
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 D’ABRIL DE  2016 PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:30 hores del dia 19 d’abril de 2016, es reuneixen en primera 
convocatòria, a la Sala de Sessions de la  Casa de la Vila, prèvia citació i per la celebració de 
sessió  ordinària  a la  que fa referència  l’article  113  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les 
Entitats Locals, els següents regidors i regidores:

President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC)

Vocals: 
- Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports, Salut i Gent Gran 
- (PSC) 
- Sr. F. Xavier Serret i Marsiñach, regidor delegat de Medi Ambient i Sanitat (ERC)
- Sra. Mònica Torre-Marin Cuesta, regidora delegada de Promoció Econòmica, 

Comerç i Turisme (CiU)
- Sra.  M.  Guadalupe  Marcos  Giménez,  regidora  delegada  d’Hisenda,  Serveis 

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

Comunicació (PSC) 

Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau

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

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

Excusa l’assistència  

ORDRE DEL DIA

 
1 APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient: G013/2016/06
Acta de la Junta de Govern Local 05.04.16. 

2 CONTRACTES 

2.1 Expedient núm.: G333/2015/04 (8.1.2-2012/002)
Adjudicació del contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a l’actualització del projecte 
executiu d’obres de Rehabilitació de la Masia de Can Morral Fase 3 com a equipament públic.

2.2 Expedient núm.: G333/2015/39
Rectificació d’error material i aritmètic a l’acord núm. 2.1 de data 01.12.2015.

2.3 Expedient núm.: G333/2016/12
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0254  de  data  30/03/2016,  d’adjudicació  del 
contracte menor de serveis de docència per a la impartició del curs d’Operacions Bàsiques de 
Cuina

2.4 Expedient núm.: G333/2016/07
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0245  de  data  29/03/2016,  d’adjudicació  del 
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contracte menor de serveis de docència per a la impartició de l’acció formativa “Organització i  
gestió de magatzems”

2.5 Expedient núm.: G330/2016/01
Adjudicació  del  contracte  de  serveis  de socorrisme al  Centre  Aquàtic  Municipal  i  a  la Piscina 
Municipal d'Estiu.

2.6 Expedient: E007/2016/004
Aprovació  del  projecte  d’obres  municipals  de  manteniment  anomenat  “Millora  de  la  xarxa  de 
sanejament del municipi”

2.7 Expedient núm.: G330/2016/10
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0299  de  data  11/04/2016,  d’inici  d’expedient,  
aprovació dels plecs  de clàusules i convocatòria de la licitació del contracte de subministrament 
del vestuari del personal de l'Ajuntament d'Abrera, pel procediment negociat amb publicitat.

2.8 Expedient núm.: G330/2011/19
Pròrroga  del contracte de serveis de prevenció de riscos laborals en les disciplines preventives de 
seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i de vigilància de la 
salut de l’Ajuntament d’Abrera.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.: E029/2016/01
Aprovació inicial de la documentació tècnica presentada per executar diverses obres en sòl no 
urbanitzable (segons l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010).

3.2 Expedients núms.: E015/2016/03/març  i els referenciats 
Assumpte: Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors presentades 
pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de març de  2016. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2016/01
Comunicació d’activitat d’oficina d'enginyeria mecànica al C. Progrés, 5, 3r 1a.

5 SUBVENCIONS

5.1 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 Treballs d’anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable

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  Treballs  d’anàlisi  i  planificació  de  sòl  no  urbanitzable  (elaboració 
d’informe dels espais lliures per a processos de planificació urbanística i sectorial)

6 CONVENIS 

6.1 Expedient núm.: G401/2016/14
Prorrogar el conveni de col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i  
Adolescència (EAIA- IV) del Baix Llobregat per a l’exercici de 2016.

7 PERSONAL

7.1 Assabentat hores extraordinàries no compensables del personal de l’Ajuntament d’Abrera

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: E290/2016/02
Procés de preinscripció i matrícula de l’Escola Bressol Municipal Món Petit per al curs 2016-17.

