
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 5 DE JULIOL DE  2016 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:20 hores del dia 5 de juliol 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  ordinària  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: Sr. Jesús Naharro Rodíguez (PSC)

Vocals: 
- Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports, Salut i Gent Gran 
      (PSC) 
- Sr.  F.  Xavier  Serret  i  Marsiñach,  regidor  delegat  de  Medi  Ambient  i 

Sanitat (ERC)
- Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció 

Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)
- 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. Isabel de la Cerda Fernández

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)
- 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 núm.: G013/2016/11

Acta de la Junta de Govern Local 21.06.16
 

2 CONTRACTES 

2.1 Expedient núm.: G328/2014/09
Devolució  de la  garantia  definitiva  del  contracte  administratiu  d’obres  de 
renovació de la pavimentació a diferents carrers del municipi.

2.2 Expedient núm.: G333/2016/16 (E007/2016/002)
Adjudicació del contracte menor d’obres de perllongament del col·lector de 
clavegueram del carrer Pintor Rivera i nova escomesa a l’escola Bressol.

2.3 Expedient núm.: G367/2016/03
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia núm. 2016-0594 de data 20/06/2016, 
d’inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de 
licitació de la concessió demanial per a la  gestió, explotació i manteniment 
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de les instal·lacions del servei de bar-restaurant de la Casa de Cultura.
2.4 Expedient núm.: G333/2016/19 (E007/2016/004)

Adjudicació  del  contracte  menor  d’obres  de  millora  de  la  xarxa  de 
sanejament del municipi

2.5 Expedient núm.: G333/2016/22
Aprovació memòria valorada i  adjudicació del  contracte menor d’obres de 
substitució de portes interiors i bancs al pavelló esportiu municipal

2.6 Expedient núm.: G367/2009/24
Pròrroga conjuntural  del contracte administratiu especial d’explotació del bar 
del Casal social de Can Vilalba.

3 OBRES 

---

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E051/2001/05
Comunicació  de  modificació  no  substancial  d’activitat  de  fabricació  de 
components de l'automòbil al carrer de Salvador Seguí, 5.

4.2 Expedient núm.: E052/2007/43
Comunicació de transmissió d’activitat de magatzem de material elèctric al 
carrer de Francesc Layret, 12-14, naus 10 i 11.

4.3 Expedient núm.: E033/2016/01
Presa de coneixement d’una certificació de compatibilitat amb el planejament 
urbanístic d’una activitat de centre de recepció i transferència de residus al  
carrer del Progrés, 28, nau 21.

4.4 Expedient núm.: E053/2015/37
Comunicació d’activitat de gabinet de psicologia infantil a Ps. Església, 21, 
local 2.

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS

6.1 Expedient: E354/063MO/2016/01
Assumpte: Aprovació de conveni relatiu a la realització de les pràctiques del 
curs Organització i Gestió de Magatzems (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: G333/2016/12
Assumpte: Realització de convenis amb empreses per a la realització de les 
pràctiques laborals formatives del curs d’operacions bàsiques de cuina

6.3 Expedient núm.: G401/063MO/2016/02
Assumpte:  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament 
d’Abrera i l’Ajuntament de Martorell en la cessió d’espais de formació

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: G333/2016/24
Assumpte: Rectificació d’error de fet al Decret de regidoria delegada núm. 
2016-0564 de data 14/06/2016.

9 SOBREVINGUTS

---
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1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2016/11
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 21.06.16. 

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 21 de juny 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 
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.

2.- CONTRACTES
  
2.1 Expedient núm.:  G328/2014/09
Assumpte: Devolució de la garantia definitiva del contracte administratiu d’obres de renovació de 
la pavimentació a diferents carrers del municipi.
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Per acord núm. 2.4, adoptat per la Junta de Govern local del dia 03.12.2014, es va 
adjudicar  el  contracte  administratiu  d’obres  de  Renovació  de  la  pavimentació  a 
diferents  carrers  del  municipi  a  l’empresa  Grupo  Soler  Cano  2007,  SL,  amb  CIF 
B64593304, per un preu de 425.514,46 €, amb formalització el 04.12.14, un termini 
d’execució  de  nous  setmanes  i  un  termini  de  garantia  d’un  any,  comptat  des  de 
l’endemà de la recepció de les obres.

