016.

Mitjançant el  decret 2016-0289 de data 6 d’abril  de 2016 de la  Regidoria Delegada 
d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, es va aprovar presentar a la 
Diputació de Barcelona, la fitxa de petició de la subvenció relativa al recurs concertable 
del Catàleg 2016 (núm. 16199) que es detalla a continuació:

actuació import sol·licitat

URBANISME
Suport tècnic per a la valoració d’ofertes tècniques 
del concurs d’eficiència energètica de l’enllumenat.

No es detalla import 
perquè correspon a un 

recurs tècnic

En  data  27.07.2016  (registre  d’entrades  6846  de  03.08.2016)  la  Diputació  de 
Barcelona  comunica a  l’Ajuntament  d’Abrera  que la  subvenció  sol·licitada ha estat 
concedida,  amb  una  aportació  de  3.025,00  euros,  que  es  concreten  amb  la 
formalització d’un contracte menor per aquest import per a la realització dels treballs a 
lliurar a l’Ajuntament d’Abrera. La persona adjudicatària del contracte és Montse Solà i 
Subiranas.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Urbanisme, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori, 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  núm. 2015-0596 
del dia 3 de juliol de 2015 proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Acceptar la subvenció concedida per l’Àrea de Territori i Desenvolupament de 
la Diputació de Barcelona, per al suport tècnic per a la valoració d’ofertes tècniques del 
concurs d’eficiència energètica de l’enllumenat.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Urbanisme i Territori.

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

5.2 Expedient núm.: G404/2016/11
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Assumpte: Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc de les “Meses de 
Concertació 2016-2019”, per a les actuacions anomenades “Reforma de la Sala Municipal” i  
“Remodelació del parc de Can Vilalba”

Mitjançant el decret de l’Alcaldia núm. 222 de data 18.03.2016 es va aprovar presentar 
davant el Portal de Tramitació de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona, les 
sol·licituds  dels  recursos  relatius  a  les  Meses  de  concertació  2016-2019,  que  es 
detallen a continuació, per ordre de prioritat:

ACTUACIONS PRESSUPOST

1  REFORMA DE LA SALA MUNICIPAL 400.886,43 €

2  REMODELACIÓ DE L'ARXIU MUNICIPAL D'ABRERA 271.466,20 €

3  REMODELACIÓ DEL PARC DE CAN VILALBA 286.000,00 €

4  URBANITZACIÓ DELS CARRERS MAJOR, NOU, SANT PERE I PLAÇA DE LA CREU 1.111.219,60 €

5  REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN MORRAL (3a I ULTIMA FASE)  1.201.623,61 €

En data 12.07.2016 (registre d’entrades 6156) la Diputació de Barcelona comunica a 
l’Ajuntament d’Abrera que han estat aprovats els següents preacords en el marc de les 
Meses de Concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:

El Decret d’Alcaldia número 2015-0593 de 2 de juliol de 2015 delega a la Junta de 
Govern  Local  la  competència  d’acceptar  subvencions atorgades pels  diferents  ens 
públics.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Urbanisme, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori, en el marc de la normativa vigent i tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria d’Obres i serveis, Parcs i jardins, 
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Urbanisme i Mobilitat en ús de les atribucions que m’atorga el Decret  núm. 2015-0596 
del dia 3 de juliol de 2015 proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Acceptar les següents subvencions concedides per la Diputació de Barcelona:
- Per al projecte de reforma de la Sala Municipal per un import de 400.886,43 €.
- Per al projecte de remodelació del parc de Can Vilalba per un import de 231.114,00 €

Segon. Aprovar  el  compromís  d'ingrés  a  l'aplicació  pressupostària  76100 
Transferències Diputació Barcelona per un import total de 632.000,43 €. 

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria, i al 
d'Urbanisme i Territori.

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

5.3 Expedient: G382/114TL/2016/01
Assumpte: Aprovació de les bases que regiran els ajuts a la contractació laboral, línia 1 Suport integral al 
foment de l’ocupació,  a la modalitat  c)  Ajuts a la contractació laboral,  dintre dels Ajuts del  Programa 
Complementari de Diputació de Barcelona de Foment de l’Ocupació i de suport a la integració social.

En data 10 de març de 2016 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar  els  ajust  atorgats  en  el  marc  del  “Programa complementari  de  foment  de 
l’ocupació i de suport a la integración social, en el marc del Pla XGL 2016-2019.

En  data  19  d’abril  de  2016,  en  sessió  ordinària,  la  Junta  de  Govern  Local  de 
l’Ajuntament d’Abrera va acordar l’acceptació de la subvenció atorgada per portar a 
terme l’actuació:

Línia 1 Suport integral al foment de l’ocupació c) Ajuts a la contractació laboral, amb un 
import de 51.735,37 €.

Mitjançant  aquesta  línia  de  suport  es  pretén  afavorir  la  concessió  d’ajuts  per  a  la 
contractació laboral a les empreses o entitats privades. En aquest sentit  es preveu 
que, per via de l’atorgament de subvencions o mitjançant la formalització de convenis 
amb entitats privades d’un sector determinat d’activitat, s’afavoreixi la integració del 
treballador en el mercat de treball i la seva permanència en el mateix, tot fomentant la 
contractació  de  personal  aturat  i/o  afavorint  el  cofinançament  de  les  despeses 
derivades de la contractació de nous treballadors. 