8.2 Expedient: E350/2016/02
Nomenament representant Xarxa Local de Consum

9 SOBREVINGUTS

9.1 EXPEDIENT: G404/2016/063MO/01
Acceptació del fons de prestació de la Diputació de Barcelona.

9.2
EXPEDIENT: G404/2016/063MO/02
Acceptació d’ajuts del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració 
social de la Diputació de Barcelona. 
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1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2016/06
Acta de la Junta de Govern Local 05.04.16

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 5 d’abril 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.: G333/2015/04 (8.1.2-2012/002)
Adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis  d’assistència  tècnica  per  a  l’actualització  del  projecte 
executiu d’obres de Rehabilitació de la Masia de Can Morral Fase 3 com a equipament públic

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

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

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

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

A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el 
contracte  projectat  implica  el  servei  d’assistència  tècnica  per  a  l’actualització  del  projecte 
executiu d’obres de Rehabilitació de la Masia de Can Morral Fase 3 com a equipament públic.

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’ha  sol·licitat  pressupost  a  l’empresa  redactora  del 
projecte i ha presentat l’oferta següent:

1) Lloveras & Soler Arquitectes SLP: 12.962 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0055 en data 16.03.2016, subscrit per l’arquitecte cap del 
Departament d’Urbanisme i Territori, relatiu a la valoració de l’oferta presentada. 

Aquesta  proposta  d’acord ha estat  formulada per  la  Unitat  de Contractació  i  Compres del 
Departament  de  Secretaria,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  
relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins,  Urbanisme  i 
mobilitat, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia número 2015-0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD
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Primer.  Adjudicar el contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a l’actualització del 
projecte  executiu  d’obres  de  Rehabilitació  de  la  Masia  de  Can  Morral  Fase  3  com  a 
equipament públic, a  l’empresa Lloveras & Soler Arquitectes SLP,  amb NIF B61632485, per 
un import de 12.962,00 €, sense IVA, 15.684,02 € amb el 21% d’IVA inclòs.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 15.684,02 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 920/22706 del pressupost municipal vigent.

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

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

2) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
3) Nomenar tècnic municipal responsable d’aquest contracte al Sr. Antoni Muñoz Franch. 
4) El termini d’execució de l’actualització del projecte executiu d’obres de Rehabilitació de 

la Masia de Can Morral Fase 3 serà el 6 de maig de 2016.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Lloveras & Soler Arquitectes SLP.

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

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

2.2 Expedient núm.: G333/2015/39
Rectificació d’error material i aritmètic a l’acord núm. 2.1 de data 01.12.2015. 

Per acord núm. 2.1 de la Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2016 es va adjudicar 
el contracte administratiu de redacción del projecte executiu de les instal·lacions de l’edifici de 
l’Ajuntament vell, a Lavola 1981 SA, amb NIF A58635259, per un import de 6.200 €, sense IVA, 
7.502 € IVA inclòs.

A l’acord  segon  s’ha  detectat  un  error  aritmètic  a  la  imputació  de  la  despesa  a  l’exercici  
pressupostari  2015  del  contracte que s’adjudica,  segons informe tècnic  de data  10.03.2016 
subscrit pel cap del departament d’urbanisme.

A l’acord  tercer  s’ha  detectat  un  error  material  en  el  termini  d’execució  del  contracte  que 
s’adjudica,  segons  informe  tècnic  de  data  10.03.2016  subscrit  pel  cap  del  departament 
d’urbanisme.

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

Aquesta  proposta  d’acord ha estat  formulada per  la  Unitat  de Contractació  i  Compres del 
Departament  de  Secretaria,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  
relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria d’Obres  i  Serveis,  Parcs  i  Jardins,  Urbanisme i 
Mobilitat, i 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:
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ACORD
Primer. Rectificar l’error aritmètic de l’apartat segon de l’acord núm. 2.1 adoptat per la Junta de 
Govern Local en data 01.12.2015, en el sentit següent:

On diu: “Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 7.502 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm.  
920/22706 del pressupost municipal vigent”

Ha de dir: “Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 7.502 € a càrrec de l’aplicació pressupostària  
núm. 920/22706 del pressupost municipal 2016”

Segon. Rectificar l’error material de l’apartat tercer de l’acord núm. 2.1 adoptat per la Junta de 
Govern Local en data 01.12.2015 en el sentit següent:

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

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

2) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
3) Nomenar tècnic municipal responsable d’aquest contracte el Sr. Antoni Muñoz Franch”

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

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

2) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
3) Nomenar tècnic municipal responsable d’aquest contracte el Sr. Antoni Muñoz Franch.
4) El projecte executiu de les instal·lacions de l’edifici de l’Ajuntament vell s’haurà d’entregar abans  

del 29 d’abril de 2016”.

Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Lavola 1981 SA.