En data 26.11.2014, la societat  Grupo Soler Cano 2007, SL, va dipositar l’aval núm. 
9340.03.1816275-63 de data 26.11.2014 de “la Caixa” per import de 17.583,24 euros.

El contractista, Grupo Soler Cano 2007, SL, NIF B64593304, ha sol·licitat la devolució 
de la garantia definitiva dipositada, mitjançant escrit de data 06.06.2016 (Registre núm. 
5001 de 07.06.2016), d’acord amb allò que estableix la Clàusula Sisena del contracte. 

S’ha emès informe tècnic de data  08.06.2016 (núm. 2016-0091), subscrit pel Cap de 
Departament d’Urbanisme i Territori, 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

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i  la conformitat de l’execució  de les 
obres de renovació de la pavimentació a diferents carrers del municipi, 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 forma d’aval, 
d’import  17.583,24  €,  que  el  contractista  Grupo  Soler  Cano  2007,  SL,  amb  CIF 
B64593304, té dipositada en aquesta corporació.  En aquest  sentit,  s'informa que es 
retornarà l’aval dipositat (núm. 9340.03.1816275-63 de data 26.11.2014 de “la Caixa” 
per  import  de  17.583,24  euros),  que es  podrà  retirar  de les oficines  municipals,  al 
Departament d’Intervenció General, Tresoreria i Finances, en horari d’atenció al públic 
(de dilluns a divendres de 12 a 14 hores).

Quart. Notificar  aquest  acord  a  l’empresa  Grupo  Soler  Cano  2007,  SL,  amb  CIF 
B64593304, i comunicacr-lo a la Intervenció municipal i a la Unitat de Contractació i al 
Departament d’Urbanisme.

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.: G333/2016/16 (E007/2016/002)
Assumpte:  Adjudicació  del  contracte  menor  d’obres  de  perllongament  del  col·lector  de 
clavegueram del carrer Pintor Rivera i nova escomesa a l’escola Bressol.
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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  implica  obres  de  perllongament  del  col·lector  de 
clavegueram del  carrer  Pintor  Rivera  i  nova  escomesa  a  l’escola  Bressol,  segons 
projecte aprovat per acord núm. 2.15 de la Junta de Govern Local de 05.04.2016, amb un 
pressupost per contracte estimat de 29.343,53 € (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  l’execució  de  les  obres  indicades  s’han  efectuat  7  invitacions,  per  correu 
electrònic de 08/04/2016,  a les empreses/professionals Grup Puig Pocurull  SL, J.J. 
Asfalcat SL, Solucions per a la Edificació 2013 SL, Construccions Cots i Claret, Vàllvia 
Proyectos  y  Obras  SL,  Cros  Obres  i  Servicios  SL,  Construcciones  Mogar  SL, 
TresMoPro  Habitat  SL i  en  el  termini  atorgat  han  presentat  ofertes  les  empreses 
següents: 

1) Grup Puig Pocurull SLU RE 3009: 21.000 € IVA exclòs.
2) J.J. Asfalcat SL RE 3552: 19.400,68 € IVA exclòs.
3) Vallvia SL RE 3662: 20.450,40 € IVA exclòs.
4) Solucions per a la Edificació 2013 SL RE 3821: 22.015 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0090 en data 06.06.2016, subscrit per l’arquitecte 
cap  del  departament  d’Urbanisme  i  Territori,  relatiu  a  la  valoració  de  les  ofertes 
presentades.

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 
número 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.  Adjudicar  el  contracte  menor  d’obres  de  perllongament  del  col·lector  de 
clavegueram del carrer Pintor Rivera i nova escomesa a l’escola Bressol, a  l’empresa 
J.  J.  Asfalcat  SL,  amb  NIF B66241381,  per  un import  de 19.400,68 €,  sense IVA, 
23.474,82 € amb el 21% d’IVA inclòs. El termini d’execució del contracte serà d’1 mes.

Segon. Disposar  la  despesa de 23.474,82 € a càrrec  de l’aplicació pressupostària 
núm. 161/63902 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; director facultatiu i director de 
l’execució de l’obra de perllongament del col·lector de clavegueram del carrer Pintor  
Rivera i nova escomesa a l’escola Bressol.

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

6. 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.

