
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL DIA 7 DE 
JUNY DE 2016 PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT 

D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 15:30 hores del dia 7 de juny 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 urgent 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.  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. 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)

Excusen l’assistència: el Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports, 
Salut i Gent Gran (PSC); la Sra. Mònica Torre-Marin Cuesta, regidora delegada de 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme (CiU); el  Sr.  José Luís Hita Bullón regidor 
delegat de Seguretat Ciutadana,  (PSC) 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: G011/2016/10
Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent

1.2 Expedient núm.: G013/2016/09
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 17.05.16

2 CONTRACTES 

2.1 Expedient núm.: G333/2016/13
Adjudicació del contracte menor de subministrament de contenidors aeris per 
a la recollida selectiva d’Abrera.

2.2 Expedient núm.: G337/2013/07
Donar compte  del Decret d’Alcaldia de  pròrroga de l’adhesió a l’Acord marc 
del contracte de subministrament de telecomunicacions (veu, mòbil i dades).

2.3 Expedient núm.: G333/2015/48
Aprovació  de l’acta  de recepció  de les  obres  anomenades  “Substitució  de 
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fusteria d’alumini de l’escola bressol Món Petit”.
2.4 Expedient núm.: G330/2016/07

Donar  compte  del  Decret  d'Alcaldia  núm.  2016-0510  d'1/06/2016, 
d’adjudicació  del  contracte  de  serveis  de  control  de  plagues  al  municipi 
d’Abrera i als equipaments municipals.

2.5 Expedient núm.: G330/2016/12
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia núm. 2016-0521 de data 03/06/2016, 
d’adjudicació del contracte de serveis de neteja del Centre Aquàtic Municipal.

2.6 Expedient núm.: G330/2016/16
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació 
del contracte de serveis de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del  
sotabosc de franges les perimetrals de baixa combustibilitat, en les parcel·les 
no edificades, zones verdes, passeres i al Torrent Gran.

2.7 Expedient núm.:  G330/2014/10
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de manteniment de 
franges de seguretat contra incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat amb la trama urbana, zones verdes i passeres d’Abrera.

2.8 Expedient núm.: G330/2016/08
Adjudicació del contracte de serveis de control de plagues de l'arbrat viari 
dels parcs, jardins i zones verdes municipals.

2.9 Expedient núm.: G330/2016/04
Adjudicació del contracte de serveis de Casal d’Estiu Municipal.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.: E014/2016/025 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la rehabilitació de la 
cubeta  de  la  piscina  a  l'immoble  ubicat  al C/  Menéndez  Pelayo,  18 
(LC.043+044), a instància de M.C.R., amb NIF 33188382A. 

3.2 Expedient núm.: E017/2015/313 
Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de  la  xarxa  de  subministrament 
d’enllumenat elèctric a l’immoble ubicat al c/ Can Noguera, 11 i a l’Av. Ca 
n’Amat  s/n,  a  instància  d’Endesa  Distribució  Elèctrica,  SLU.  amb  CIF 
B82846817

3.3 Expedient núm.: E017/2016/015
Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de  la  xarxa  de  subministrament 
d'enllumenat  elèctric  a  l'immoble ubicat  al  C/  Múrcia,  1  (CV2.416-7-8),  a 
instància d'Endesa Distribución Eléctrica SLU. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E048/2016/07
14a convocatòria per a l’adjudicació d’autoritzacions temporals de parcel·les 
destinades a conreu hortícola, en terrenys municipals de Can Morral del Riu.

4.2 Expedient núm.: E052/2003/64
Comunicació  de  transmissió  d’activitat  de  fabricació  de  seients  per  a 
automòbils al carrer de l’Hostal del Pi, 8-10.

4.3 Expedient núm.: E052/1978/07
Comunicació de transmissió d’activitat de bar al  carrer de Casamada, 10, 
local.

4.4 Expedient núm.: E054/2015/36
Comunicació de transmissió d’activitat d’ensenyament  d'idiomes i repàs al 
passeig de l’Estació, 7-9, local 1.

4.5 Expedient núm.: E043/2016/01/081LM
Tramitació  d'autorització  de  venda  de  productes  pirotècnics  a  l’Av.  Lluís 
Companys, 12.

4.6 Expedient núm.: E045/2016/03
Llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i funcionament 
d’una terrassa, annexa a una activitat d’hostaleria, a la plaça del Rebato, 3.

5 SUBVENCIONS
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5.1

Expedient núm.: G404/2016/05
Acceptació de les subvencions de la Diputació de Barcelona, en concepte de 
“Sanitat, Consum i Medi Ambient”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

5.2 Expedient núm.: G404/2016/05
Acceptació de subvenció de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació 
de Barcelona, per a l’actuació corresponent a l’actualització de la cartografia 
topogràfica urbana digital.

5.3 Expedient núm.: G404/2016/03
Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona, en concepte de 
“Gestor d’Informació d’Activitats - GIA”, en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

5.4 EXPEDIENT: G404/2016/114TL/10
ASSUMPTE:  Acceptació  subvenció  Diputació  Actuació:  Emprenedors  +40 
anys: perquè és un bon moment?

6 CONVENIS

6.1 Expedient núm.: G198/2016/01
Conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l’estudiant de Cicle 
Formatiu  de  Grau  Mitjà  de  Video,  Disjoquei  i  So  al  Centre  Villar  de 
Barcelona, la Sra. AMA.

6.2 Expedient núm.: G401/063MO/2016/03- Aprovació del conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consell Comarcal del Baix Llobregat  en el marc 
del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya – 
joves per l’ocupació 2015

7 PERSONAL

7.1 Expedient núm.: G221/2016/05
Assabentat  d’hores  extraordinàries  no  compensables  realitzades  pel 
personal de l’Ajuntament d’Abrera

7.2 EXPEDIENT:  G206/2016/04 
Pla de vacances del personal de l’Ajuntament d’Abrera per a l’any 2016

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: G014/2015/5
Donar compte de la relació de Decrets de desembre de 2015 a abril 2016. 

8.2 Expedient: G306/2016/02
Aprovació Compte de Gestió 2015

8.3 Expedient: E288/2015/01
Assumpte: Nom definitiu de l’Escola Abrera

8.4 Expedient: E290/2016/02
Assumpte: Calendari Escola Bressol Municipal Món Petit per al curs 2016-17

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient: G011/2016/10
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 
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:

3



 ACORD                            

Primer. Aprovació  de  la  urgència,  de  la  convocatòria  de  la  sessió  que  ha  estat 
convocada, per al dia d’avui, a les 15:30  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.: G013/2016/09
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 17.05.16

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 17 de maig 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.
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2.- CONTRACTES
  
2.1 Expedient núm.: G333/2016/13
Assumpte: Adjudicació del contracte menor de subministrament de contenidors aeris per a la 
recollida selectiva d’Abrera.

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.

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 contenidors aeris per a 
la recollida selectiva d’Abrera.

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 8 invitacions, per correu electrònic 
de 20.04.2016, a les empreses/professionals Urbaser SA, Zeta Trades, Ros Roca SA, 
Plastic Omnium Sistemas Urbanos SA, Urban Solution-Miquel Pintó Colom, Icommers 
SL, Contenur SL, Carbonell Urban Serveis i en el termini atorgat han presentat ofertes 
les empreses següents: 

1) Urban Solutions-Miquel Pintó Colom  RE 3360: 16.722 € IVA exclòs.
2) Contenur SL  RE 3467: 16.584 € IVA exclòs.
3) Plastic Omnium Sistemas Urbanos SA  RE 3493: 15.576 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0060 en data 11.05.2016, relatiu a la valoració de 
les ofertes presentades.
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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 Medi Ambient i Sanitat, 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. Adjudicar el contracte menor de subministrament de contenidors aeris per a la 
recollida selectiva d’Abrera a  l’empresa Plastic Omnium Sistemas Urbanos SA,  amb 
NIF A46480547, per un import de 15.576 €, sense IVA, 18.846,96 € amb el 21% d’IVA 
inclòs.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  18.846,96  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 150/62502 del pressupost municipal vigent.

Tercer. L’empresa adjudicatària haurà d’efectuar el subministrament 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. Alfons Recio 

Raja.
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  (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.

5) El  subministrament  ha  de  complir  amb  les  prescripcions  tècniques 
especificades a la invitació, i amb l’oferta presentada.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Plastic Omnium Sistemas Urbanos SA i a la 
resta d’oferents de manera telemàtica.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i a la Regidoria de Medi Ambient i  
Sanitat.

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

S’incorporen  a  la  sessió  la  Sra.  Maria  José  Orobitg  Della,  regidora  delegada 
d’Ensenyament, Acció Cultural i Patrimoni Cultural (ERC); i el Sr. José Luís Hita Bullón 
regidor delegat de Seguretat Ciutadana,  (PSC)

2.2 Expedient núm.: G337/2013/07
Donar compte  del  Decret d’Alcaldia de  pròrroga  de l’adhesió a l’Acord marc del contracte de 
subministrament de telecomunicacions (veu, mòbil i dades).
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L’Alcaldia  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  resolució  mitjançant  Decret  núm. 
2016-0443, del dia 13 de maig de 2016, amb el contingut literal següent:

“Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.1/1055, adoptat en data 08/05/2013, l’Ajuntament 
d’Abrera es va adherir al  conveni  de col·laboració subscrit  el  27 de febrer  de 2013 entre el 
Consorci Localret i la Diputació de Barcelona, per a la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades, essent adjudicataris dels contractes 
de Compra Agregada de telecomunicacions de veu en ubicació fixa: Vodafone Ono, SAU, de 
mòbils: Movistar i de dades i accés a Internet: Telefónica España, SA, per un termini de dos 
anys de durada.

Per Decret de la Presidència del  Consorci  Localret,  número 2/2016 de data 22/01/2016, es 
perllonga el termini d’adhesió a la pròrroga fins el dia 16/05/2016.

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. L’Ajuntament d’Abrera manifesta la seva conformitat a que el Consorci Localret aprovi  
una pròrroga per  dos anys més al període inicial, amb les mateixes condicions econòmiques 
que han regit fins ara en el contracte derivat anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, 
mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells 
comarcals  i  ens  locals  de  la  demarcació  de  Barcelona”  i,  més  concretament,  en  els  lots 
següents:

- Lot 1. Serveis de Comunicacions de veu fixa,
- Lot 2. Serveis de Comunicacions mòbils de veu i dades,
- Lot 3. Serveis de dades i accés a Internet. 

Segon. Assumir el  compromís de garantir  la consignació pressupostària suficient per tal  de 
poder aprovar  les obligacions reconegudes que es generin per  la prestació d’aquest  servei 
durant  els  dos anys de vigència d’aquesta pròrroga, sense perjudici  de l’import  o cost  que 
inicialment s’hagi assignat per aquesta i, per tant, alliberant al Consorci Localret de qualsevol  
responsabilitat. 

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa de 59.491,80 € a càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm. 929/22200 del pressupost municipal vigent (RC 220160000247).

Quart. Notificar  aquesta  resolució  a  l’Oficina  de  Seguiment  de  la  Compra  Agregada  de 
Telecomunicacions al Consorci Localret.

Cinquè.  Donar compte a la Junta de Govern Local a la propera sessió que es celebri i  a la  
Intervenció municipal.”

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, de núm. 2016-0443, adoptat en data 
13/05/2016.

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.: G333/2015/48
Assumpte:  Aprovació de l’acta de recepció de les obres anomenades “Substitució de 
fusteria d’alumini de l’escola bressol Món Petit”.

Per  decret  de l’Alcaldia  núm.  2015-1206 de data  31 de desembre  de 2015  es va 
adjudicar el contracte d’obres de substitució de fusteria d’alumini de l’escola bressol Món 
Petit,  a  F.A.T.,   amb  NIF  77076721H,  per  un  import  de  24.220,23  €,  sense  IVA, 
29.306,48 € amb el 21% d’IVA inclòsa.

En data 1 d’abril  de 2016 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  anomenades  “Substitució  de  fusteria  d’alumini  de  l’escola 
bressol Món Petit” i donar la conformitat a l'amidament final de les obres d’acord amb el 
resultat recollit a l'acta de data 1 d’abril de 2016.