Donat el document “Bases reguladores de les subvencions per al foment de l’ocupació 
al municipi d’Abrera any 2016”.

Vist l’informe tècnic positiu núm. PE 44/2016 de data 07.07.16.

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. 2015/0596 
del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD

68



Primer. Aprovar les bases reguladores de les subvencions per al foment de l’ocupació 
al municipi d’Abrera any 2016 que s’annexen a aquest acord.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  51.735,37  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària 24122699 - Despeses Promoció Econòmica i Consum.

Tercer. Comunicar aquest acord als departaments de Territori i Medi Ambient, Intervenció 
i OAC.

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

6.- CONVENIS

6.1 Expedient: E354/063MO/2016/02
Assumpte: Aprovació de conveni relatiu a la realització de les pràctiques del curs Activitats de 
Gestió Administrativa (FOAP 2015) per part de l’alumnat a diferents empreses, dins el curs que 
organitza l’Ajuntament d’Abrera i que subvenciona el Servei d’Ocupació de Catalunya

El  conveni  té  per  objecte  articular  la  formació  pràctica  en  centres  de  treball  de 
l’alumne/a  participant  en  l’acció  formativa  de  certificat  de  professionalitat  del 
subsistema de Formació Professional per a l'Ocupació.

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.

La gestió  de les pràctiques a les empreses la portarà a terme el  Departament  de 
Promoció Econòmica.

La realització de les pràctiques està prevista entre el 22 de setembre de 2016 i el 14 
d’octubre de 2016.

L’Ajuntament va assegurar els alumnes del curs del 4 de gener del 2016 fins al 30 
d’octubre del 2016.

Vist l’informe tècnic PE 51/2016 de 21/07/16.

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. 2015/0596 
del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Aprovar el conveni que s’annexa i facultar a l’alcalde per a la seva signatura.

Segon. Les obligacions de les parts són:

1. L’entitat formativa i l’empresa on es realitzin les pràctiques han de designar, 
cadascuna,  un  tutor/a  entre  el  seu  personal.  Aquests  tutors  són  els 
responsables  d’establir  i  determinar,  conjuntament,  el  pla  d'activitats  a 
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desenvolupar  per  l'alumne/a,  supervisar-ne  el  compliment,  resoldre  les 
incidències que eventualment es puguin produir, vetllar pel compliment de les 
normes de seguretat i salut laboral i emetre l’acta d’avaluació, un cop finalitzat 
el període de formació pràctica en el centre de treball.

2. La durada, el contingut i criteris d’avaluació de les pràctiques realitzades s’han 
d’ajustar  a  allò  previst  en  el  reial  decret  que  regula  el  certificat  de 
professionalitat corresponent.

3. El/la tutor/a del centre de formació realitzarà com a mínim les següents visites 
de seguiment a l’empresa on l’alumnat realitza la formació pràctica: una a l’inici, 
una a partir del  50% d’execució i  una última a la finalització del període de 
pràctiques i  haurà de deixar constància documental  de cadascuna d’elles a 
l’expedient de l’acció formativa.

4. La programació de les pràctiques ha d’incloure: els objectius d’aprenentatge i 
les  activitats  de  referència,  els  criteris  per  avaluar-les  i  qualificar-les,  les 
condicions  dels  espais,  equipaments  i  recursos  per  desenvolupar  les 
pràctiques.

5. La pòlissa d'assegurança que contracti el centre de formació per a tota l’acció 
formativa també ha de cobrir les pràctiques. Concretament, l’assegurança ha 
de  cobrir  un  capital  de  23.432,25  euros  en  cas  de  mort,  i  un  capital  de 
46.864,52 euros en cas d'invalidesa, tots dos derivats del risc d'accident durant 
el desplaçament, per qualsevol mitjà, i  durant la realització de pràctiques en 
empreses.  En  el  mòdul  de  pràctiques  dels  certificats  de  professionalitat 
gestionats  pels  centres  d’innovació  i  formació  ocupacional  (CIFO), 
l’assegurança del Servei d’Ocupació de Catalunya cobreix les conseqüències 
econòmiques dels accidents sobrevinguts dels alumnes no només en els locals 
dels centres d’innovació i formació ocupacional sinó també en locals d’entitats 
o empreses col·laboradores dels mòduls de formació pràctica dels certificats de 
professionalitat.

6. L’empresa ha de lliurar una còpia d’aquest conveni signat al representant legal 
dels/de les treballadors/ores.

7. El centre de formació lliurarà una còpia d’aquest conveni signat a l’alumne/a.

8. El  centre  de  formació  farà  us  de  l’aplicació  informàtica  GIA per  informar  i 
generar  la  documentació  necessària  pel  seguiment  i  avaluació  de  les 
pràctiques en empresa.