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

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

2.3 Expedient núm.: G333/2016/12
Donar compte  del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0254 de data 30/03/2016, d’adjudicació del contracte 
menor de serveis de docència per a la impartició del curs d’Operacions Bàsiques de Cuina

L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-0254 del dia 30 de març de 2016, d’adjudicació 
del contracte menor de serveis de docència per a la impartició del curs d’Operacions Bàsiques 
de Cuina, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
 
“D’acord amb l’article 19.1.a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el  
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), s’estableix el contracte administratiu de 
serveis.

L’article 10 de l’esmentada Llei defineix com a contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat 
diferent al d’una obra o un subministrament.
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D’acord  amb  l’article  111  del  TRLCSP,  els  contractes  menors  definits  en  l’article  138.3,  podran 
adjudicar-se directament  a qualsevol  empresari  amb capacitat  d’obrar  i  que compti  amb l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes establertes en l’article 111.

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

A aquest  efecte,  la  naturalesa  i  extensió  de  les  necessitats  que  pretenen  cobrir-se  mitjançant  el  
contracte projectat implica el servei de docència per a la impartició del curs d’Operacions Bàsiques de 
Cuina.

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 4 invitacions, per correu electrònic de 18.02.2016, a 
les  empreses/professionals  Sodeox,  Qualitat  i  Formació,  gremi  de  Restauració  de  Barcelona,  Elige 
Formació i en el termini atorgat han presentat ofertes les empreses següents: 

1) Sodeox Iberia SA  RE 1545: 11.690 € exempt d’IVA.
2) Gremi de Restauració de Barcelona  RE 1544: 11.100 € exempt d’IVA.

S’ha emès informe tècnic núm. PE 15/2016 en data 17.03.2016,  relatiu a la valoració de les ofertes 
presentades.

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

RESOLC

Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis de docència per a la impartició del curs d’Operacions 
Bàsiques de Cuina”, a l’empresa  Gremi de Restauració de Barcelona,  amb NIF G08504664,  per un 
import de 11.100 € exempt d’IVA.  

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  11.100  €  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm. 
241/22699 del pressupost municipal vigent.

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

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

2) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
3) Nomenar tècnica municipal responsable d’aquest contracte a la Sra. Lidia Prats Querol
4) El servei ha de complir les prescripcions tècniques especificades a la invitació.
5) El termini d’execució del contracte serà del 30.03.2016 al 30.06.2016.

Quart. Notificar decret acord a l’empresa Gremi de Restauració de Barcelona i a la resta d’oferents de 
manera telemàtica.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament de Promoció Econòmica.

Sisè. Donar compte d’aquest decret a la propera Junta de Govern Local que es celebri”.
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La part dispositiva sisena del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern Local, com a 
òrgan de contractació.

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

ACORD

Primer. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0254, adoptat en data 30/03/2016.

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

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

 
2.4 Expedient núm.: G333/2016/07
Donar compte  del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0245 de data 29/03/2016, d’adjudicació del contracte 
menor  de  serveis de  docència  per  a  la  impartició  de  l’acció  formativa  “Organització  i  gestió  de 
magatzems”

L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-0245 del dia 29 de març de 2016, d’adjudicació 
del contracte menor de serveis de docència per a la impartició de l’acció formativa “Organització 
i gestió de magatzems”, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
 
“D’acord amb l’article 19.1.a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el  
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), s’estableix el contracte administratiu de 
serveis.

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

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

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

A aquest  efecte,  la  naturalesa  i  extensió  de  les  necessitats  que  pretenen  cobrir-se  mitjançant  el  
contracte projectat implica el servei de docència per a la impartició de l’acció formativa “Organització i  
gestió de magatzems”.

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 5 invitacions, per correu electrònic de 01.03.2016, a 
les empreses/professionals, Sergi Flamarique, Mónica Hidalgo del Barrio, Luís Ángel García Gómez, 
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Xavier  Tovar  Morales,  David  Domènech  i  en el  termini  atorgat  han presentat  ofertes  les  empreses  
següents: 

1) Xavier Tovar Morales RE 1975: 12.190 € IVA exempt.

S’ha  emès  informe  tècnic  núm.  PE  16/2016  en  data  10.03.2016,  relatiu  a  la  valoració  de  l’oferta 
presentada.