Segon. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, F.A.T.,  amb  NIF 77076721H, 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.

2.4 Expedient núm.: G330/2016/07
Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2016-0510 d'1/06/2016, d’adjudicació del contracte de 
serveis de control de plagues al municipi d’Abrera i als equipaments municipals.

L’Alcaldia de l’Ajuntament  d’Abrera  ha adoptat  el  Decret  núm.  2016-0510,  de data 
1/06/2016, amb el contingut literal següent:

“Per acord núm. 2.10 adoptat per la Junta de Govern Local en data 15/03/2016, es van aprovar 
els  plecs de clàusules  administratives particulars  i  de prescripcions  tècniques del  contracte 
administratiu  de  serveis  de  control  de  plagues  al  municipi  d’Abrera  i  als  equipaments 
municipals, amb un pressupost de licitació de 49.200 €, IVA no inclòs (incloses les pròrrogues) i 
es va convocar licitació pel procediment obert, amb publicació al BOPB de data 29/03/2016.
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A la Mesa de Contractació de data 18/04/2016 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1, es 
va admetre els licitadors núm. 1, 4 i 5 i es va efectuar requeriment d’esmena de documentació  
als licitadors núm. 2, 3 i 6.

A la Mesa de Contractació de data 26/04/2016 es van admetre els licitadors núm. 2,3 i 6, 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 núm. 101AL2016-0025 de data 09/05/2016, subscrit per la tècnica de Salut i  
Consum.

A la Mesa de Contractació de data 17/05/2016 es va donar compte de l’informe tècnic i es va 
efectuar proposta d’adjudicació del contracte de conformitat amb la classificació següent:

Licitador Preu
(3 anys sense 

IVA)

Puntuació final Classificació

Sunet Plagas, SL 18.450,00 € 92.2 1r
BCN plagas tratamiento 
profesionales, SL

18.474,00 € 87.8 2n

Sistemas de Gestión 
Ambiental, SL

20.997,00 € 78 3r

Ambient servei de control de 
plagues, SL

22.080,00 € 65.9 4t

Filtro-Net, SL 22.464,00 € 62 5è

El  20/05/2016  es  va  realitzar  el  requeriment  de  documentació  corresponent  a  l’esmentat  
contracte al licitador classificat en primer lloc, qui ha aportat la documentació requerida en data  
24/05/2016.

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  Regidoria  de  Medi  Ambient  i  Sanitat,  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. Ratificar els acords de la Mesa de Contractació i adjudicar el contracte administratiu de 
serveis de control de plagues al municipi d’Abrera i als equipaments municipals a la proposta 
més avantatjosa, d’acord amb les dades següents:

ADJUDICATARI: Sunet Plagas, SL CIF: B55672364
PREU: 18.450 € (control de rosegadors al clavegueram: 7.500 €, 10% IVA: 750 €, control de 
plagues als equipaments municipals i via pública: 10.950 €, 21% IVA: 2.299,50 €), 21.499,50 € 
IVA inclòs. DURADA CTE.: 3 anys. PRÒRROGA: anual, 3 anys més. MILLORES: 

- Realització  d’actuacions  de  segellat  de  forats  i  esquerdes  d’aquelles  que  impliquin 
l’eliminació  de possibles vies  d’entrada,  mitjançant  l’aplicació d’escuma de segellat, 
massilla,  silicona o similars,  sakarat  rodent  barrier,  malla metàl·lica,  masila,  morter, 
ciment, llana d’acer de grau mig o altres actuacions simples així com la col·locació de 
reixetes. 
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- Col·locació de ribets de goma senzills en aquelles portes en els que impliqui que deixi 
de ser un pas a l’interior. 

- Destrucció de caus de rosegadors i reompliment d’aquests per evitar que tornin a ser 
vies de sortida. Quan calgui, col·locació d’elements específics per evitar la sortida de 
rosegadors. 

- Ventilació  i  revisió  de  conductes  de  ventilació  emetent  un  informe conforme s’han 
restablert les condicions necessàries per a la reocupació de forma segura després d’un 
tractament amb període de seguretat.

- Resposta als avisos no urgents en 24 hores. 
- Resposta als avisos urgents en un màxim de 12 hores. 
- Contacte amb el veí quan es rebi una incidència telefònicament per a informar dels 

detalls, i comunicar-li quan es realitzarà la visita i tractament.
- Contacte amb el veí posterior a la realització de l’actuació per indicar-li el tractament 

realitzats, mesures correctores que hi puguin haver i possibles efectes del tractament.
- Lliurament de la documentació de les actuacions a l’Ajuntament el mateix dia que es 

realitzi les mateixes.
- Localització de les incidències en un plànol mitjançant un sistema de geolocalització.
- Accés a un espai virtual (àrea client) on poder consultar la documentació i informació 

respectiva al servei i les instal·lacions tractades. Aquesta documentació contemplarà, 
com  a  mínim:  informe  de  la  inspecció  inicial,  informe  de  diagnòstic  de  situació,  
informe/s  de  recomanacions  de  mesures  correctores,  pla  d’actuació,  informe 
d’avaluació, informe tècnic del tractament, informe de seguiment de les trampes i porta 
esquers,  informe  posterior  al  tractament,  informe  resum  anual,  planell  de  les 
instal·lacions marcant els punts de control, Àrea virtual per consultar la informació dels 
punts de control dels edificis i clavegueram. 

- Utilització de terra de diatomees per a la lluita contra insectes rastrers.
- Realització de xerrades i formacions per a veïns i personal municipal. 
- Augment de les freqüències de visites a les següents instal·lacions: Escola F. Platón 

Sartí: bimensual,  Escola Ernest  Lluch:  bimensual,  Escola Abrera:  bimensual,  Escola 
Bressol Món Petit: bimensual, Deixalleria: bimensual, Edifici d’Acció Social: mensual, 
Casa de Cultura: mensual, Casal dels Avis: mensual, Piscina d’estiu: mensual.

- Realització d’un sistema de desratització en suspensió mitjançant ancoratges d’acer i  
raticida parafina específic per clavegueram. 

- Revisió de les incidències als 7/15 dies.
- Ús de, entre altres, de portaesqueres d’alta seguretat, trampes adhesives de seguretat,  

líquid atraient per rosegadors sense matèria activa, atraient alimentici sense matèria 
activa, pols fluorescent per control de rosegadors, vapor sec davant infestacions per 
insectes, sistema de crionització per a infestacions amb insectes.

- Disponibilitat horària: per consultes/atenció telefònica: horari d’oficina i mòbil 24 h., per  
desplaçament de 6 a 22 h. de dilluns a dissabte, per desplaçament de 6 a 22 h. els  
diumenges per actuacions de caràcter molt urgent.

- Sistema de comunicació amb l’ajuntament amb: PDF programats per evitar directament 
les incidències i calendari de seguiment d’actuacions.

Segon. Disposar la despesa de 4.180,46 € (termini d’execució de juny a desembre) a càrrec de 
l’aplicació  pressupostària  núm.  311/22699  del  pressupost  municipal  vigent;  la  despesa  de 
7.166,50 € a càrrec de la mateixa aplicació pressupostària dels pressupost de 2017 i 2018; la 
despesa de 2.986,04 € (termini d’execució de gener a maig) a càrrec del pressupost de 2019; 
autoritzar el crèdit necessari per als anys 2019 a 2022 (pròrrogues), i condicionar l’existència de 
crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos.

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 quinze 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.
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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 d’Urbanisme i Territori.”

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. Ratificar  el  Decret  de  l’Alcaldia  de  núm.  2016-0510,  adoptat  en  data 
01/06/2016.

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

2.5 Expedient núm.: G330/2016/12
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm. 2016-0521 de data 03/06/2016, d’adjudicació  del 
contracte de serveis de neteja del Centre Aquàtic Municipal.

L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat resolució mitjançant Decret núm. 2016-0521 del dia 3 de 
juny de 2016, amb el contingut literal següent:

“Per acord núm. 9.4 adoptat per la Junta de Govern Local en data 17/05/2016, es van aprovar 
els  plecs de clàusules  administratives particulars  i  de prescripcions  tècniques del  contracte 
administratiu de serveis de neteja del Centre Aquàtic Municipal, amb una durada de dos mesos, 
pressupost de licitació de 56.990,63 €, IVA exclòs i inclosa la pròrroga de dos mesos més, i es 
va convocar licitació pel procediment negociat amb publicitat al Perfil de Contractant en data 
18/05/2016 i amb invitació el dia 18/05/2016 a les empreses següents:

1) Clece, SA (Registre de sortida: 2016-S-RC-1654)
2) Expertus Multiservicios, SA (2016-S-RC-1655)
3) Limpiezas Deyse, SL (2016-S-RC-1656) 
4) Neteges Coral, SL (2016-S-RC-1657)
5) Gestiser Manteniment, SL (2016-S-RC-1658).

A la Mesa de Contractació de data 30/05/2016 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1, es 
van admetre el licitador Expertus Multiservicios, SA.

A la Mesa de Contractació de data 31/05/2016 es va admetre el licitador Gestiser Manteniment, 
SL,  es va procedir a l’obertura dels sobres núm. 2 de les proposicions i es va  es va efectuar 
proposta d’adjudicació del contracte de conformitat amb la classificació següent:

Licitador Oferta
puntuació

Aportaci
ó de 

material

Millora 
ampliació 

serveis

Mantenime
nt zones 

enjardinade
s

Total Clas
sific.

Expertus 
Multiservicios SA

54.141,10 €
60 14

bossa 25 h/mes
10 16 100 1r.

Gestiser 
Manteniment SL

54.141,10 €
60 14

bossa 5 h/mes
2 0 76 2n.

11



El  31/05/2016 es  va  realitzar  el  requeriment  de  documentació  corresponent  a  l’esmentat 
contracte al  licitador  classificat  en primer lloc,  qui  ha aportat  la documentació  requerida el 
d’avui.

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 la llei

RESOLC

Primer. Ratificar els acords de la Mesa de Contractació i adjudicar el contracte administratiu de 
serveis de neteja del Centre Aquàtic Municipal a la proposta més avantatjosa, d’acord amb les 
dades següents:

ADJUDICATARI: Expertus Multiservicios SA NIF: A63546527
PREU: 27.070,55 €,  21% IVA: 5.684,82 €, total: 32.755,37 €
DURADA CTE.:  2 mesos.  PRÒRROGA: 2 mesos més.
MILLORES: - Subministrament de saboneres, assecadors de cabells i mans, porta rotlles 
de paper higiènic, contenidors de paper de mans i canviadors d’infants, per a la reposició 
per deteriorament dels elements instal·lats.
- Ampliació d’hores de servei: bossa de 25 h/mes a lliure disposició del Departament.
- Manteniment, reposició i neteja de les zones enjardinades, gespa, etc. del CAM, amb 

productes sostenibles i ecològics.

Segon. Disposar la despesa de 27.070,55  € (termini d’execució juny, juliol i els darrers 5 dies 
laborables d’agost) a càrrec de les aplicacions pressupostàries núm. 342/22799, per un import 
de 22.009,93 i 340/22699, per un import de 10.745,44 €, del pressupost municipal vigent i retenir 
el crèdit necessari i adequat per a la pròrroga del contracte, si s’escau.

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 l’altre licitador de manera telemàtica i publicar-la al Perfil  
del contractant.

Cinquè. Donar compte a la Junta de Govern Local, 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 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 de núm. 2016-0521, adoptat en data 
03/06/2016.
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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.: G330/2016/16
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis  de  reducció  de  la  densitat  de  l’arbrat  i  estassada  del  sotabosc  de  franges  les 
perimetrals de baixa combustibilitat, en les parcel·les no edificades, zones verdes, passeres i al  
Torrent Gran.

Per a la contractació dels serveis de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del 
sotabosc  de  franges  les  perimetrals  de  baixa  combustibilitat,  en  les  parcel·les  no 
edificades,  zones  verdes,  passeres  i  al  Torrent  Gran  d’Abrera es  preveu  la 
formalització d’un contracte administratiu de dos anys de durada, prorrogable per un 
any més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 30/05/2016, s’ha iniciat l’expedient contractual.