7. El  contractista  haurà  de  realitzar  les  obres  d’acord  amb  el  projecte  i  amb  l’oferta 
presentada.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa J. J. Asfalcat SL i a la resta d’oferents de 
manera telemàtica.

Cinquè. 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.

2.3 Expedient núm.: G367/2016/03
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0594 de data 20/06/2016, d’inici d’expedient, 
aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació de la concessió demanial per a la 
gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions del servei de bar-restaurant de la Casa de 
Cultura.

L’Alcaldia de l’Ajuntament  d’Abrera  ha adoptat  el  Decret  núm.  2016-0594,  de data 
20/06/2016, amb el contingut literal següent:
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“Per a la gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions del servei de bar-restaurant de la  
Casa de Cultura d’Abrera es preveu la formalització d’una concessió demanial de dos anys de 
durada, prorrogable per dos anys més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 01/06/2016, s’ha iniciat l’expedient contractual.

S’ha emès informe tècnic justificatiu de la contractació,  de data 09/06/2016, subscrit  per la 
tècnica de Cultura.

El valor estimat del contracte, entenent-se com a tal el que serveix de base per a la licitació, és 
de  21.600  €  (cànon  de  450  €/mes),  IVA no  inclòs,  incloses  les  eventuals  pròrrogues  del 
contracte. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una suma total de 26.136 €.

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, aprovar la tramitació d’urgència de l’expedient, el 
Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques del contracte 
de concessió demanial per a la gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions del servei 
de bar-restaurant de la Casa de Cultura.

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 8 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 a la tècnica de Cultura.”

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.  2016-0594,  adoptat  en  data 
20/06/2016.

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.: G333/2016/19 (E007/2016/004)
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Assumpte: Adjudicació del contracte menor d’obres de millora de la xarxa de sanejament del 
municipi

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 implica obres de millora de la xarxa de sanejament del  
municipi,  segons  projecte  aprovat  per  acord  núm.  2.6  de  la  Junta  de  Govern  Local  de 
19.04.2016, amb un pressupost per contracte estimat de 24.516,80 € (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 l’execució de les obres indicades s’han efectuat 8 invitacions, per correu electrònic 
de 20/05/2016, a les empreses/professionals Grup Puig Pocurull  SLU, J.J. Asfalcat SL, 
Solucions per a la Edificació 2013 SL, Construccions Cots i Claret, Vàllvia Proyectos y 
Obras  SL,  Construcciones  Mogar  SL,  TresMoPro  Habitat  SL,  Dipco  Olesa  Empresa 
Constructora SL i en el termini atorgat han presentat ofertes les empreses següents: 

1) Grup Puig Pocurull SLU RE 4400: 19.600  € IVA exclòs.
2) J. J. Asfalcat SL RE 4784: 19.500  € IVA exclòs.
3) Vallvia SL RE 4892: 26.128,08  € IVA exclòs.
4) Dipco Olesa Empresa Constructora SL RE 4782: 25.933,88  € IVA exclòs.

S’ha  emès  informe tècnic  núm.  2016-0094  en  data  13.06.2016,  subscrit  pel  cap  del 
departament d’Urbanisme, relatiu a la valoració de les ofertes presentades.

Les ofertes presentades per les empreses Dipco Olesa empresa Constructora SL i Vallvia 
projectes i Obres SL superen l’import del projecte per la qual cosa queden excloses.

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 número 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.  Adjudicar el contracte menor d’obres de millora de la xarxa de sanejament del 
municipi, a  l’empresa J. J. Asfalcat SL , amb NIF B66241381, per un import de 19.500 €, 
sense IVA, 23.595 € amb el 21% d’IVA inclòs. El termini d’execució del contracte serà d’1 
mes.

Segon. Disposar  la  despesa  de  23.595  €  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm. 
161/63902 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Advertir a l’empresa adjudicatària que les obres s’hauran d’executar d’acord amb 
les obligacions següents:

8. Nomenar  coordinador  de  seguretat  i  salut  de  l’obra  el  Sr.  Antoni  Muñoz  Franch, 
arquitecte cap del Departament d’Urbanisme i Territori; director facultatiu i director de 
l’execució de l’obra de millora de la xarxa de sanejament del municipi.

9. 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.

10. 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.

11. 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).

12. 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.

13. 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.