9. L'alumne/a  ha  d’haver  superat  amb  avaluació  positiva  la  resta  de  mòduls 
formatius que composen el certificat de professionalitat llevat de les excepcions 
que es determinin en la normativa concreta que reguli l’acció formativa.

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

11. L’alumne/a  es  compromet  a  complimentar  les  dades  de  seguiment  de  les 
pràctiques així com les enquestes que es realitzin una vegada finalitzades les 
mateixes.
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12. L’alumne/a es compromet  a no fer  ús de les dades de caràcter  personal  o 
confidencial que es derivin de la signatura d’aquests conveni o a les que tingui 
accés durant el període de pràctiques.

Tercer. No hi ha cap tipus d’obligació econòmica per part de l’Ajuntament d’Abrera.

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

6.2 Expedient núm.: G401/2016/05
Assumpte: Aprovació del Conveni marc d'adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats socials 
de l’Agència Catalana del Consum sobre pobresa energètica.
 
En  data  19  de  juliol,  l’Agència  Catalana  de  Consum,  va  publicar  la  resolució 
EMC/1848/2016, per la qual es donava publicitat al conveni marc d’adhesió, col·laboració 
i  cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus Serveis bàsics 
d’Atenció  Social  destinades  a  la  cancel·lació  de  deutes  de  subministraments  bàsics 
d’aigua,  llum  i  gas  de  persones  físiques  i  unitats  familiars  en  situació  de  pobresa 
energètica.

En data 19 d’agost de 2016 es presenta al registre d’entrada número 2016-E-RC-7211 
comunicació del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb la documentació necessària 
per a l’adhesió, segons el punt 2 de la clàusula tercera del citat conveni.

Vist l’informe  emès per la Tècnica de Serveis Socials Bàsics, de data 31/08/2016 en el 
qual es valora la necessitat d’adhesió al Conveni de l’Agència Catalana del Consum.

 Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Serveis Socials en el 
marc de la normativa vigent i  tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta 
regidoria delegada de Serveis Socials, en ús de les atribucions que m’atorga del Decret 
2015-0596 de 3 de juliol.
 
ACORD
 
Primer. Aprovar  l’adhesió  de  l’Ajuntament  d’Abrera  al  Conveni  marc  d’adhesió, 
col·laboració  i  cooperació  amb  entitats  locals,  en  relació  amb  actuacions  dels  seus 
Serveis  bàsics  d’Atenció  Social  destinades  a  la  cancel·lació  de  deutes  de 
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en 
situació de pobresa energètica.

Segon.  Comptabilitzar el compromís d’ingrés relatiu a l’import subvencionat (17.879,41€) 
a l’aplicació pressupostària 465,00.
 
Segon. Notificar aquest  acord al Consell  Comarcal del Baix Llobregat i  comunicar al 
Departament d’Intervenció General, Tresoreria i Finances i al Departament de Serveis 
Socials. 

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

7.- PERSONAL 
---
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8.- ALTRES ASSUMPTES

8.1 EXPEDIENT: G382/114TL/2016/02
ASSUMPTE: Sisè Concurs d’Aparadors Nadalencs.

El Departament de Promoció Econòmica amb l’objectiu de promoure i dinamitzar el 
comerç local realitza des de fa cinc anys el concurs d’aparadors nadalencs, fent que el 
Nadal sigui una festa als carrers i establiments del municipi. 

El concurs dona impuls i una repercussió favorable al comerç. A més, sempre s’ha 
aconseguit un resultat molt satisfactori de participació per part dels comerciants del 
poble i del jurat popular.

Valorem molt  positivament l’aprovació de les bases de la sisena edició del concurs 
d’Aparadors Nadalencs. 

Donat els esborranys dels documents “Bases del Sisè Concurs d’Aparadors Nadalencs” i 
“Fitxa d’Inscripció al VI Concurs d’Aparadors Nadal 2016”.

Vist  l’informe tècnic positiu de Promoció Econòmica  PE 47/2016 de data 13.07.16, i 
tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  regidora  delegada  de 
Promoció Econòmica, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 
2015/0596 del dia 3 de juliol de 2015 proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del 
següent 

ACORD

Primer. Aprovar les bases del sisè concurs d’aparadors nadalencs i el model de fitxa 
d’inscripció al concurs que s’annexen a aquest acord.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 400 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 929/48000 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Aprovar la bonificació del 100% de la quota líquida referent a la publicitat de 
l’emissora municipal ràdio Abrera, en tractar-se d’una activitat temporal, amb motiu de 
la  festivitat  nadalenca,  que  té  per  objecte  promoure  i  dinamitzar  el  comerç  local, 
segons l’article 6.2 de l’ordenança fiscal núm. 13 -  Taxa per a la utilització especial i 
privativa, temporal o permanent de béns de domini  públic i  la prestació de serveis 
municipals.

Quart. Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció, al de Cultura, a Ràdio 
Abrera i al Web Municipal.

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

9.- SOBREVINGUTS

---
I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de 
la qual dono fe amb el seu vistiplau, essent les 19:16 hores. 
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Vist i plau
La Secretària                         L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau                            Francisco Sánchez Escribano 
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