S’ha emès informe tècnic justificatiu de la contractació i de la tramitació d’urgència, de 
data 27/05/2016, subscrit pel cap de la Unitat d’Inspecció, Seguretat i Protecció civil i 
pel tècnic de Medi Ambient.

El valor estimat del contracte és de 203.063,76 €, IVA exclòs. Divisió del contracte en 
lots:
Lot 1: Franges perimetrals de baixa combustibilitat, parcel·les no edificades,  zones 
verdes  i  passeres.  El  pressupost  base  de  licitació  és  de  193.481,83  €,  incloent 
l’eventual  pròrroga del  contracte.  Al  preu indicat  se  li  afegirà un 21% en concepte 
d’impost sobre el valor afegit, amb un total de 234.113,01 €. 

Lot 2: Torrent Gran d’Abrera. El pressupost base de licitació és de 9.581,93 €, incloent 
l’eventual pròrroga del contracte i la modificació. No seran acceptades aquelles ofertes 
que superin aquest import màxim.  Al preu indicat se li  afegirà un 21% en concepte 
d’impost sobre el valor afegit, amb un total de 11.594,14 €. 

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 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 la 
necessitat motivada de l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com els 
informes pertinents, les Regidories de Seguretat Ciutadana i Protecció civil i de Medi 
Ambient i Sanitat, en ús de les atribucions que ens 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, conforme a l’establert en l’art. 112 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),  la tramitació d’urgència de l’expedient  per  a la  contractació dels 
serveis de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc de franges les 
perimetrals  de baixa  combustibilitat,  en  les  parcel·les no edificades,  zones verdes, 
passeres i al Torrent Gran d’Abrera.
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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 de serveis de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc 
de franges les perimetrals de baixa combustibilitat,  en les parcel·les no edificades, 
zones verdes, passeres i al Torrent Gran d’Abrera.

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 vuit  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. Autoritzar la despesa de  76.783,61 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm.  1720/21000  del pressupost municipal vigent, de 2018 i de 2019, i condicionar 
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos.

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

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i als tècnics de Protecció Civil i Medi 
Ambient.

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.:  G330/2014/10
Devolució  de la  garantia  definitiva  del  contracte  de  serveis  de  manteniment  de  franges  de 
seguretat contra incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, 
zones verdes i passeres d’Abrera.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 579/2014 de data 3/06/2014, es va adjudicar el contracte 
administratiu  de  serveis  de  manteniment  de  franges  de  seguretat  contra  incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, zones verdes i 
passeres de l’Ajuntament d’Abrera, a la Companyia Forestal de Sabadell, SL, amb NIF 
B62812318,  per  un  preu  d’adjudicació  de  23.374,62  €,  21% IVA:  4.908,67  €,  total: 
28.283,29 €, formalitzat el dia 3/06/2014.

Per acord núm. 2.22, adoptat per la Junta de Govern Local de data 15/04/2015, es va 
prorrogar el contracte per a la prestació dels serveis al juny de 2015.

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant 
escrit de data 23/03/2016 (Registre núm. 2016-E-RC-2409). 

S’ha emès informe tècnic de data 25/05/2016, subscrit pel cap de la Unitat d’inspecció, 
Seguretat  i  protecció  Civil,  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 
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el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, 
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. Declarar  finalitzat  el  període  de  garantia  i  la  conformitat  dels  serveis  de 
manteniment de franges de seguretat contra incendis forestals en les urbanitzacions 
sense  continuïtat  amb  la  trama  urbana,  zones  verdes  i  passeres  de  l’Ajuntament 
d’Abrera, prestats l’any 2015, 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 constituïda en forma d’aval, 
d’import  1.168,73 €, que el contractista Companyia Forestal de Sabadell,  SL,  té dipo-
sitada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Companyia Forestal de Sabadell, SL.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al tècnic de Protecció Civil.

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.: G330/2016/08
Adjudicació del contracte de serveis de control de plagues de l'arbrat viari dels parcs, jardins i 
zones verdes municipals.

Per acord núm. 2.3 adoptat per la Junta de Govern Local en data 04/04/2016, es van 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
del contracte administratiu de serveis de control de plagues de l'arbrat viari dels parcs, 
jardins i  zones verdes municipals,  amb un pressupost  de licitació de  54.000 €, IVA 
exclòs  (inclosa  la  pròrroga)  i  es  va  convocar  licitació  pel  procediment  obert,  amb 
publicació al Perfil de contractant el 07/04/2016 i al BOPB de data 12/04/2016.

A la Mesa de Contractació de data  29/04/2016  es va procedir a l’obertura del sobre 
núm. 1, es va admetre el licitador núm. 1 i es va efectuar requeriment d’esmena de 
documentació als licitadors 2 i 3.

A la Mesa de Contractació de data 17/05/2016 es van admetre els licitadors 2 i 3, 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 núm. 013AD 2016-0062 de data 18/05/2016, subscrit pel tècnic de 
medi Ambient.

A la Mesa de Contractació de data 24/05/2016 es va donar compte de l’informe tècnic i 
es va efectuar proposta d’adjudicació del contracte de conformitat amb la classificació 
següent:

Licitador Preu ofertat
(3 anys sense IVA)

Puntuació 
final

Classificació
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Moix, Serveis i Obres, SL 20.163,60 € 98,15 1r
Alemany Fitosanitaris, SLU 22.950,00 € 68,51 2n
Fitopatologia i Natura, SL 23.220,00 € 65,94 3r

El  24/05/2016  es  va  realitzar  el  requeriment  de  documentació  corresponent  a 
l’esmentat  contracte  al  licitador  classificat  en  primer  lloc,  qui  ha  aportat  la 
documentació requerida en data 01/06/2016 (Registre: 2016-E-RC-4791).

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 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 Medi Ambient i Sanitat, 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. Ratificar  els  acords  de  la  Mesa  de  Contractació  i  adjudicar  el  contracte 
administratiu de serveis de control  de plagues de l'arbrat  viari  dels parcs,  jardins i 
zones  verdes  municipals  a  la  proposta  més  avantatjosa,  d’acord  amb  les  dades 
següents:

ADJUDICATARI: Moix, Serveis i Obres, SL NIF: B61420352
PREU: 20.163,60 €,  21% IVA: 4.234,36 €, total: 24.397,96 €
DURADA CTE.:  3 anys.   PRÒRROGA: 3 anys més.
MILLORES: -  Un  tractament  extra  del  morrut  de  les  palmeres  durant  hiverns 
anormalment càlids.
- Instal·lació de 25 caixes niu en pinedes urbanes
- Instal·lació i gestió de 33 trampes per a erugues en troncs
- Instal·lació i gestió de 17 trampes de feromones en època de vol d’adults

Segon. Disposar la despesa de 8.132,65 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
171/21000  del pressupost municipal vigent; la despesa de 8.132,65 € a càrrec de la 
mateixa aplicació pressupostària dels pressupostos de 2018 i 2019; autoritzar el crèdit 
necessari per als anys 2020 a 2022 (pròrrogues), 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 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 Intervenció municipal i al tècnic de Medi Ambient.

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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2.9 Expedient núm.: G330/2016/04
Adjudicació del contracte de serveis de Casal d’Estiu Municipal.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2016-0219 adoptat en data 24/05/2016, es van aprovar els 
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte 
administratiu de serveis de Casal d’Estiu Municipal, amb un pressupost de licitació de 
232.640 €, IVA exclòs, i es va convocar licitació pel procediment obert, amb publicació 
al Perfil de contractant el 22/03/2016 i al BOPB de data 29/03/2016.

A la Mesa de Contractació de data  18/04/2016 es va procedir a l’obertura del sobre 
núm. 1, es van admetre els licitadors presentats i es va efectuar requeriment d’esmena 
de documentació als licitadors núm. 1 i 6.

A la Mesa de Contractació de data 26/04/2016 es van admetre els licitadors 1 i 6, 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 
tècnica.

S’ha emès informe de data 09/05/2016, subscrit per la tècnica de Diversitat i Igualtat.

A la Mesa de Contractació de data 17/05/2016 es va donar compte de l’informe tècnic, 
es va procedir a l’obertura dels sobres núm. 3 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 24/05/2016, subscrit per la tècnica de Diversitat i Igualtat.

A la Mesa de Contractació de data 24/05/2016 es va donar compte de l’informe tècnic i 
es va efectuar proposta d’adjudicació del contracte de conformitat amb la classificació 
següent:

Licitador
Puntuació 
subjectiva 

Oferta 
IVA exclòs

Puntuació 
objectiva 

Total 
Classi-
ficació

L’Eina SCCL 47,25 102.785 36,13 83,38 1r

Educació i temps lliure 
Ziga-Zaga SL

38,50 100.900 39,26 77,76 2n

Esport 3 serveis alternatius SL 23,00 99.820 50,50 73,50 3r

Fundació Pere Tarrés 26,00 103.550 32,42 58,42 4t

Serveis d’educació no 
formal SL (SENFO)

4,00 102.785 27,42 31,42 5è

Futur Just empresa inserció SL 3,00 104.640 22,14 25,14 6è

El  24/05/2016  es  va  realitzar  el  requeriment  de  documentació  corresponent  a 
l’esmentat  contracte  al  licitador  classificat  en  primer  lloc,  qui  ha  aportat  la 
documentació requerida.
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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 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 número 
2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent:

ACORD

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

ADJUDICATARI: L’Eina SCCL NIF: F64422207
PREU: 114.787,36 €,  10% IVA: 11.478,71 €, total: 126.266,10 €. 
Càlcul del preu d’adjudicació:  268 infants x 205,57 € = 55.092,76 € + 2 monitors NEE * 
1150,46 € = 2.300,92 = 57.393,68 € * 2 anys de durada = 114.787,36 IVA exclòs.
DURADA CTE.:  2 anys   PRÒRROGA: 2 anys més
MILLORES: - 2 monitors de suport.
- Establiment d’un blog exclusiu per als pares i mares del Casal.

Segon. Disposar  la  despesa de 63.133,05  €  a càrrec  de l’aplicació pressupostària 
núm. 231/22612 del pressupost municipal vigent; la despesa de 63.133,05 € a càrrec 
de la  mateixa  aplicació  pressupostària  del  pressupost  de 2018;  autoritzar  el  crèdit 
necessari per als anys 2019 1 2020 (pròrrogues) 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 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 Intervenció municipal 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.

3.- OBRES  

3.1 Expedient núm.:   E014/2016/025  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la rehabilitació de la cubeta de 
la piscina a l'immoble ubicat al C/ Menéndez Pelayo, 18 (LC.043+044), a instància de M.C.R., amb 
NIF 33188382A. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 12 d’abril de 2016, a les 12:07 hores  
 (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-2998), petició de llicència urbanística subscrita per 
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M.C.R., amb NIF 33188382A, per a executar la rehabilitació de la cubeta de la piscina  al 
 C/ Menéndez Pelayo, 18 (LC.043+044 - referència cadastral  0646107).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 15 d’abril de 2016 (núm. 2016-0172) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  24  de  maig  de  2016  (núm.  2016-0102)  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 
E014/2016/025, sol·licitada per M.C.R., amb NIF 33188382A,  per a executar les obres 
consistents en rehabilitar la cubeta de la piscina al C/ Menéndez Pelayo, 18 (LC.043+044 
- Referència cadastral 0646107), 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 12 de abril 
de 2016, a les 12:07 hores.

- Es cas de pavimentar la zona de platja de la piscina caldrà preveure punts de 
recollida i/o xarxes de drenatge suficients i adequades que garanteixin que les 
aigües pluvials siguin canalitzades i conduïdes a la xarxa de sanejament de la 
vivenda. En cap cas podran ser abocades a terrenys veïns.

- Caldrà  l’autorització  prèvia  dels  serveis  tècnics  municipals  en  cas  de 
modificacions en la cambra d’instal·lacions en quant a dimensions i emplaçament.