14. El  contractista  haurà  de  realitzar  les  obres  d’acord  amb  el  projecte  i  amb  l’oferta 
presentada.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa J. J. Asfalcat SL i a la resta d’oferents de manera 
telemàtica.

Cinquè. 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.

2.5 Expedient núm.: G333/2016/22
Assumpte: Aprovació memòria valorada i adjudicació del contracte menor d’obres de substitució 
de portes interiors i bancs al pavelló esportiu municipal

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.
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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.

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.

Els serveis tècnics municipals han redactat un document tècnic, el qual es qualifica com a 
memòria  valorada  -  bases  tècniques,  per  a  l’execució  de  les  obres  anomenades 
“Substitució  de  portes  interiors  i  bancs  al  pavelló  esportiu  municipal”,  amb un  valor 
estimat de contracte de 32.963 € sense IVA.

Per  a  l’execució  de  les  obres  indicades  s’han  efectuat  5  invitacions,  per  correu 
electrònic de 02.06.2016, a les empreses/professionals Mobel Mol SL, Staff Sedó SL, 
Metalfem Osona SL, F. Vidal SA, Construccions Successors de A. Vives SL i en el 
termini atorgat han presentat ofertes les empreses següents: 

1) Mobel-Mol SL  RE 5066: 35.354 € IVA exclòs.
2) Construccions Successors de A. Vives SL RE 5175: 31.731,19 € IVA exclòs.

S’ha  emès  informe  tècnic  en  data  14.06.2016,  subscrit  pel  Cap  de  la  Unitat  de 
Manteniment  del  Departament  d’Esports,  relatiu  a  la  valoració  de  les  ofertes 
presentades.

L’oferta presentada per l’empresa Mobel-Mol SL supera l’import de la memòria valorada 
per la qual cosa queda exclosa.

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, la Regidoria d’Obres i Serveis, Parcs i Jardins, Urbanisme i 
Mobilitat,  i  la Regidoria d’Esports,  Salut i  Gent  Gran,  en ús de les atribucions que 
m’atorga el Decret d’Alcaldia número 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar  la  memòria  valorada-bases  tècniques  per  les  obres  anomenades 
“Substitució de portes interiors i bancs al pavelló esportiu municipal “, amb un pressupost 
per contracte estimat de 32.963 € sense IVA, 39.885,23 € IVA inclòs.

Segon. Adjudicar el contracte menor d’obres de substitució de portes interiors i bancs 
al pavelló esportiu municipal, a  l’empresa Construccions Successors de A. Vives SL, 
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amb NIF B60386547,  per un import de 31.731,19 €, sense IVA, 38.394,74 € amb el 
21% d’IVA inclòs. El termini d’execució del contracte serà d’1 mes.

Tercer. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  38.394,74  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 342/63200 del pressupost municipal vigent.

Quart. Advertir a l’empresa adjudicatària que les obres s’hauran d’executar realitzar 
d’acord amb les següents obligacions:

15. Nomenar coordinador de seguretat i salut de l’obra el Sr. José Luís Castro Hita, 
arquitecte  cap  del  Departament  d’Urbanisme  i  Territori;  director  facultatiu  i 
d’execució de l’obra de substitució de portes interiors i bancs al pavelló esportiu 
municipal.

16. Prèviament a l’inici de les obres el contractista elaborarà un Pla de Seguretat i 
Salut i un Programa de Treball, que seran lliurats a l’administració municipal en el 
termini d’1 setmana.

17. 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.

18. 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).

19. 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.

20. 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.

21. El contractista haurà de realitzar l’obra d’acord amb la memòria valorada i amb 
l’oferta presentada.

Cinquè. Notificar aquest acord a l’empresa Construccions Successors de A. Vives SL i 
a la resta d’oferents de manera telemàtica.

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

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.: G367/2009/24.
Pròrroga conjuntural del contracte administratiu especial d’explotació del bar del Casal social de 
Can Vilalba.

Per acord núm. 4510, adoptat per la Junta de Govern Local en data 03/03/2010, es va 
adjudicar  definitivament el contracte administratiu especial d’explotació del bar del Casal 
Social  de  Can  Vilalba,  a  la  Sra.  Adela  Moreno  González,  per  un  cànon  de  225 
€/mensuals sense IVA, amb data d’inici de l’explotació l’1/03/2010.
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Per acord de la Junta de Govern Local, núm. 784 de data 20/12/2012, es va aprovar la 
cessió del contracte indicat a favor de la Sra. M. Isabel Gironès Belmar, amb efectes 
d’1/01/2013.