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

RESOLC

Primer.  Adjudicar  el  contracte menor de  servei  de docència per  a la impartició de l’acció formativa 
“Organització i gestió de magatzems”, a Xavier Tovar Morales,  amb NIF 47789709X, per un import de 
12.190 € IVA exempt. 

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  12.190  €  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm. 
241/22699 del pressupost municipal vigent.

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

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

2) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
3) Nomenar tècnica municipal responsable d’aquest contracte a la Sra. Lidia Prats Querol
4) El  servei  ha de complir  amb les prescripcions  tècniques  especificades a la invitació,  i  amb 

l’oferta presentada.
5) El termini d’execució del contracte serà del 30.03.2016 al 30.06.2016.

Quart. Notificar aquest decret a Xavier Tovar Morales. 

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament de Promoció Econòmica.

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

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

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

ACORD

Primer. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0245, adoptat en data 29/03/2016.

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

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.
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2.5 Expedient núm.: G330/2016/01
Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme al Centre Aquàtic Municipal i a la Piscina Municipal 
d'Estiu.

Per acord núm. 9.1 adoptat per la Junta de Govern Local en data 02/02/2016, es van aprovar 
els plecs de clàusules administratives particulars i  de prescripcions tècniques del contracte 
administratiu  de  serveis de socorrisme al Centre Aquàtic Municipal i  a la Piscina Municipal 
d'Estiu, amb un pressupost de licitació de 309.960 €, IVA exclòs, i es va convocar licitació pel 
procediment obert, amb publicació al BOPB de data 10/02/2016.

A la Mesa de Contractació de data 1/03/2016 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1, es 
van admetre els licitadors presentats.

A la Mesa de Contractació de data 8/03/2016 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de les 
proposicions i es va sol·licitar informe tècnic de valoració de l’oferta econòmica i de les millores 
incloses en el preu. 

S’ha emès informe de data 21/03/2016, subscrit pel cap del Departament d’Esports.

A la Mesa de Contractació de data 29/03/2016 es va donar compte de l’informe tècnic i es va 
efectuar proposta d’adjudicació del contracte de conformitat amb la classificació següent:

núm
.

Nom del licitador Oferta € Criter
i
A

Criter
i
B

Criter
i
C

Total 
punts

Ordre

10 Aunar Group 2009, SL 262.509,1
2

60,00 20 20 100 1r

12 Emergències Setmil, SL 276.303,3
2

42,55 20 20 82,55 2n

2 Sanea 2008, SL 277.104,2
4

41,54 20 20 81,54 3r

13 Ebone servicios educación y deporte, 
SL

278.964,0
0

39,19 20 20 79,19 4rt

1 Barcelona Sport Management, SL 283.710,0
0

33,19 20 20 73,19 5è

11 Marsave Mallorca, SL 284.000,0
0

32,82 20 20 72,82 6è

7 Aquasos Serveis Integrals, SL 289.998,0
0

25,24 20 20 65,24 7è

5 Sage Sport, SL 295.345,0
0

18,48 20 20 58,48 8è

6 Paidoesports, SL 297.565,0
0

15,67 20 20 55,67 9è

8 Jocnet Gestió Esportiva, SL 297.871,5
6

15,28 20 20 55,28 10è

3 Proyectos e instalaciones deportivas de la 
Mancha, SL

302.000,0
0

10,06 20 20 50,06 11è

4 Diversport, SCP 302.997,6
0

8,80 20 20 48,80 12è

9 Pro Activa serveis aquàtics, SL 306.860,4
0

3,91 10 20 33,91 13è

El  29/03/2016 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 
5/04/2016.
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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’Esports, Salut i Gent gran en ús de les atribucions 
que m’atorga el Decret d’Alcaldia número 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD
Primer. Ratificar els acords de la Mesa de Contractació i adjudicar el contracte administratiu de 
serveis de socorrisme al Centre Aquàtic Municipal i a la Piscina Municipal d'Estiu a la proposta 
més avantatjosa, d’acord amb les dades següents:

ADJUDICATARI: Aunar Group 2009, SL NIF: B43993039
PREU: 131.254,56 €,  21% IVA: 27.563,46 €, total: 158.818,02 €
DURADA CTE.: 2 anys PRÒRROGA: 2 anys
MILLORES: a) Cursos al personal del Departament d’Esports:

- Curs d’utilització de desfibril·lador automàtic (6 hores de durada)
- Curs d’atenció a persones discapacitades (12 hores de durada)
- Curs d’atenció al client (12 hores de durada)
- Curs de possibilitats d’activitats físiques al medi aquàtic (12 hores de durada). 
Utilització de la plataforme on-line de cursos, titularitat de l’adjudicatari.

b) Aportacions de materials i altres recursos:
- 1 desfibril·lador per al Camp de futbol amb vitrina i rètol
- 1 desfibril·lador per al Pavelló esportiu amb vitrina i rètol
- 1 desfibril·lador per al Gimnàs municipal amb vitrina i rètol
- 1 cadira alta per a la Piscina municipal d’estiu.