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 257,30 €
TOTAL €  257,30 €

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 450 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: 
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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  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances  (Cap  de  Departament,  Tresorera  i  a 
l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat  i Suport),  i 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.: E017/2015/313
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d’enllumenat elèctric a 
l’immoble ubicat al c/ Can Noguera, 11 i a l’Av. Ca n’Amat s/n, a instància d’Endesa Distribució 
Elèctrica, SLU amb CIF B82846817.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 18 de novembre de 2015, a les 11:07 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-8138),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per J.P.A., amb NIF 39879088D, en nom i representació de la raó social Endesa 
Distribució Elèctrica SLU, amb CIF B82846817, per executar obres per a l'ampliació de la 
xarxa de subministrament al c/ Can Noguera, 11 i a l’Av. Ca n’Amat s/n .

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- informe tècnic de data 23.11.2015 (núm. 2015-0029) 
- informe jurídic de data 24.05.2016 (núm. 2016-101)
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança 
fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  en 
concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2015/313, 
sol·licitada per J.P.A.,  amb NIF 39879088D, en nom i  representació de la raó social 
Endesa Distribució Elèctrica SLU, SA, amb CIF B82846817,  per a la millora de la xarxa 
de subministrament d’enllumenat elèctric (instal·lació de circuit subterrani d’alta tensió) al 
c/ Can Noguera, 11 i a l’Av. Ca n’Amat s/n d'aquest terme municipal, condicionada al 
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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 18 de novembre 
de 2015, a les 11:07 hores (2015-E-RC-8138) amb la REF: 0482221_AT

Segon.  Informar a la societat interessada 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 54.255,87 € 1.985,76 €
TOTAL €   1.985,76 €

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

Quart. Notificar aquest acord a la raó social peticionària, i comunicar-lo al Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances  (Cap  de  Departament,  Tresorera  i  a 
l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat  i Suport), i al d'Urbanisme i Territori (Cap de 
Departament, arquitecta i arquitecte/a tècnic/a municipals).

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

3.3  Expedient núm.: E017/2016/015
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric 
a l'immoble ubicat al C/ Múrcia, 1 (CV2.416-7-8), a instància d'Endesa Distribución Eléctrica SLU. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 19 de abril de 2016, a les 11:26 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-3191), petició de llicència urbanística subscrita per 
A.R.M., amb NIF 38556878T, en nom i representació de la raó social Endesa Distribución 
Eléctrica SLU, amb CIF B82846817, per a executar obres per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament, al c/ Múrcia, 1 (CV2.416-7-8 - referència cadastral 0680314). 

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 d’abril de 2016 (núm. 2016-0061) subscrit per l’arquitecte 
tècnic municipal.
- informe jurídic de data 26.05.2016 (núm. 2016-0103)
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La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança 
fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  en 
concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2016/015, 
sol·licitada per A.R.M.,  amb NIF 38556878T, en nom i representació de la raó social 
Endesa Distribución Eléctrica SLU, SA, amb CIF B82846817,  per a l'ampliació de la 
xarxa de subministrament al C/ Múrcia, 1 (CV2.416-7-8 - referència cadastral 0680314) 
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 19 de abril de 
2016, a les 11:26 hores (2016-E-RC-3191) amb la REF: 0502608_BT

Segon.  Informar a la societat interessada 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 112,44 €
TOTAL €  112,44 €

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

Quart. Notificar aquest acord a la raó social peticionària, i comunicar-lo al Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances  (Cap  de  Departament,  Tresorera  i  a 
l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat  i Suport), i al d'Urbanisme i Territori (Cap de 
Departament, arquitecta i arquitecte/a tècnic/a municipals).

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

4.1 Expedient núm.: E048/2016/07
Assumpte:  14a  convocatòria  per  a  l’adjudicació  d’autoritzacions  temporals  de  parcel·les 
destinades a conreu hortícola, en terrenys municipals de Can Morral del Riu.

Per acord núm.  8971 adoptat per la Comissió de Govern de data 03.11.2003, es va 
aprovar  la realització d’activitats municipals socio-agrícoles i la primera convocatòria 
pública  per  a  l’atorgament  d’autoritzacions  temporals  de  parcel·les  destinades  al 
conreu hortícola, en els terrenys municipals de la masia de Can Morral del Riu.

Per acords de la Junta de Govern Local núm. 520 de data 04.10.2004, núm. 804 de data 
21.02.2005, núm. 1646 de data 01.03.2006, núm. 2278 de data 24.01.2007 i núm. 3072 
de data 06.02.2008 es van aprovar, respectivament, la 2a, 3a, 4a, 5a i 6a convocatòria 
pública per a l’atorgament d’autoritzacions temporals de parcel·les municipals destinades 
a horts familiars.

Per acord núm. 4420 adoptat per la Junta de Govern Local de data 20.01.2010, es va 
aprovar  l’ampliació per a la realització d’activitats municipals socio-agrícoles, i la 7a 
convocatòria pública per a l’atorgament d’autoritzacions temporals de 41 parcel·les (4 
adaptades per a persones amb discapacitat) destinades al conreu hortícola, en els 
terrenys municipals de la masia de Can Morral del Riu.

Per acords de la Junta de Govern Local núm. 4917 de data 07.10.10, núm. 5096 de data 
20.01.11,  núm. 195 de data 21.12.11,  núm. 859 de data 23.01.13,  núm. 3.8 de data 
17.04.13 i núm. 3.1 de data 15.04.15 es van aprovar, respectivament, la 8a, la 9a, la 10a, 
la 11a, la 12a i la 13a convocatòria pública per a l’atorgament d’autoritzacions temporals 
de parcel·les municipals destinades a horts familiars (8 parcel·les a la 13a convocatòria).

En el temps transcorregut des de l’aprovació de la 13a convocatòria (15.04.15) fins a la 
data d’avui, com a conseqüència de les renúncies dels adjudicataris i de canvis d’horts, 
han quedat 16 horts disponibles (els números 6, 20, 21, 32, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 58, 59, 
60, 69, 71 i 73 ) dels quals dos, els 71 i 73, són adaptats.

Atès que de conformitat  amb l’article  25.1 de la  Llei  Reguladora  de les Bases de 
Regim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL), el municipi té competència per a promoure i 
exercir tota classe d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions 
de la comunitat veïnal.

La proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Medi Ambient, i aquest regidor delegat de Medi Ambient 
i Sanitat en ús de les atribucions que m’atorga el Decret  núm. 2015-0596 del dia 3 de 
juliol de 2015 proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer.  a. Aprovar  la  14a  convocatòria  pública  per  a  l’atorgament  d’autoritzacions 
temporals de 8 parcel·les destinades al conreu hortícola (números 20, 37, 42, 58, 59, 
60, 71 i 73, les dues darreres adaptades), en els terrenys municipals de la masia de 
Can Morral del Riu, que s’annexen a aquest acord.
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b. Aprovar que, només per al cas que la demanda superés el nombre de 8, es pugui 
ampliar la convocatòria a un màxim de 10 parcel·les addicionals que actualment es 
troben en tràmit administratiu de renúncia dels anteriors adjudicataris (números 1, 6, 
21, 32, 38, 40, 41, 43, 46 i 69).

Segon. Aprovar les bases que compilen les normes, criteris per a la seva adjudicació i 
funcionament dels horts, que consten a l’expedient administratiu, i diligenciar-les en 
aquest sentit.

Tercer. Considerar afectes al domini públic els terrenys i les instal·lacions ampliades i 
necessàries per a la realització d’aquestes activitats, que són promogudes i exercides 
amb l’àmbit competencial de l’Ajuntament 

Quart. Assignar  la  gestió  d’aquestes  activitats  a  la  Regidoria  de  Medi  Ambient  i 
Sanitat,  sense  perjudici  de  la  necessària  col·laboració  de  la  Regidoria  d’Hisenda, 
Serveis Socials, Dones i Igualtat i Millora, i de la Regidoria de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme.

Cinquè. Practicar en relació amb la difusió d’aquest acte els tràmits següents;
-  Notificar aquest  acord a les persones que han sol·licitat,  expressament,  disposar 
d’una autorització temporal de parcel·la destinada a conreu hortícola. 
- Comunicar-lo als Departaments d’Intervenció general, Tresoreria i Finances, Territori i 
Medi Ambient (regidors i tècnics), d’Hisenda, Serveis Socials, Dones i Igualtat i Millora, 
(regidora i caps del departament), Promoció Econòmica, Comerç i Turisme (regidora i 
tècniques), a la Regidoria de Cultura, Joventut i Comunicació (regidora i tècniques) , i 
a Ràdio Abrera.
- Publicar-lo al tauler municipal d’anuncis, vitrines municipals i a l’espai web municipal

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.: E052/2003/64
Comunicació de transmissió d’activitat de fabricació de seients per a automòbils al carrer de 
l’Hostal del Pi, 8-10.

Per acord  núm. 335 adoptat per la Junta de Govern Local en data 07.06.2004, es va 
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a Johnson Controls 
Eurosit  SL,  NIF  B59346809,  per  a  l’activitat  dita,  essent  aquest  l’últim  transmitent 
autoritzat.

Johnson Controls AE Spain SL, NIF B99456030, i  Johnson Controls Eurosit SL, NIF 
B59346809,  han  comunicat  la  transmissió  de  l’activitat  dita  mitjançant  instància 
conjunta entrada en data 16.04.2016 (núm. de registre 2870) 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.
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S’ha emès l’acta de comprovació de data 13.05.2016, 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 de transmissió:
Titular: Johnson Controls AE Spain SL, NIF B99456030
Rètol de l’establiment: JOHNSON CONTROLS

Activitat: fabricació de seients per a automòbils
Emplaçament: c. Hostal del Pi, 8-10
Classificació: activitat inclosa a l’annex III (codi 12.10) 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. 335 adoptat 
per la Junta  de Govern Local  en data 07.06.2004  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
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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, 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.: E052/1978/07
Comunicació de transmissió d’activitat de bar al carrer de Casamada, 10, local.

Per  Decrets  de  l’Alcaldia  de  dates  03.01.1979  i  06.05.1981,  es va atorgar  llicència 
d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a MCAC, NIF 30004329R, per a 
l’activitat dita, essent l’últim transmitent autoritzat JJMC, NIF 46812761X.

Per acord de la Comissió de Govern núm. 6642-A de data 04.03.1999, es van imposar 
a aquesta activitat els següents condicionaments complementaris: “A.2 No es pot utilitzar  
la cuina ni la planxa. A.3 Respecte de l’aïllament acústic, es verificarà en tot moment que  
es compleix l’Ordenança municipal sobre sorolls.”

JPA,  NIF  46700487E,  i  JJMC,  NIF  46812761X,  han  comunicat  la  transmissió  de 
l’activitat  dita  mitjançant  instància  conjunta  entrada  en  data  01.03.2016  (núm.  de 
registre 1704) 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.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 12.05.2016, 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
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ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
Titular: JPA, NIF 46700487E
Rètol de l’establiment: LA BODEGA

Activitat: bar
Emplaçament: C. Casamada, 10, local
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 els Decrets de l’Alcaldia de 
dates  03.01.1979 i 06.05.1981 i acords 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:
6. 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.
7. 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.

8. 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.

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

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, 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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 es subjectarà al Pla específic d’ocupació de la 
via pública amb taules i cadires vigent, aprovat per l’Ajuntament d’Abrera.

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

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

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

17. Pel fet que no hi ha sortida de fums a coberta de l’edifici,  no es pot utilitzar la 
cuina ni la planxa.
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18. Respecte de l’aïllament acústic,  es verificarà en tot moment  que es compleix 
l’Ordenança municipal sobre sorolls.

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, 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

S’incorpora a la sessió el Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports, 
Salut i Gent Gran 
(PSC) 

4.4 Expedient núm.: E054/2015/36
Comunicació de transmissió d’activitat d’ensenyament d'idiomes i repàs al passeig de l’Estació, 
7-9, local 1.

Per acord  núm. 3236 adoptat per la Junta de Govern Local en data 16.04.2008, es va 
atorgar  llicència  d’activitat  d’acord  amb  la  legislació  aleshores  vigent  a  JJS,  NIF 
46562234E,  per  a  l’activitat  dita,  essent  l’últim  transmitent  autoritzat  Formació  de 
Conductors Mesvial SL, NIF B65056780.