La clàusula tercera del contracte regula:  “Termini d’execució. El contracte cedit tindrà  
una durada des de l’1/01/2013 fins el 28/02/2014, i serà prorrogable anualment, prèvia  
sol·licitud de l’adjudicatària, fins el 29/02/2016.”

Per acord núm.  2.6,  adoptat per la Junta de Govern Local  en data 21/05/2014,  es va 
aprovar la primera pròrroga del contracte administratiu especial d’explotació del Bar del 
Casal social de Can Vilalba.

Per acord núm.  2.3  de la Junta de Govern Local, adoptat en data  18/03/2015,  es va 
aprovar la segona pròrroga del contracte, amb una durada fins el 29/02/2016. 

S’ha emès informe tècnic de data 08/02/2016, subscrit pel tècnic de Cultura, segons el 
qual  és necessària una pròrroga conjuntural del contracte fins a l’adjudicació resultant 
d’una nova licitació.

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 de Cultura, Joventut i Comunicació, 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. Prorrogar extraordinàriament  el  contracte  administratiu  especial  d’explotació 
del bar del Casal Social de Can Vilalba, fins a l'adjudicació i inici de l’explotació pel nou 
adjudicatari,  un  cop  incoat  el  procediment  per  a  l'adjudicació  del  nou  contracte, 
adoptant així, les mesures necessàries i indispensables per evitar un greu trastorn al 
servei  públic, establint  el  cànon de la contractista  M. Isabel Gironès Belmar, en els 
termes del contracte cedit en data 20/12/2012.

Segon. Incoar l’expedient de contractació  de  l’explotació del bar del Casal Social de 
Can Vilalba, pel procediment contractual corresponent.

Tercer. Notificar aquest acord a la contractista M. Isabel Gironès Belmar.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al tècnic de Cultura.

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

3.- OBRES  
--- 
 
4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E051/2001/05
Comunicació  de  modificació  no  substancial  d’activitat  de  fabricació  de  components  de 
l'automòbil al carrer de Salvador Seguí, 5.
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Per  Decret  núm. 287 adoptat  per la Regidoria Delegada en data 13.03.2012,  es va 
establir que el proper control periòdic corresponent a aquesta activitat s’ha de fer el dia 
18.10.2017 i que, a més, cal tramitar una nova llicència ambiental per a cada una de les 
unitats econòmiques independents en les que es reparteix l’activitat matriu, cada una a 
nom del seu titular corresponent.

Doga SA, NIF A08299893, ha comunicat una modificació no substancial de l’activitat 
dita  mitjançant  instància  entrada  en  data  25.05.2016  (núm.  de  registre  4428)  i  la 
documentació annexa corresponent.  Aquesta modificació se suma a la comunicada 
anteriorment, en data 03.04.2014 (núm. 2808), que ha estat resolta per providència del 
regidor delegat de Territori i Medi Ambient en data 15.04.2014 (núm. de registre de 
sortida 1808, de data 13.05.2014).

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

S’ha emès l’informe tècnic de data 31.05.2016, que es transcriu en la part que interessa:
“(...) Ateses les particularitats de l’activitat informada, i d’acord amb el que estableix la  
legislació  sectorial  d’aplicació,  s’informa  favorablement  que  el  canvi  descrit  a  la  
documentació presentada és un “canvi no substancial” respecte a l’anterior expedient  
autoritzat municipalment, donat que les variacions descrites són admissibles. (...)”

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  de  modificació  no 
substancial:
Titular: Doga SA, NIF A08299893
Rètol de l’establiment: DOGA

Activitat: fabricació de components de l'automòbil
Emplaçament: C. Salvador Seguí, 5
Classificació: activitat inclosa a l’annex II (codi 3.30) 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 el Decret núm. 287 adoptat 
per  la  Regidoria  Delegada  en  data  13.03.2012,  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 que aquesta modificació no substancial es faci constar en l’acta de 
control periòdic que s’ha de fer el dia 18.10.2017.