Segon. Disposar la despesa corresponent als dies de prestació de servei durant el mes d’abril 
i la d’import 52.939,34 € (execució de maig a desembre) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm.  342/22799  del pressupost municipal vigent; la despesa de 79.409,01 € a càrrec de la 
mateixa aplicació pressupostària del pressupost de 2017; la despesa de 26.469,67 a càrrec del 
pressupost  de 2018;  autoritzar  el  crèdit  necessari  per  als anys 2019 i  2020,  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 d’Esports.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

2.6 Expedient: E007/2016/004 
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Aprovació del projecte d’obres municipals de manteniment anomenat “Millora de la xarxa de sanejament 
del municipi”. 
 
Per part del Serveis tècnics municipals s’ha redactat el document tècnic anomenat “Millora de la 
xarxa de sanejament del municipi” que es qualifica com a projecte de manteniment d’obres.

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

El document tècnic referenciat  (amb el grau suficient per a la seva execució per contracte) de 
conformitat amb el  Reglament d'obres, activitats i serveis (ROAS) i Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de  Contractes  del  Sector  Públic  (LCSP) es  qualifica  com  a  obres  de  manteniment (de 
pressupost inferior a 30.050,61 €).

Per  part  del  Cap de  Departament,  arquitecte,  Sr.  Antoni  Muñoz Franch,  s'ha  emès  informe 
favorable núm. 2016-0041 de data 1 de març de 2016 de supervisió i examen del projecte.

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

ACORD

Primer.  Aprovar  inicialment  el  projecte  d'obres  municipal  anomenat  “Millora  de  la  xarxa  de 
sanejament del municipi”,  amb un pressupost d’execució per contracte estimat de 24.516,80 € 
(IVA  inclòs),  i  autoritzar  la  despesa  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  161/63902  del 
pressupost de l’exercici de 2016.

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

Tercer. 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.

2.7 Expedient núm.: G330/2016/10
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0299 de data 11/04/2016, d’inici d’expedient, aprovació 
dels plecs  de clàusules i convocatòria de la licitació del contracte de subministrament del vestuari del 
personal de l'Ajuntament d'Abrera, pel procediment negociat amb publicitat.

L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-0299, de data 11/04/2016, 
amb el contingut literal següent:

“Per  a  la  contractació  del  vestuari  del  personal  empleat  de  l’Ajuntament d’Abrera es  preveu  la 
formalització d’un contracte administratiu de subministrament, de dos anys de durada prorrogable per un 
any més.
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S’ha  emès  informe  tècnic  justificatiu  de  la  contractació,  de  data  08/04/2016,  subscrit  pel  cap  del 
Departament d’Esports, el cap del Departament de Serveis urbans i Manteniment, el cap de la Policia 
Local, el tècnic de Medi Ambient, la tècnica d’Educació i la tècnica d’autonomia i Gent gran.

El valor estimat del contracte és de 81.055 €, amb la divisió de lots següent:

Lot  1:  Vestuari  de  la  brigada  municipal,  de  la  deixalleria,  del  personal  de  neteja,  del  personal  de 
manteniment del departament d’Esports, de les conserges d’escoles, dels conserges dels equipaments 
culturals, dels vigilants d’instal·lacions i de la treballadora familiar.
El preu màxim que serveix de base per a la licitació és de 36.763 € IVA no inclòs, incloses les eventuals 
pròrrogues del contracte i les modificacions.  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, la qual cosa comporta un 
equivalent de 7.720,23 €, amb un total de 44.483,23 €.
Lot 2: Vestuari dels educadors esportius.
El preu màxim que serveix de base per a la licitació és de 14.370 € IVA no inclòs, incloses les eventuals 
pròrrogues del contracte i les modificacions.  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, la qual cosa comporta un 
equivalent de 3.017,70 €, amb un total de 17.387,70 €.