OCS,  NIF 39184062C,  i  Formació de Conductors Mesvial  SL, NIF  B65056780, han 
comunicat  la  transmissió  de l’activitat  dita  mitjançant  instància conjunta entrada en 
data  15.04.2016  (núm.  de  registre  3125)  i  la  documentació  annexa  corresponent. 
Posteriorment i en el curs de la tramitació de l’expedient, s’ha subrogat en els drets i 
obligacions del nou titular l’associació The Incredible Team, NIF G66051137, tot i que 
actua com el seu representant el mateix interessat OCS, NIF 39184062C.

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 

28

038AL
Resaltado

038AL
Resaltado

038AL
Resaltado



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.

S’ha  emès  l’informe  de  compatibilitat  amb  el  planejament  urbanístic  de  data 
02.02.2016, núm. 2016-0021, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu. 
S’ha considerat que no hi ha canvi d’ús entre l’activitat anterior i la posterior, ja que en 
tot cas es manté invariable l’ús docent autoritzat inicialment.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat en data 04.02.2016, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 03.05.2016, 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 de transmissió:
Titular: The Incredible Team, NIF G66051137
Rètol de l’establiment: NOVA AULA - IDIOMES, REPÀS I CASALS

Activitat: ensenyament d'idiomes i repàs
Emplaçament: Ps. Estació, 7-9, local 1
Classificació: activitat no classificada (codi 15.48) 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. 3236 adoptat 
per la Junta  de Govern Local  en data 16.04.2008  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:
19. 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.
20. 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.

21. 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.

22. El  titular  ha de  gestionar  els  residus generats  per  l’activitat  d’acord amb la 
legislació vigent sobre disposició de residus.
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23. 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.

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

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

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

27. S’ha considerat que no hi ha canvi d’ús entre l’activitat anterior i la posterior, ja 
que  en  tot  cas  es  manté  invariable  l’ús  docent  autoritzat  inicialment.  En 
conseqüència, l’activitat haurà de complir la legislació sectorial que l’afecta com 
a centre d’ensenyament.

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 17 34,87 € 0% 0% 34,87 €

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

4.5 Expedient núm.: E043/2016/01/081LM
Tramitació d'autorització de venda de productes pirotècnics a l’avinguda de Lluís Companys, 12.

Pirotecnia Rosado SL, NIF B64730260, ha sol·licitat l’autorització municipal per instal·lar 
una caseta de venda de productes pirotècnics mitjançant  instància  entrada en data 
23.10.2015 (núm. de registre 7370).

El Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial Decret 563/2010, de 
7 de maig, modificat pel Reial Decret 1335/2012, de 21 de setembre, estableix en el 
seu article 130 que les sol·licituds d'autorització d'establiments permanents de venda 
d'articles pirotècnics de les categories 1, 2, 3, T1, P1 i d'ús en la marina es dirigiran als 
delegats  de  Govern  corresponents  segons  el  que  disposa  la  Instrucció  tècnica 
complementària número 17.
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Tota sol·licitud d'autorització de venda i posada a disposició d'articles pirotècnics en 
establiments temporals s’haurà d’adreçar als delegats del Govern corresponents amb 
tres mesos d'antelació a l'inici de l'activitat, aportant el que disposa la Instrucció tècnica 
complementària número 17.

Una  vegada,  presentada  la   sol·licitud,  el  delegat  del  Govern  ho  posarà  en 
coneixement de l'Ajuntament, cosa que en aquest cas ha estat en data 21.01.2016 
(núm. de registre 474), d'acord amb les característiques de l'establiment determinades 
pel  sol·licitant.  Així  mateix,  es  sol·licitaran  informes  a  l'òrgan  provincial  de  l'Àrea 
d'Indústria i Energia de la Delegació del Govern i de la Intervenció d'Armes i Explosius 
de la comandància corresponent.

L’òrgan competent per a l'autorització és la Delegació del Govern i aquesta autorització 
és la que serveix de base per a l'atorgament de la corresponent llicència municipal per 
exercir l'activitat especificada, d'acord amb la seva tramitació concreta.

En  la  resolució  d'autorització  d'establiments  permanents  o  temporals  de  venda  i 
posada a disposició del públic d'articles pirotècnics han de constar, com a mínim, les 
dades que disposa la Instrucció tècnica complementària número 17 i el titular d'una 
autorització, sigui persona física o jurídica, ha de designar un responsable, o diversos, 
de la venda, que estarà de manera permanent a l'establiment permanent o temporal 
de venda, durant el període de venda, tenint en compte que l'autorització ha d'estar 
disponible en tot moment en el lloc de la venda.

La Policia Local i el Servei Tècnic Municipal han emès informe favorable a aquesta 
petició,  respectivament  amb el  núm.  237-2015  de  data  04.11.2015  i  amb el  núm. 
2016-0085 de data 26.05.2016. D’acord amb aquests informes, es poden aprovar les 
mesures de la instal·lació pretesa i del pas que es mantindrà lliure per al pas dels 
vianants per la vorera, així com la ubicació pretesa.

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. Donar  la  conformitat  a  la  instal·lació  d'una  caseta  de  venda  de  productes 
pirotècnics a l’avinguda de Lluís Companys, 12 (a 25 metres del carrer dels Rosers) i en el 
període comprès entre el 10 i el 23 de juny de 2016, a nom de Pirotecnia Rosado SL, NIF 
B64730260.

Segon. Informar al titular sol·licitant de l’autorització de la Delegació del Govern que:
1) haurà  de  designar  un  responsable,  o  diversos,  de  venda,  que  estarà  de 

manera permanent a l'establiment permanent o temporal de venda, durant el 
període de venda,

2) en  el  cas  d’obtenir  l’autorització,  aquesta  haurà  d'estar  disponible  en  tot 
moment en el lloc de la venda.

3) prèviament a la instal·lació, obertura i funcionament de l'activitat, s'haurà d’haver 
sol·licitat i obtingut, en tot cas, la llicència municipal corresponent.
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Tercer. Notificar aquest acord a la Delegació del Govern als efectes de prosseguir la 
tramitació i resoldre el procediment, i al peticionari als efectes informatius.

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

4.6 Expedient núm.: E045/2016/03
Llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i funcionament d’una terrassa, 
annexa a una activitat d’hostaleria, a la plaça del Rebato, 3.

L’empresa  Universal  de  Tecnología  y  Servicios  SA,  NIF  A58135799,  ha  sol·licitat 
l’autorització municipal per instal·lar una terrassa  mitjançant instància entrada en data 
14.03.2016 (núm. de registre 2153) i la documentació annexa corresponent.

El Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Reial Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, regula aquesta matèria.

La Policia Local ha emès informe respecte d’aquesta instal·lació, núm. 111/2016 de 
data 13.05.2016.

El Servei Tècnic Municipal ha emès informe relatiu a les mesures de la instal·lació 
pretesa i de la franja que es mantindrà lliure per al pas dels vianants per la vorera,  
núm. 2016-0081 de data 18.05.2016.

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. Autoritzar l'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i  funcionament 
d'una terrassa, d'acord amb les condicions especificades a l'apartat segon.
Titular: Universal de Tecnología y Servicios SA, NIF A58135799
Localització de l'activitat: Pl. Rebato, 3
Activitat principal de la que depèn: RESTAURANTE EL MESÓN

Detall de la ubicació: La terrassa es situarà a la façana de l’establiment, amb un màxim de 
4 unitats (taula i 4 cadires), deixant un pas lliure per als vianants a la porta de l’edifici.

Segon. Condicions de la present autorització:
01. L'autorització es circumscriu exclusivament a les activitats que s'assenyalen.
02. Aquesta llicència es concedeix a precari amb caràcter indefinit.
03.  L'horari  màxim  de  funcionament  de  l'activitat  serà  el  que  assenyala  el  Pla 
d’Ocupació de la Via Pública per a cada època de l’any.
04.  La  concessió  d'aquesta  llicència  s'entén  sense  perjudici  de  tercers.  A més,  el 
beneficiari haurà de sol·licitar i obtenir altres llicències o autoritzacions si aquestes són 
preceptives, d'acord amb la reglamentació de l'activitat que vol exercir.
05. La terrassa amb tancaments s’adscriu a l’activitat d’hostaleria que es diu a l’apartat 
primer.  La  mateixa  persona,  física  o  jurídica,  és  titular  i  responsable  d’ambdues 
activitats,  indestriablement.  L’eventual  tancament  temporal  o  definitiu  de  l’activitat 
principal, així com el seu traspàs a tercers, comportaria en tot cas l’extinció d’aquesta 
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llicència d’ocupació de la via pública. En aquests supòsits, caldrà tornar a sol·licitar 
l’autorització.
06. 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,  la terrassa només podrà ser lloc habilitat per al consum de tabac quan no 
estigui coberta i, si ho està, quan només tingui un màxim de dos paraments verticals, 
inclosa la façana de l’establiment, si és el cas.
07.  Els  serveis  municipals  poden  inspeccionar,  en  qualsevol  moment,  l'activitat  o 
instal·lació per tal de comprovar el compliment de les condicions exigides a la llicència. 
La negativa o obstrucció als serveis d'inspecció o a l'accés dels mateixos al recinte 
d'activitat comportarà la suspensió immediata dels efectes d'aquesta autorització. La 
suspensió serà vigent fins que es pugui realitzar la inspecció en condicions normals,  
sense perjudici d'altres accions que, d'acord amb la llei, pugui exercir l'Ajuntament per 
tal de garantir l'exercici de les seves competències en la matèria.
08.  El  beneficiari  de  la  present  autorització  sempre  ha  d'estar  al  corrent  de  les 
obligacions fiscals derivades de l'exercici  de l'activitat  que realitza. En cas contrari, 
podrà ser causa de suspensió dels efectes d'aquesta autorització, prèvia audiència a 
l'interessat.
09.  Per  raons d'interès  públic,  l'Administració  podrà  modificar  les condicions de la 
llicència, sense que això impliqui indemnització.
10. L’incompliment de les condicions podrà comportar sancions, o bé suspensió dels 
efectes, o revocació temporal o definitiva de l'autorització.
11. Serà títol acreditatiu de la llicència municipal la notificació de la present resolució 
amb l’acreditació de pagament de la taxa corresponent.

Tercer. Informar que les dades identificatives del beneficiari i de l’ocupació de la via 
pública que s’autoritza s’incorporaran al padró corresponent per al pagament anual de 
la taxa, segons l’Ordenança Fiscal vigent.

Quart. Notificar  aquest  acord  al  peticionari  i  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

5. SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2016/05
Assumpte: Acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de 
concertació 2016 del Pla “Xarxa de Governs Local 2016-2019”

Pel decret d’Alcaldia núm. 2016-0095 de data 1 de febrer de 2016 s’aproven les fitxes 
de petició de les subvencions relatives als recursos concertables del Catàleg 2016, i 
entre elles, les  actuacions corresponents a recursos tècnics i materials de les unitats 
de Sanitat i  Consum i Medi Ambient del departament d’Urbanisme i Territori,  que a 
continuació es detallen:

actuació import sol·licitat
SANITAT I 
CONSUM

---
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Promoció salut 2.604,00 €
Seguretat Alimentària 1.080,00 €
Sanitat Ambiental 10.260,00 €
Serveis Municipals de consum 9.536,80 €
Campanyes  d’inspecció  de  consum  de  caràcter 
informatiu en establiments comercials

---

Avaluació de la qualitat de les aigües ---
Gestió  dels  serveis  del  cicle  de  l’aigua  i 
l’enllumenat públic

---

Vigilància i control d’establiments alimentaris ---

MEDI AMBIENT
Adquisició d'una biotrituradora per a la gestió de la 
fracció vegetal municipal

8.000,00 €

Campanya  sobre  la  gestió  de  la  fracció  vegetal 
municipal

5.000,00 €

gestió d' animals de companyia (gossos i gats) 26.000,00 €
Redacció d’un PMUS per al municipi d’Abrera ---
Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable ---
Actualització de la cartografia topogràfica urbana digital 
3D E = 1:1.000 d'Abrera

---

La  Diputació  de  Barcelona  ha  comunicat  l’aprovació  de  diverses  sol·licituds  de 
recursos tècnics i materials

El Decret d’Alcaldia número 2015-0593 de data 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  Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu al Medi Ambient, en el marc de la normativa 
vigent  i  tenint  en compte tot el  relacionat anteriorment,  aquesta Regidoria de Medi 
Ambient i Sanitat, en us de les atribucions que m’atorga el Decret núm. 2016-0129 del 
dia 9 de febrer del 2016 proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Acceptar les subvencions concedides de la Diputació de Barcelona, en el marc 
del Catàleg de concertació 2016 del Pla “Xarxa de Governs Local 2016-2019”

Segon. Reconèixer el dret del total de l’import de la subvenció acceptada de l’actuació 
de “Adquisició d’una briotrituradora per a la fracció vegetal municipal” per l’import de 
1.621,00 €.