Quart. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 25.05.2016 amb núm. de 
visat  23.05.16 906354A del  Col·legi  d’Enginyers  Tècnics Industrials  de Barcelona i 
diligenciar-la en aquest sentit.
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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 13 87,18 € 0% 0% 87,18 €

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.: E052/2007/43
Comunicació de transmissió d’activitat de magatzem de material elèctric al carrer de Francesc 
Layret, 12-14, naus 10 i 11.

Per acord  núm. 2806 adoptat per la Junta de Govern Local en data 19.09.2007, es va 
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a Electro-Stocks 
Martorell  SL, NIF B58868530, per a l’activitat dita, essent l’últim transmitent autoritzat 
Grupo Electro-Stocks SLU, NIF B64471840.

Novelec Indel SL, NIF B66699703, i  Grupo Electro-Stocks SLU, NIF B64471840, han 
comunicat  la  transmissió  de l’activitat  dita  mitjançant  instància conjunta entrada en 
data 05.04.2016 (núm. de registre 2744) 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 26.05.2016 (núm.  de registre 4488) el  sol·licitant  ha aportat documentació 
complementària que millora la disponible per poder resoldre el procediment.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 14.06.2016, 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: Novelec Indel SL, NIF B66699703
Rètol de l’establiment: NOVELEC

Activitat: magatzem de material elèctric
Emplaçament: C. Francesc Layret, 12-14, naus 10 i 11
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. 2806 adoptat 
per la Junta  de Govern Local  en data 19.09.2007 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.

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.
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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.

4.3 Expedient núm.: E033/2016/01
Presa de coneixement d’una certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic d’una 
activitat de centre de recepció i transferència de residus a C. Progrés, 28, nau 21.

Ambientalis  Gestió  Integral  SL,  NIF  B66350760,  ha  sol·licitat  la  certificació  de 
compatibilitat  amb  el  planejament  urbanístic de  l’activitat  dita  mitjançant  instància 
entrada  en  data  06.06.2016  (núm.  de  registre  4938)  i  la  documentació  annexa 
corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria, i el Pla General d’Ordenació d’Abrera estableix els usos que 
es poden donar al terreny interessat.

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0075 de data 16.06.2016, on es diu que l’activitat 
dita sí és compatible amb el planejament urbanístic.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la certificació de compatibilitat amb el planejament 
urbanístic de l’activitat següent:
Titular: Ambientalis Gestió Integral SL, NIF B66350760
Activitat: centre de recepció i transferència de residus
Emplaçament: C. Progrés, 28, nau 21
Classificació: activitat inclosa a l’annex II (codi 10.2 i 10.8) 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. Declarar  expressament  que  aquest  acord  no  suposa  l’atorgament  de  cap 
llicència ni autorització, i es pren en el marc d’allò que preveu l’art. 35 g de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

Tercer. 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 1 18,73 € 0% 0% 18,73 €

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.

Quart. Notificar aquest acord al sol·licitant.

Cinquè. Donar  compte  als  Departaments  d’Intervenció,  Territori  i  Medi  Ambient  i 
Promoció Econòmica.

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.: E053/2015/37
Comunicació d’activitat de gabinet de psicologia infantil a Ps. Església, 21, local 2.

MIGP, NIF 44184759B, ha comunicat  l’activitat  dita mitjançant  instància entrada en 
data 28.12.2015 (núm. de registre 9342) 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 23.03.2016 s’ha requerit al sol·licitant la documentació que mancava per poder 
resoldre  el  procediment,  documentació  que  ha estat  aportada  en  data  04.05.2016 
(núm. de registre 3752).

S’ha emès una diligència de la tècnica d’autoocupació de data 28.12.2015, sobre el 
dret de l’interessat a beneficiar-se d’una reducció del 10% en la taxa d’obertura de 
l’establiment corresponent a aquesta activitat.

S’ha emès l’informe núm. 2016-0022 de compatibilitat amb el planejament urbanístic 
de data 02.02.2016, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat en data 17.06.2016, amb dictamen positiu, però amb matisos: “(...) El 
nom de l’establiment compleix la normativa. Cal rectificar, però, uns errors tipogràfics 
que hi ha en les activitats que es descriuen al rètol: cal escriure Peritatges (en lloc de 
Peritages) i, encara que no s’acaba d’apreciar prou bé, creiem que també Psicologia 
Infantil i Juvenil (en lloc de Psicología Infantil i Juvenil) (…)”.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 15.06.2016, 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
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Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
Titular: MIGP, NIF 44184759B
Rètol de l’establiment: CATPSICOLOGIA - CENTRE D'ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES

Activitat: gabinet de psicologia infantil
Emplaçament: Ps. Església, 21, local 2
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 04.05.2016 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 
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.