Lot 3:  Vestuari de la Policia Local.
El preu màxim que serveix de base per a la licitació és de 29.922 € IVA no inclòs, incloses les eventuals 
pròrrogues del contracte i les modificacions.  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, la qual cosa comporta un 
equivalent de 6.283,62 €, amb un total de 36.205,62 €.

Es considera que el procediment negociat amb publicitat 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. La licitació es tramitarà en tres lots.

La proposta ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del Departament de Secretaria,  
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la necessitat motivada de l’actuació, la redacció dels 
plecs de clàusules,  així  com els  informes pertinents,  aquesta Alcaldia en ús de les atribucions  que 
m’atorga la llei

RESOLC

Primer. Iniciar  l’expedient  i  aprovar  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  Plec  de 
prescripcions  tècniques  del  contracte  administratiu  de  subministrament  del  vestuari  del  personal  de 
l'Ajuntament d'Abrera.

Segon. Iniciar  el  procediment  negociat,  amb  publicitat  al  Perfil  del  Contractant,  d’adjudicació  del 
contracte i invitar a les empreses individuals que s’indiquen, per a la presentació d’ofertes en un termini  
de quinze dies naturals  a comptar  des  de la  data  de recepció  de la invitació.  Les  proposicions  es 
presentaran a la Unitat de Contractació i Compres de l’Ajuntament d’Abrera, en horari d’atenció públic.

1) ARDECO’S - Pg. del Progrés, 37, 08640 Olesa de Montserrat
2) SERVEI INTEGRAL DE DERIVATS TÈXTILS, SL - C/ Mestre Joan Corrales, 81, 08950 

Esplugues de Llobregat
3) DILLERS SA - C/ Sánchez Calviño 82-84, entr. A, 14504 Ferrol
4) EL CORTE INGLÉS, SA (DIVISIÓN COMERCIAL) - C/ Casp, 56-58, 08010 Barcelona
5) DUERTO SL - C/ de la Técnica, 15, Pol. Ind. Montigalà, 08917 Badalona 
6) VESTUARIO LABORAL MARTÍN - C/ Santapau, 66, 08016 Barcelona
7) UNILABOR UNIFORMES - Ctra. de Vic, 88, 08241 Manresa
8) SATARA SEGURIDAD SL - Av. del Cid, 87 baixos, 46014 Valencia
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9) INSIGNA UNIFORMES,  SL -  Ctra.  Nacional  III,  parcel·la  14-A,  Pol.  Ind.  El  Oliveral,  46394 
Ribarroja del Turia

10) SASTRERIA  FERNÁNDEZ  -  C/  Motores,  nau  36.  Pol.  Ind.  Compte  de  Sert,  1a,  08755 
Castellbisbal

11) ESPORTS SAYAS 1988 SL - C/ Germans Martí 9, 08760 Martorell
12) LAURA MOLINA ROMANS (ESPORTS ABRERA SL) - C/ Martorell, 2, 08630 Abrera
13) VALUE POWER, SL - C/ Travessera de Gràcia, 71, 5è 2a, 08006 Barcelona.

Tercer. Autoritzar les despeses de 19.353,95  € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 920/22104 
del pressupost municipal vigent, de 25.551,57 a càrrec del pressupost de 2017, de 21.953,03 a càrrec 
del  pressupost  de  2018 i  condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aprovació  dels 
pressupostos de 2017 i 2018.

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 Junta de Govern Local a la propera sessió que celebri, a la Intervenció 
Municipal,  al  Departament  d’Esports,  al  Departament  de Serveis  urbans i  Manteniment,  a la Policia 
Local, al tècnic de Medi Ambient, a la tècnica d’autonomia i Gent gran i a la tècnica d’Educació.”

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

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

ACORD

Primer. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0299, adoptat en data 11/04/2016.

Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció Municipal, al Departament d’Esports, al 
Departament de Serveis urbans i Manteniment, a la Policia Local, al tècnic de Medi Ambient, a 
la tècnica d’autonomia i Gent gran i a la tècnica d’Educació.