Tercer. Reconèixer el dret del total de l’import de la subvenció acceptada de l’actuació 
de Campanya sobre la gestió de la fracció vegetal municipal” per l’import de 1.327,00 
€.

Quart. Reconèixer el dret del total de l’import de la subvenció acceptada de l’actuació 
de “Serveis municipals de consum” per l’import de 9.536,00 €.

Cinquè. Reconèixer  el  dret  del  total  de  l’import  de  la  subvenció  acceptada  de 
l’actuació de “Sanitat Ambiental” per l’import de 10.260,00 €.
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Sisè. Reconèixer el dret del total de l’import de la subvenció acceptada de l’actuació 
de “Promoció de la Salut” per l’import de 2.604,00 €.

Setè. Reconèixer el dret del total de l’import de la subvenció acceptada de l’actuació 
de “Seguretat Alimentària” per l’import de 1.080,00 €.

Vuitè. Reconèixer el dret del total de l’import de la subvenció acceptada de l’actuació 
de “Gestió d’animals de companyia (gossos i gats)” per l’import de 1.000,00 €.

Novè. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria; 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

5.2 Expedient núm.: G404/2016/05
Assumpte:  Acceptació de subvenció de l’Àrea de Territori  i  Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona, per a l’actuació corresponent a l’actualització de la cartografia topogràfica urbana 
digital.

Pel decret d’Alcaldia núm. 2016-0095 de data 1 de febrer de 2016 s’aproven les fitxes 
de petició de les subvencions relatives als recursos concertables del Catàleg 2016, i 
entre elles, la de l’actuació corresponent a “Elaboració o actualització de la cartografia 
topogràfica urbana digital  3D E_1:1000”,  i  la seva posterior presentació  telemàtica 
davant la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.

Mitjançant  ofici  subscrit  en data 4 de maig de 2016 pel senyor F.B.H.,  registrat  en 
aquest Ajuntament el 12 de maig de 2016 (registre d’entrada núm. 4016), s’informa 
que la petició relativa a l’elaboració o actualització de la cartografia topogràfica urbana 
digital 3D E_1:1000 (Codi XGL núm. 16/Y/224208) ha estat estimada.

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, 
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 concessió del recurs relatiu a l’assistència sol·licitada, concedida 
per l’Àrea de Territori  i  Sostenibilitat  de la Diputació de Barcelona, per a l’actuació 
corresponent a “Elaboració o actualització de la cartografia topogràfica urbana digital 
3D E_1:1000” del terme municipal d’Abrera, en tots els seus termes.

Segon. Trametre l’acceptació a la Diputació de Barcelona mitjançant la presentació 
telemàtica davant la Seu Electrònica.
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Tercer. Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d'Urbanisme  i  Territori  (Cap  de 
Departament, arquitecta, i arquitecte/a tècnic/a municipals).

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

5.3 Expedient núm.: G404/2016/03
Assumpte: Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de 
concertació 2016 del Pla “Xarxa de Governs Local 2016-2019”

Pel decret de la Regidoria delegada núm. 2016-0168 de data 24 de febrer de 2016 
s’aprova la fitxa de petició de la subvenció relativa al recurs concertable del Catàleg 
2016 següent:

ACTUACIÓ

G I A
Aplicació  informàtica  per  a  la  gestió  de  les 
activitats

Recurs tècnic

La  Gerència  de  Serveis  d’Habitatge,  Urbanisme  i  Activitats  de  la  Diputació  de 
Barcelona,  Diputació  de  Barcelona  ha  comunicat  en  data  06.05.14  (RE 
2016-E-RC-4315 de data 23 de maig) l’aprovació de l’esmentat recurs tècnic.

El Decret d’Alcaldia número 2015-0593 de data 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  Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu al Medi Ambient, en el marc de la normativa 
vigent  i  tenint  en compte tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  d’Obres  i  serveis, 
Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, en us de les atribucions que m’atorga el Decret 
núm.  2016-0129 del  dia 9 de febrer  del  2016  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Acceptar la subvenció concedida de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de concertació 2016 del Pla “Xarxa de Governs Local 2016-2019”, anomenada 
“Gestor d’Informació d’Activitats (GIA)

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria; 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.

5.4 EXPEDIENT: G404/2016/114TL/10
ASSUMPTE: Acceptació subvenció Diputació Actuació: Emprenedors +40 anys: perquè és un 
bon moment?

Per Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2016 es van aprovar els ajuts als 
municipis de la província en el pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu règim 
regulador.
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El  19  d’abril  la  Vicepresidència  Segona  i  Presidència  Delegada  de  l’Àrea  de 
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, ha dictat un Decret, 
número 3111/16, pel qual s’aprova la proposta conjunta de la diputada delegada de 
Promoció Econòmica i Ocupació del cap del Servei de Teixit Productiu, on s’aproven 
les actuacions en el  marc  del  catàleg de serveis  de l’any 2016 del  Pla  “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” i del catàleg sectorial “Recull d’activitats de suport al teixit 
empresarial”, març 2016.

Per registre d’entrades a l’Ajuntament d’Abrera de data 10/05/2016, 2016-E-RC-3939, 
en el  marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de governs Locals 
2016-2019” i del Catàleg sectorial, “Recull d’activitats de suport al teixit empresarial” de 
l’Àrea de desenvolupament Econòmic Local, es concedeix a l’Ajuntament d’Abrera:

Bloc 1 : SESSIONS D’ACOMPANYAMENT PER A PERSONES EMPRENEDORES

Codi XGL: 16/Y/223917, Nom de l’actuació: Emprenedors +40 anys: perquè és un bon 
moment? Import de la subvenció: 648,00 euros, acció supramunicipal, subvencionada 
en un 90% del cost total.

Atès  l’informe  tècnic  favorable  PE  34/2016 de  data  11/05/16  i  d’acord  amb  tot  el 
relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció Econòmica, en ús de 
les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 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 atorgada per portar a terme l’actuació indicada.

Segon.  Aprovar  el  compromís  d'ingrès  per  import  de  648  euros  a  l'aplicació 
pressupostària d'ingressos 46101.

Tercer. Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció.

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 núm.: G198/2016/01
Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l’estudiant de Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà de Video, Disjoquei i So al Centre Villar de Barcelona, la Sra. AMA amb 
DNI 47893852D, que serà vigent des del 13 de juny de 2016 fins el 2 de febrer de 2017.

La Sra. AMA amb DNI 47893852D sol·licità realitzar a Ràdio Abrera les pràctiques dels 
estudis de Grau Mitjà de Vídeo, Disjoquei i So que cursa al Centre Villar de Barcelona, 
motiu pel qual es dur a terme el conveni de col·laboració per a la formació pràctica de 
l’estudiant  vigent  des  del  13  de  juny  de  2016  fins  el  2  de  febrer  de  2017, 
desenvolupant-se en l’horari i dates següents: De dilluns a dijous de 16 a 20 hores. 
Dates: del 13 al 30 de juny de 2016, del 12 de setembre al 23 de desembre de 2016 i  
del 9 de gener al 2 de febrer de 2017 i que es portarà a terme a Ràdio Abrera.
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La tramitació administrativa interna correspon a la Unitat de Recursos Humans, així 
com la gestió i coordinació de la signatura.

Atès  que  es  considera  positiva  i  d’interès  públic  per  municipi  d’Abrera  l’actuació 
prevista al text del document indicat.

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica de la Sra. AMA amb 
DNI 47893852D, estudiant de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Vídeo, Disjoquei i So del  
Centre Villar de Barcelona, que serà vigent des del 13 de juny de 2016 fins el 2 de febrer 
de 2017 i es desenvoluparà en l’horari i les dates següents: De dilluns a dijous de 16 a 20 
hores. Dates: del 13 al 30 de juny de 2016, del 12 de setembre al 23 de desembre de 2016 
i del 9 de gener al 2 de febrer de 2017 i que es portarà a terme a Ràdio Abrera.

Segon. Nomenar tutor al Sr. JMO, tècnic de Ràdio Abrera, amb les funcions següents:
- Supervisar l’assistència, la participació i l’acompliment de l’estudiant.

- Atendre les consultes de l’estudiant.

- Realitzar l’avaluació de l’estudiant seguint el protocol establert pel centre d’estudis en 
la data pactada.

-  Coordinació  amb  el/la  tutor/a  acadèmic/a  per  a  l’elaboració  del  programa  de 
pràctiques.

- Informar el/la tutor/a acadèmic/a de les incidències del programa de pràctiques de les 
dificultats i imprevistos que sorgeixin.

- Coordinació, entre les dues institucions, en tota allò que sigui necessari.

Tercer. Disposar que la realització de les pràctiques per part de l’estudiant, Sra. AMA 
amb DNI 47893852D, no genera cap compensació econòmica.

Quart.  Informar que la relació que s’estableix entre l’estudiant i l’Ajuntament d’Abrera 
és  de  caire  estrictament  acadèmic  i  en  cap  cas  no  implica  l’existència  de  relació 
laboral.  Durant  la  seva  estada  en  pràctiques,  l’estudiant  no  ha  d’assumir  les 
responsabilitats pròpies dels professionals de l'entitat col·laboradora.

En aquest  sentit,  l’estudiant  no pot  reclamar que es computi  el  temps d’estada en 
pràctiques per calcular la seva antiguitat a l’empresa, ni que es tingui en compte com a 
període  de  proves  en  el  supòsit  que  s’incorpori  a  l'entitat  col·laboradora  un  cop 
acabades  les  pràctiques,  llevat  que  en  el  conveni  col·lectiu  aplicable  s’hi  estipuli 
expressament una cosa diferent.

Cinquè.  Determinar  que  a  la  data  de  signatura  d’aquest  conveni  s’acredita  que 
l’estudiant  està  cobert  per  l’Assegurança  Escolar/SS,  per  la  realització  d’aquesta 
activitat.

Sisè. Notificar a l’estudiant que realitzarà les pràctiques, al Centre Villar de Barcelona, 
al tutor responsable, al/s regidors/es delegats/des i a la Unitat de Recursos Humans.
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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.

6.2 Expedient núm.: G401/063MO/2016/03
Assumpte:  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Abrera  i  el  Consell 
Comarcal  del  Baix  Llobregat   en  el  marc  del  programa  d’experiència  professional  per  a 
l’ocupació juvenil a Catalunya – joves per l’ocupació 2015

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’Ordre EMO/254/2015, de 5 
d’agost,  de  modificació  de  l’Ordre  EMO/251/2014,  de  4  d’agost,  per  la  qual 
s’estableixen  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  la 
realització  del  Programa  d’Experiència  Professional  per  a  l’ocupació  juvenil  a 
Catalunya  “Joves  per  l’ocupació”  i  s’obre  la  convocatòria  per  a  l’any  2015  i  la 
convocatòria anticipada per al 2016, porta a terme un programa innovador de suport a 
l’experiència  pràctica  que  combina  accions  d’orientació,  tutorització  i  seguiment 
individualitzat,  formació  i  adquisició  d’experiència  professional  en  empreses,  que 
facilita la inserció laboral i fomenta el retorn al sistema educatiu de persones joves, 
entre  16  i  25  anys  i  menors  de  30  anys  en  cas  de  persones  amb  un  grau  de 
discapacitat igual o superior al 33%, amb baixa qualificació i dèficits formatius que no 
disposen del graduat d’educació secundària obligatòria o malgrat disposar-ne no han 
continuat amb els estudis postobligatoris. Les persones joves hauran d’estar inscrites 
en el Registre d’Informació de Garantia Juvenil i no hauran d’estar ocupades i ni estar 
participant en cap activitat d’educació ni formació.