18



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

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

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

14. 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.

15. 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 PARTICULARS DETERMINADES PELS INFORMES SECTORIALS:
16. Cal rectificar uns errors tipogràfics que hi ha en les activitats que es descriuen 

al  rètol:  cal  escriure  Peritatges (en  lloc  de  Peritages)  i  Psicologia Infantil  i  
Juvenil (en lloc de Psicología Infantil i Juvenil).

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 6 348,69 € 10% 50% 139,48 €

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.
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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.

5. SUBVENCIONS

---

6.- CONVENIS

6.1 Expedient: E354/063MO/2016/01
Assumpte:  Aprovació de conveni relatiu a la realització de les pràctiques del curs Organització i  
Gestió de Magatzems (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 8 de juliol i el 29 juliol 2016.

L’Ajuntament va assegurar els alumnes del curs del 31 març del 2016 fins al 31 de 
setembre del 2016.

Vist l’informe tècnic PE 41/2016 de 07/06/16.

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 
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.
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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.

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.

Quart.  Comunicar  aquesta  resolució  al  departament de Secretaria  i  al  de Promoció 
Econòmica.

21



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: G333/2016/12
Assumpte: Realització de convenis amb empreses per a la realització de les pràctiques laborals 
formatives del curs d’operacions bàsiques de cuina

El conveni té per objecte facilitar als alumnes la possibilitat de posar en pràctica els 
coneixements adquirits durant el curs, aprendre en el lloc de treball i que empreses del 
sector els coneguin ja que poden ser possibles contractadors.

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

La gestió de les pràctiques a les empreses la portarà a terme l’empresa contractada: 
Gremi de Restauració de Barcelona, amb NIF G08504664.

La realització de les pràctiques durarà 80 hores i està prevista entre el 13 de juliol i el  
29 juliol 2016.

L’Ajuntament va realitzar una assegurança als alumnes del curs del 19 de maig de 
2016 fins al 30 de juliol de 2016.

Vist l’informe tècnic PE 42/2016 de 21/06/16.

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 l’Ajuntament d’Abrera són:

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

- l’Ajuntament  d’Abrera  designarà  un  referent  tècnic  que  serà  el  tutor  de  la 
formació en pràctiques de l’alumne. Aquest tècnic serà de l’àrea de promoció 
econòmica de l’Ajuntament d’Abrera.

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

Quart.  Comunicar  aquesta  resolució  al  departament de Secretaria  i  al  de Promoció 
Econòmica.

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

22



6.3 Expedient núm.: G401/063MO/2016/02
Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i l’Ajuntament de 
Martorell en la cessió d’espais de formació

La regidoria delegada ha adoptat el Decret núm. 2016-0544 del dia 9 de juny de 2016, 
el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:

“Per millorar la inserció laboral de les persones inscrites al Servei Local d’Ocupació, el 
Departament de Promoció Econòmica vol posar en marxa un curs d’auxiliar de cuina.

L’Ajuntament de Martorell és propietari de la finca anomenada Ca n’Oliveras, que es 
troba inscrita en l’inventari de béns de la Corporació, a l’epígraf 1.2.a) Béns de Domini 
Públic, servei públic, i núm. d’ordre 53., on hi ha ubicada una aula de cuina complerta.

L’Ajuntament d’Abrera està interessat en que li sigui autoritzat l’ús d’aquesta cuina per 
dur a terme el curs, motiu pel qual es signa aquest conveni que tindrà vigència des del  
dia 19 de maig de 2016 fins el dia 20 de juliol 2016, sense possibilitat de pròrroga. 

Atès l’informe tècnic favorable PE 30/2016 de data 09.05.16

Aquesta  proposta  de  resolució  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Promoció 
Econòmica,  en el  marc  de la  normativa  vigent  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.

RESOLC

Primer. Aprovar  el  conveni  que  s’annexa  a  aquest  acord  i  facultar  a  l’Alcalde  de 
l’Ajuntament d’Abrera per a la seva signatura.