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

2.8 Expedient núm.: G330/2011/19
Pròrroga del contracte de serveis de prevenció de riscos laborals en les disciplines preventives de seguretat 
en  el  treball,  higiene  industrial,  ergonomia  i  psicosociologia  aplicada  i  de  vigilància  de  la  salut  de 
l’Ajuntament d’Abrera.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.8, adoptat en data  04/06/2014, es va adjudicar el 
contracte de serveis de prevenció de riscos laborals en les disciplines preventives de seguretat en 
el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i de vigilància de la salut de 
l’Ajuntament  d’Abrera  a  l’empresa  Sociedad  de  prevención  de  Egarsat,  SL (amb  canvi  de 
denominació  social  a  Excelencia  y  garantia  para  la  salud  en  el  trabajo,  SLU),  amb  NIF 
B64734528, per un import de 34.146 € (IVA inclòs), formalitzat el 17/06/2014.

La clàusula segona del contracte, regula:  “El  termini d'execució del contracte serà de dos  
anys. El servei s’iniciarà, concretament, el dia 1 de juliol de 2014.
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No obstant, es preveu la possibilitat  de prorrogar per mutu acord de las parts,  i,  de forma  
expressa,  abans  de la seva finalització, sempre que la duració total del contracte, incloses  la  
pròrroga, no excedeixi de tres anys.
En  cas  de  no  prorrogar  mútuament  per  qualsevol  de  les  parts  s’haurà  de  comunicar,  
expressament  per  escrit,  amb  una  antelació  mínima   de  3  mesos  abans  de  finalitzar  el  
període.”

El  contractista  ha sol·licitat  la  pròrroga del  contracte,  mitjançant  escrit  de  data  03/02/2016 
(Registre núm. 2016-E-RC-808).

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  22/03/2016,  subscrit  pel  Cap  de  la  Unitat  d'Inspecció, 
Seguretat i Protecció Civil, segons el qual  no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la 
pròrroga del contracte.

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 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. Prorrogar  el  contracte  de serveis  de prevenció  de riscos  laborals  en les disciplines 
preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i de 
vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Abrera, adjudicat a  l’empresa Excelencia y garantia para la 
salud en el trabajo, SLU, per a la anualitat compresa entre l’1/07/2016 i el 30/06/2017.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de d’11.266,50 € a càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm. 920/22706 del pressupost municipal  vigent  i la despesa de  5.806,50 € a càrrec de la 
mateixa aplicació pressupostària del pressupost municipal de 2017 i condicionar l’existència de 
crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Excelencia y garantia para la salud en el trabajo, 
SLU.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i a la Unitat d'Inspecció, Seguretat i Protecció 
Civil.

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.: E029/2016/01
Aprovació  inicial  de  la  documentació  tècnica  presentada  per  executar  diverses  obres  en  sòl  no 
urbanitzable (segons l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010).

El dia 24 de març de 2016 té entrada en el registre general de l’Ajuntament, ofici subscrit per 
A.R.M., amb NIF 38556878T, en nom i representació de Endesa Distribución Eléctrica, SLU, 
amb CIF  B82846817,  mitjançant  el  qual  aporta  documentació  tècnica  relativa  a  l’actuació 
d’interès públic  en sòl  no urbanitzable  per  a  l’execució  d’obres  d’ampliació  de la  xarxa  de 
subministrament d’energia elèctrica (modificació línia aèria) a la finca Can Bros Vell, ubicada a 
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la  parcel·la  11  del  polígon  18  del  terme  municipal  d’Abrera (referència  cadastral 
08001A018000110000EZ),  perquè  aquesta  administració  atorgui  el  corresponent  permís 
municipal.

Respecte del tràmit instat per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, l’arquitecte tècnic municipal 
ha emès l’informe núm. 2016-0052 de data 31 de març de 2016 que, en la seva part essencial, 
diu:
“Informe dels Serveis tècnics municipals sobre l’expedient de llicència d'obres majors presentat per Endesa Distribución  
Eléctrica  SLU,  de  referència  NS  0482221-AT/BT  i  visat  2015/01353  de  17/12/15,  per  a  ampliació  xarxa  de  
subministrament.   
(...) 
INFORME  