Les  actuacions  ocupacionals  a  desenvolupar  en  el  marc  del  programa  Joves  per 
l’ocupació són:

a. Tutorització i acompanyament a la inserció. 
b. Formació professionalitzadora, assoliment de competències clau i, si s’escau, 

formació per a l’obtenció del títol de graduat en ESO i pràctiques no laborals en 
entorn.

c. Promoció de la participació d’empreses en el programa.
d. Experiència professional en empreses mitjançant la formalització d’un contracte 

de treball.

D’acord a la limitació que fixada a l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, en relació a les 
entitats beneficiàries del projecte, un conjunt d’ajuntaments de la comarca de menys 
de 20.000 habitants, entre els que es troba Abrera, van manifestar al Consell Comarcal 
del  Baix  Llobregat,  la  voluntat  de  poder  sol·licitar  de  manera  conjunta  el  projecte 
“Joves per l’ocupació 2015”.

En data 30 de setembre de 2015, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va presentar 
al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud de subvenció per al programa 
Joves  per  l’ocupació  i  en  data  4  de  desembre  de  2015,  ha  estat  comunicada  la 
Resolució  d’atorgament  signada  per  la  directora  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de 
Catalunya, amb les següents característiques:

- Número d’expedient: SOC001/15/00051
- Persones joves atorgades: 70 
- Subvenció total: 296.145,00 €
- Subvenció per a tutorització i acompanyament a la inserció: 126.000,00 €
- Formació professionalitzadora: 113.945,00 €
- Formació ESO i despeses vinculades: 7.200,00 €
- Promoció de participació en empreses: 7.000,00 €
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- Incentius a persones joves participants: 42.000,00 €
Un cop realitzat el procés de selecció del projecte, on han participat el personal tècnic 
del Consell  Comarcal,  dels ajuntaments participants i  de les Oficines de treball  del 
Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya,  la  distribució  de  les  persones  joves 
participants per ajuntaments és la que es detalla a la taula següent:

Ajuntament Nombre de joves
Aj. Abrera 4
Aj. Castellví de Rosanes 1
Aj. Cervelló 1
Aj. Collbató 1
Aj. Corbera de Llobregat 2
Aj. Esparreguera 9
Aj. Martorell 10
Aj. Molins de Rei 4
Aj. Olesa de Montserrat 8
Aj. Pallejà 4
Aj. La Palma de Cervelló 1
Aj. El Papiol 1
Aj. Sant Andreu de la Barca 7
Aj. Sant Esteve Sesrovires 1
Aj. Sant Just Desvern 1
Aj. Sant Vicenç dels Horts 6
Aj. Santa Coloma de Cervelló 3
Aj. Torrelles de Llobregat 2
Aj. Vallirana 4
TOTAL 70

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  mitjançant  la  subvenció  rebuda,  té 
contractades  a  quatre  persones  que  faran  les  actuacions  de  tutorització  i 
d’acompanyament a la inserció, definides com el conjunt d’accions destinades a donar 
suport  i  orientar,  de  manera  individualitzada,  a  la  persona  jove participant  i  haurà 
d’incloure  dispositius  de  diagnosi,  informació,  assessorament,  motivació,  tutories  i 
tècniques de recerca de feina.

Les persones contractades pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, encarregades de 
realitzar  les  actuacions  de  tutorització  i  d’acompanyament,  dissenyaran  un  pla 
individualitzat per a cada persona jove participant que defineixi l’itinerari formatiu en 
competències clau i formació professionalitzadora, així com l’experiència professional 
a adquirir en empreses. També el/la tutor/a serà el responsable de fer el seguiment i 
acompanyament posterior de la inserció laboral de la persona jove.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subvenció rebuda, ha contractat 
els recursos necessaris per poder desenvolupar les actuacions de formació. Aquestes 
tenen per objecte la millora de la qualificació professional  i  de l’ocupabilitat  de les 
persones  joves  participants.  Els  cursos  de  formació  professionalitzadora  que 
contempla el programa són:

- Protecció i preparació de superfícies de vehicles
- Activitats auxiliars de magatzem
- Activitats auxiliars de comerç
- Mantenidor/a integral
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- Operari/a i dependent/a de fleca
El Consell  Comarcal del Baix Llobregat  ha subscrit  una assegurança d’accidents i 
responsabilitat civil que abastarà tot el període de participació en el programa de les 
persones joves participants.

Les persones joves participants en el programa Joves per l’ocupació poden rebre un 
incentiu econòmic condicionat a la seva participació i a l’aprofitament de les actuacions 
de formació i, si s’escau, en les pràctiques no laborals, amb la finalitat d’assegurar la 
seva permanència en el programa.

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  ha  rebut  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de 
Catalunya, mitjançant la resolució d’atorgament dels ajuts previstos, una quantia de 
600 euros per participant. El Consell Comarcal del Baix Llobregat abonarà 150 euros 
mensuals a la persona jove fins un màxim de quatre mesos, un cop comprovat que 
aquesta ha complert amb l’assistència mensual mínima exigida en les actuacions de 
formació  i,  si  escau  en  les  pràctiques  no  laborals  en  entorn  productiu,   i  el  seu 
aprofitament progressa de manera adequada.

Per  tenir  dret  a  rebre  aquest  incentiu,  la  persona  jove  haurà  de  complir  d’una 
assistència  mínima del  75% mensual  en  l’acció  formativa  i  ,  si  s’escau,  el  mateix 
percentatge d’assistència en les pràctiques no laborals en entorn productiu.

La persona jove percebrà d’incentiu mentre no hagi iniciat l’experiència professional en 
empreses dins del programa. En aquest sentit, la persona no percebrà aquest incentiu 
quan concorrin la seva assistència a una acció formativa i tingui subscrit un contracte 
de treball en el marc del programa “Joves per l’ocupació”.

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  pagarà  aquest  incentiu  a  la  persona  jove 
mitjançant transferència bancària i n’haurà de quedar constància de la seva recepció 
mitjançant un rebut signat per la persona participant, mitjançant l’imprès normalitzat.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a entitat col·laboradora del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, seleccionarà a empreses que manifestin la seva voluntat de 
participar en el programa Joves per l’ocupació mitjançant la contractació laboral de les 
persones joves participants, d’acord amb la resolució d’atorgament.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat seleccionarà les empreses tenint en compte 
els perfils professionals de les persones i d’acord als criteris establerts a les Ordres 
EMO/254/2015 i EMO/251/2014.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’empresa seleccionada signaran un conveni 
de  col·laboració  per  a  la  implementació  del  Programa  Joves  per  l’ocupació.  El 
contingut d’aquest conveni inclourà la identificació de les parts, les obligacions, el tipus 
de contracte de treball i les seves condicions i el número de contractes que preveu 
subscriure  l’empresa.  També  regularà  el  procés  de  seguiment  de  la  persona  jove 
participant i el flux de comunicació entre entitat local i empresa durant el període de 
durada del contracte.

El  conveni  entre  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  l’empresa  seleccionada 
s’haurà de subscriure prèviament a l’inici de la contractació laboral de les persones 
joves participants.
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El Consell Comarcal del Baix Llobregat, un cop subscrits els corresponents convenis 
amb  les  empreses  participants  en  el  Programa,  haurà  de  lliurar  al  Servei  Públic 
d’Ocupació de Catalunya la relació de les empreses seleccionades, d’acord amb el 
model normalitzat.

L’experiència  professional  en  empreses  de  les  persones  joves  participants 
s’instrumentarà  mitjançant  la  formalització  d’un contracte  de treball.  La  durada  del 
contracte serà, com a mínim, de sis mesos. La jornada de treball podrà ser a temps 
complet o parcial i haurà de complir amb tot el que disposa els articles 10.7 i 10.8 de la 
base 10 de l’Ordre EMO/251/2014.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat mantindrà un contacte periòdic amb el tutor/a 
de  l’empresa  per  tal  de  comprovar  que  el  contingut  de  l’experiència  professional 
s’adequa al pla individualitzat i de formació previst per aquell/a per a cada persona 
jove participant del Programa.

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  serà  l’entitat  responsable  de  realitzar  la 
justificació econòmica i tècnica de les actuacions davant del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya. Disposarà de dos mesos des de la finalització del programa “Joves per 
l’ocupació”  per  justificar  la  correcta  realització  de  les  actuacions  i  les  despeses 
generades.

Per tal d’establir els termes de col·laboració entre l’ajuntament d’Abrera i el Consell 
Comarcal  del  Baix  Llobregat,  per  a  la  implementació  del  programa  “Joves  per 
l’ocupació” es proposa signar el conveni que s’annexa, la vigència del qual serà des 
del dia 22 de desembre de 2015, data en la qual s’ha iniciat el Programa, fins el 31 de 
març de 2017.

S’ha emès informe tècnic i/o jurídic núm. PE 41/2016 en data 27.05.16.

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 a aquest acord i facultar a l’Alcalde i a la 
Secretària de l’Ajuntament d’Abrera per a la seva signatura.

Segon. Les obligacions de l’Ajuntament d’Abrera són les que s’enumeren a continuació:

- Posar a disposició del programa les instal·lacions i espais necessàries per 
al desenvolupament de les accions de tutorització i de formació, si s’escau.

- Col·laborar amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat en la identificació i 
pre-selecció de les persones joves participants. 

- Col·laborar amb el Consell  Comarcal del Baix Llobregat  en la millora de 
l’ocupabilitat i seguiment de l’itinerari fixat per a cadascuna de les persones 
joves participants.
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- Col·laborar amb el Consell  Comarcal del Baix Llobregat en el  procés de 
recerca i selecció de les empreses més adequades per a la contractació de 
les persones joves participants en el programa.

- Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest Conveni hauran 
de ser senyalitzades conforme es determinen a la corresponent normativa 
reguladora  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya  del  Departament 
d’Afers Socials, Treball i Famílies i del Fons Social Europeu.

En  tot  cas,  sempre  haurà  de  figurar  amb  el  logotip  del  Servei  Públic 
d’Ocupació de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, el del Ministerio 
de  Empleo  y  Seguridad  Social  i  el  del  Fons  Social  Europeu  amb  la 
declaració “L’FSE inverteix en el teu futur”.

Per aquest motiu, només serà vàlid el cartell facilitat pel  Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, ja que es tracta del model autoritzat per al programa 
“Joves per l’Ocupació” i que s’haurà de col·locar en un lloc visible de les 
dependències  de  l’ajuntament  on  es  realitzin  les  accions  del  programa 
“Joves per l’ocupació”.

- Treballar coordinadament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a 
assolir els objectius que s’han fixat per al desenvolupament del Programa 
“Joves per l’Ocupació”. Així com també vetllar per què la realització de les 
accions,  el  seu  contingut,  la  seva  metodologia  i  la  seva  temporalització 
s’adeqüin a la normativa que regula la realització d’aquestes accions.

- El Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments participants en el 
projecte Joves per l’ocupació es reuniran de manera periòdica, d’acord a les 
convocatòries que realitzi el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per fer un 
seguiment i control de l’execució del programa.

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

- L’entitat haurà de respectar i s’obliga a complir amb les prescripcions que 
es preveuen en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i en les 
normes que la desenvolupen. 

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

Quart. Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar-la 
als departaments de Secretaria i 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 

7.1 Expedient núm.: G221/2016/05
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Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera.

Vistes les relacions de documents corresponents a les hores  de serveis extraordinaris 
realitzats pel personal de l’Ajuntament d’Abrera.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada per la Unitat de Recursos Humans 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, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Restar assabentat de les hores extraordinàries no compensables realitzades 
als mesos de novembre 2015 i març i abril de 2016, essent  75,30 normals,   49,50 
festives o nocturnes i 24,00 festives i nocturnes.

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

7.2 EXPEDIENT:  G206/2016/04 
ASSUMPTE: Pla de  vacances del personal de l’Ajuntament d’Abrera per a l’any 2016.
 
D’acord amb l’article 13 de l’Acord Regulador del personal funcionari i l’article 14 del 
Conveni col · lectiu del personal laboral, amb caràcter general, per a les vacances per 
descans anual del personal,  es fixa com a mesos per desenvolupar-les juny, juliol, 
agost i setembre

Per a la formulació del  pla es tindran en compte les previsions de les regidories i 
departaments, garantint en tot cas el funcionament regular dels serveis.