Segon. Les obligacions de l’Ajuntament d’Abrera són:

Com a contraprestació per l’ús de l’equipament municipal, l’Ajuntament d’Abrera es 
compromet  al  pagament  de  900€  mitjançant  transferència  bancària  al  número 
ES1200810017410001284934.

L’Ajuntament de Abrera  es compromet a fer una neteja a fons de l’espai (abans del dia 
19 de maig de 2016) per tal  que estigui a punt  a la data de la cessió i  també es 
compromet a fer-la al final de l’acció formativa.

L’Ajuntament d’Abrera  restarà obligat a complir les indicacions d’utilització que li siguin 
ordenades en qualsevol moment pel personal responsable de l’equipament municipal.

L’Ajuntament  d’Abrera  es  compromet  a  mantenir  en  perfecte  estat  de  neteja  i 
manteniment les instal·lacions objecte de cessió durant el termini de la mateixa.

L’Ajuntament d’Abrera complirà amb els següents requeriments en relació a proveir la 
cobertura  de qualsevol  contingència que es pugui  presentar durant  el  temps de la 
cessió:

o Tenir contractada una pòlissa d’assegurança de l’activitat a desenvolupar per 
import mínim de 300.000 euros de capital assegurat per sinistre i un límit mínim 
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per víctima de 150.000 euros (adjuntar còpia).

o Tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil per la durada de l’ocupació 
sol·licitada (adjuntar còpia).

L’Ajuntament d’Abrera es compromet a complir el Pla de Seguretat i Evacuació que 
s’annexa al present conveni, cas que fos necessari.

Tercer. Aprovar el pagament de 900 € pel lloguer de l’espai i carregar-lo a la partida 
pressupostària 24122699 de despeses de Promoció Econòmica i Consum.

Quart. Ratificar aquest decret en la propera Junta de Govern Local.

Cinquè. Notificar  aquesta  resolució  a  l’Ajuntament  de  Martorell  i  comunicar-la  als 
departaments de Secretaria, Intervenció i Promoció Econòmica.”

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. Ratificar el Decret de regidoria delegada núm. 2016-0544, adoptat en data 9 
de juny de 2016.

Segon. Donar compte a la Intervenció municipal,  a Secretaria i  al  Departament de 
Promoció Econòmica.

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

7.- PERSONAL 
---

8.- ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: G333/2016/24
Assumpte: Rectificació d’error de fet al Decret de regidoria delegada núm. 2016-0564 de data 
14/06/2016.

La Regidoria delegada  Joventut, Cultura i Comunicació de l’Ajuntament d’Abrera ha 
adoptat el Decret núm. 2016-0592, de data 20/06/2016 de rectificació d’error de fet al 
Decret de regidoria delegada núm.2016-0564, amb el contingut literal següent:

“Per Decret núm. 2016-0564 de regidoria delegada de data 14 de juny de 2016 es va 
realitzar  l’adjudicació  del  contracte  menor  privat  per  a  la  Revetlla  de  Sant  Joan 
(23.06.2016).

A l’acord tercer s’ha detectat un error de fet al constar erròniament l’espectacle Sona 
Abrera quan s’està adjudicant el contracte per a la Revetlla de Sant Joan.

D’acord amb l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de 
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les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les Administracions 
públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, 
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Aquesta  proposta   ha estat  formulada  per  la  Unitat  de  Cultura,  en  el  marc  de  la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria de 
Joventut,  Cultura  i  Comunicació,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret 
d’Alcaldia núm. 2015/0596 del dia 3 de juliol de 2015,

RESOLC

Primer. Rectificar l’error  de fet  de l’apartat tercer del  Decret  de regidoria delegada 
núm. 2016-0564, en el sentit següent:

On diu: “Tercer. ...de l’espectacle Sona Abrera 2016”

Ha de dir: “Tercer. ...per la Revetlla de Sant Joan 2016”.

Segon. Ratificar aquesta resolució per la Junta de Govern Local, a la propera sessió 
que es celebri, i donar compte al Departament de Cultura”.

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 18:29 hores. 

Vist i plau
La Secretària acctal  L’Alcalde,

Isabel M. de la Cerda Fernández            Jesús Naharro Rodríguez 
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