Per altre banda,  l’article 14 de l’Acord Regulador del personal funcionari estableix que 
la Policia Local realitzarà les vacances per descans anual en els mesos de juliol, agost 
i setembre, aprovant-se el calendari que formarà part del pla de vacances citat. 

Les  propostes de vacances per a l’any 2016 presentades a la Unitat de Recursos 
Humans,  pels diversos departaments/unitats/àmbits,  han estat  signades pels caps i 
regidors/es  corresponents,  un cop garantit  el  funcionament  regular  dels  serveis  de 
l’Ajuntament d’Abrera.

La proposta ha estat formulada per la Regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i 
Personal,  tenint  en compte el  període fixat  de manera general  per al  gaudiment del 
període  de  vacances  pel  personal  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  proposo  a  la  Junta  de 
Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Donar  compte del  Pla de  vacances del  personal  de l’Ajuntament d’Abrera, 
corresponent a l’any 2016 d’acord amb allò establert a l’article 13 de l’Acord Regulador 
del  personal  funcionari  i  l’article  14  del  Conveni  col·lectiu  del  personal  laboral, 
respectivament.
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Segon. Diligenciar de conformitat, els documents indicats a la part dispositiva primera.

Tercer.  Comunicar aquest acte  a la Unitat de Recursos Humans (Control horari),  als 
regidors/es  delegats/des  i  als  responsables  de  cada  Àmbit/Unitat/Departament  als 
efectes informatius i de coordinació. 

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

8.- ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: G014/2015/5
Donar compte de la relació de Decrets de desembre a abril de 2016

D’acord amb l’article  42 del  Reial  Decret  2568/1986, de 28 de novembre,  pel  que 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals “El Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del  
Pleno,  de  las  resoluciones  que  hubiere  adoptado  desde  la  última  sesión  plenaria  
ordinaria  para  que  los  Concejales  conozcan  el  desarrollo  de  la  administración  
municipal o los efectos del control y fiscalización de los órganos de gobierno, previstos  
en el artículo 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.”.

En  compliment  del  principi  de  transparència  i  celeritat  de  transmetre  aquesta 
informació es considera necessari donar compte succinta a la resta de membres de la 
Corporació de l’índex de decrets dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i les 
regidories delegades compresos entre les dates de l’1 de desembre de 2015  al  30 
d’abril de 2016.  

Tenint en compte el relacionat anteriorment aquesta Alcaldia en ús de les atribucions 
que li atorga la llei, 

DONA COMPTE

Primer i únic.- De la relació de Decrets dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i 
les regidories delegades del núm. 2015-1053 fins al 2016-0410, compresos entre les 
dates de l’1 de desembre de 2015 al 30 d’abril de 2016, que s’annexa a aquest acord.

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

8.2 EXPEDIENT:  G306/2016/02 - C:6.13 N:2015/001 T:01 V:00 S:3              
ASSUMPTE: Aprovació del Compte Gestió i Recaptació realitzada per l'Organisme de Gestió 
Tributària durant l'exercici 2015.  

Atès el Conveni de data 29 d’octubre de 2007 de delegació a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipal 
de l’Ajuntament d’Abrera.

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària 
durant l’exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions 
d’ingrés directe, liquidats per l’Ens: ABRERA.
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Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el  Compte coincideixen 
amb els fons transferits a aquest Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a 
cobrar, com estableix l’article 209.2 del test refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals,  aprovat  per  RDL 2/2004,  de  5  de  març,  i  que  importa  les  quanties  que  a 
continuació s’indiquen:

 Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015

Rebuts 701.426,82 €
Liquidacions 426.265,21 €

 Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015

Rebuts   906.085,45 €
Certificacions 1.147.620,09 €

Vista la Memòria presentada per l’ORGT de Gestió Tributaria que dóna com resultat de 
la gestió de la recaptació de l’exercici 2015 el següent quadre:

INGRESSOS EN PERÍODE VOLUNTARI

Pendent a 
31/12/15

Càrrecs 
voluntària

Baixes Càrrecs nets Cobraments 
nets

Pendent 
voluntària

Per rebuts 555.953,37 € 8.032.821,03 € 66.238,75 € 8.522.535,65 € 7.279.844,94 € 701.426,82 €
Per 
liquidacions 179.179,71 € 2.577.193,04 € 119.169,42 € 2.637.203,33 € 1.557.669,99 €  426.265,21€
Tot. 
Ajuntament 735.133,08 € 10.610.014,07 € 185.408,17 € 11.159.738,98 € 8.837.514,93 € 1.127.692,03 €
Tot  Rec. 
Diputació 6.664,11 € 110.869,79 € 105,91 € 117.427,99€ 105.805,83 € 6.348,55 €
Tot Voluntària 741.797,19 € 10.720.883,86 € 185.514,08 € 11.277.166,97 € 8.943.320,76 € 1.134.040,58 €

INGRESSOS EN PERÍODE EXECUTIU

Pendent a 
31/12/15

Càrrecs 
executiva

Baixes Càrrecs nets Cobraments 
nets

Pendent 
comptable

Per rebuts 812.996,35 € 17.741,32 € 130.664,85 € 1.241.336,71 € 335.251,26 € 906.085,45 €
Per certificació 929.724,75 € 0,00 € 245.069,77 € 1.337.923,11 € 190.303,02 € 1.147.620,09 €

Tot. 
Ajuntament

1.742.721,10 € 17.741,32 € 375.734,62 € 2.579.259,82 € 525.554,28  € 2.053.705,54 €

Tot.  Rec. 
Diputació

22.488,45 € 0,00 € 4.069,27 € 23.692,79 € 4.434,55 € 19.258,24 €

Tot. Executiva 1.765.209,55€ 17.741,32 € 379.803,89 € 2.602.952,61 € 529.988,83 € 2.072.963,78 €

Vist  el  Compte  de  la  Gestió  Recaptatòria  de  Multes  de  Circulació  per  sancions 
imposades  per  l’Ajuntament  d’Abrera  corresponent  a  l’exercici  2015   que  dóna  la 
següent  liquidació:

Pendent de cobrament en data 31.12.2015:
78.224,31 €

 
Atès que s’ha comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
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Vist l’informe  favorable d’intervenció de data 13.05.2016.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Intervenció, Tresoreria 
i Finances/Unitat de Comptabilitat, Fiscalització i Tresoreria en el marc de la normativa 
vigent, i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria d’Hisenda, 
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 Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2015, corresponent a les 
liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’ajuntament 
d’Abrera. 

Segon.- Notificar aquest  acte a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, i comunicar al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances.

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

8.3 Expedient: E288/2015/01
Assumpte: Nom definitiu de l’Escola Abrera

El curs 2010-2011 va iniciar el seu funcionament la tercera escola del municipi, amb el 
nom provisional d’Escola Abrera. Des d’aleshores, i fins al curs actual 2015-2016, l’escola 
ha estat ubicada en mòduls en un dels patis de l’Escola Ernest Lluch, en espera del nou 
edifici. 

En aquest moment el nou edifici és ja una realitat i el trasllat de l’Escola Abrera a la 
seva ubicació definitiva, al c/ Esparreguera, 3, està previst  que s’executi el mes de 
juny, per tal de començar el proper curs 2016-2017 amb total normalitat.

A  finals  del  curs  passat  2014-2015  i  durant  aquest  curs  2015-2016,  preveient 
l’apropament del trasllat de l’escola, el centre ha anat fent els corresponents tràmits 
per escollir el nom definitiu. D’altra banda, l’Ajuntament d’Abrera va obrir un procés 
participatiu el febrer de 2016 en què els ciutadans van proposar fins a 29 noms, que es 
van publicar a la pàgina web municipal i es van lliurar a l’escola per tal que els tingués 
en compte en el procés d’elecció del seu nom.

El procediment realitzat per l’escola per escollir el nom definitiu ha tingut en compte 
tota la comunitat educativa (ciutadans, consell escolar, alumnes i claustre), s’han fet 
diferents votacions de diferents noms i s’ha debatut en els diferents Consells Escolars 
de Centre celebrats entre novembre de 2015 i maig de 2016.

En el  darrer  Consell  Escolar de Centre,  reunit  en data 24.05.2016,  va tenir lloc la 
darrera  votació.  El  mateix  dia,  la  direcció  del  centre  va  presentar  un  escrit  a 
l’Ajuntament  d’Abrera,  amb  registre  d’entrada  RE  2016-E-RC-4415,  comunicant  la 
proposta aprovada. En aquest consell, els 11 membres que el constitueixen, van haver 
de votar un dels dos noms finalistes (Joana Raspall i Josefina Ibáñez). Finalment, amb 
8 vots a favor, el nom guanyador va ser el de Josefina Ibáñez.
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La Sra. Aurelia Josefina Ibáñez del Río, coneguda al municipi com “la Señorita”, va 
néixer el 21.04.1909 a Albalate del Arzobispo (Terol) i  va viure molts anys a Santa 
Maria de Vilalba. L’Ajuntament d’Abrera li va retre un homenatge l’any 2002, a l’edat de 
93 anys, amb motiu d’haver desenvolupat la seva tasca com a mestra durant més de 
30 anys a l’antiga Escola del Suro, de l’any 1944 a l’any 1975. Quan es va jubilar va  
voler quedar-se a viure a Santa Maria de Vilalba perquè deia que tota la gent  del  barri 
era la seva família. L’any 2009 va morir a l’edat de 100 anys.

S’ha  emès  informe  tècnic  favorable,  en  data  01.06.2016,  per  part  de  la  tècnica 
d’educació.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit d’Ensenyament en el marc de la 
normativa  vigent  i,  tenint  en compte tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  regidoria 
delegada d’Ensenyament, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 
2015/0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD

Primer. Donar la conformitat a la proposta de Josefina Ibáñez com a nom de la tercera 
escola del municipi, fins ara l’Escola Abrera. 

Segon. Notificar aquest acord a l’Escola Abrera, a l’AMPA de l’Escola Abrera, als Serveis 
Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat i comunicar a la Regidoria d’Ensenyament, 
a Premsa i comunicació i a Ràdio Abrera.

Tercer. Publicar aquest acord al Tauler municipal d’anuncis.

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

8.4 Expedient: E290/2016/02
Assumpte: Calendari Escola Bressol Municipal Món Petit per al curs 2016-17

En data 19.04.2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera,  en sessió 
ordinària,  adoptà  l’acord  relatiu  al  procés  de  preinscripció  i  matrícula  de  l’Escola 
Bressol Municipal Món Petit per al curs 2016-17.

En relació a la documentació es va acordar aprovar els documents següents: 

Annex 1: Informació preinscripció i matrícula curs 2016-17
Annex 2: Normativa curs 2016-17
Annex 3: Qüestionari complementari a la sol·licitud de preinscripció 

Pel que fa a l’annex 4, corresponent al calendari lectiu pel curs 2016-17, es va acordar 
ajornar  la  seva  aprovació  per  considerar  necessari  estudiar  amb  més  temps  les 
diferents propostes de calendari. 

Una vegada estudiades amb més deteniment les diferents propostes, es presenta un 
dels calendaris com a proposta final. 

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit d’Ensenyament en el marc de 
la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria 
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delegada d’Ensenyament, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia 
núm. 2015/0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la documentació que es relaciona a continuació: 

Annex 4: Calendari lectiu curs 2016-17

Segon. Notificar  aquest acord a Serveis Educatius Cavall de Cartró, S.L., als Serveis 
Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat i a l'AMPA de l’Escola Bressol Municipal Món 
Petit, adjuntant una còpia del document aprovat, i comunicar a la Direcció de l'Escola 
Bressol Municipal Món Petit, al Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, 
al d’Ensenyament i a Ràdio Abrera.

Cinquè. Publicar aquest acord al Tauler municipal d’anuncis.

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

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió, de 
la qual dono fe amb el seu vistiplau, essent les 16:18 hores. 

Vist i plau
La Secretària  L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau Jesús Naharro Rodríguez 
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