 1. El sòl afectat pels treballs proposats està classificat pel Pla General d’Ordenació d’Abrera, aprovat definitivament per  
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 14 d’octubre de 1987, com a sòl no urbanitzable, protegit de valor  
agrícola (clau 41). 
2. Segons  l’article  47.4  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d'agost,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  
d'urbanisme, el sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o els  
equipaments  d’interès  públic  que  s’hagin  d’emplaçar  en  el  medi  rural,  tals  com les  instal·lacions  i  les  obres  
necessàries per a serveis tècnics com les xarxes de subministrament d’energia elèctrica. 
3. D’acord amb els articles 47 i 48 del Decret Legislatiu 1/2010 i 47.a del Decret 64/2014, per poder atorgar llicència  
urbanística en sòl  no urbanitzable,  és exigible  un projecte d’actuació específica,  que inclogui  la  documentació  
detallada a l’article 50.1 del Decret 64/2014. 
4.  La  documentació  complementària  presentada  conté  una  descripció  de  la  finalitat  del  projecte,  un  estudi  
d’impacte i  integració  paisatgística i  un projecte de  xarxa i  instal·lació.  D’altra  banda,  segons el  Pla  Territorial  
Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010, la zona es troba qualificada com a espai de  
protecció especial  (matriu  d’interès per  a  la  connectivitat  ecològica i  aqüífer  protegit  segons plànols  IV2  i  IV4  
respectivament). En opinió del tècnic que subscriu, els treballs projectats, d’acord amb la seva ubicació, no afecten  
de forma substancial  els  valors  de l’àrea on s’ubica  i  respecten les exigències  de l’article  2.6  de les normes  
d’ordenació territorials contingudes en el Pla. En conseqüència considero que es compleixen les determinacions de  
l’article 50.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat  
urbanística. 
5. Per  tant,  cal  iniciar  la  tramitació  del  procediment  establert  en  l’article  48  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  i  
desenvolupat en els articles 49 al 56 del Decret 64/2014, per l’aprovació de la documentació tècnica aportada com  
a projecte d’actuació específica per poder atorgar llicència urbanística sol·licitada, el que comporta:

 Sotmetre el projecte a informació pública per un termini d’un mes. L’edicte de convocatòria s’ha de publicar  
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Abrera i a un dels  
diaris de premsa periòdica de més divulgació de l’àmbit municipal (articles 23 del Decret 305/2006 i 51 del  
Decret 64/2014).

 Sol·licitar els informes sectorials següents (article 52 del Decret 64/2014):

- Departament  competent  en  matèria  de  cultura,  sobre  l’eventual  afectació  de  restes  
arqueològiques d’interès declarat.

- Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, sobre els efectes i les repercussions  
que l’actuació pot ocasionar al funcionament de l’activitat de les explotacions agràries que en  
puguin resultar afectades. 

- De l’administració hidràulica, sobre l’eventual afectació d’aqüífers classificats, zones vulnerables o  
zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació aplicable.

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, sobre l’eventual afectació de jaciments paleontològics  
o punts geològics d’interès.

- Agència catalana de l’aigua.

- Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona.
Atesos el resultat de la informació pública i les conclusions dels informes sol·licitats, la Junta de Govern Local haurà  
de resoldre l’aprovació prèvia del projecte i trametre l’expedient complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de  
Barcelona  per a la seva aprovació definitiva, o bé denegar-ne l’aprovació (art. 53 i 54 del Decret 64/2014).”

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

Primer. Aprovar inicialment el projecte de l’actuació d’interès públic en sòl no urbanitzable per a 
l’execució d’obres d’ampliació de la xarxa de subministrament d’energia elèctrica (modificació 
línia aèria) a la finca Can Bros Vell, ubicada a la parcel·la 11 del polígon 18, presentada el 24 
de  març  de  2016  per  A.R.M.,  amb  NIF  38556878T,  en  nom  i  representació  de  Endesa 
Distribución Eléctrica, SLU, amb CIF B82846817, per considerar-la suficient i  adequada per 
iniciar el tràmit d'acord amb l’art. 48 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Segon.  Obrir  un  tràmit  d’informació  pública,  amb la  publicació  al  BOP,  a  El  Periódico  de 
Catalunya, al tauler d’anuncis de la corporació i al web municipal, per un termini  D’UN MES a 
comptar  des  del  dia  següent  al  de publicació  al  BOP.  Durant  aquest  període  d’informació 
publica, els  qui  tinguin un interès directe o resultin afectats,  podran examinar l’expedient  i 
presentar-hi  les  reclamacions  que  estimin  oportunes.  Transcorregut  aquest  període  sense 
al·legacions  s’entendrà  automàticament  aprovat  provisionalment  per  l’Ajuntament,  i  es 
procedirà  a  la  seva  remissió  a  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme als  efectes  de la  seva 
aprovació definitiva.

Tercer. Sol·licitar els preceptius informes als següents organismes oficials:
- Departament de Cultura.
- Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. I en relació amb 

la compatibilitat de l’ús que es sol·licita amb la declaració MAH/2404/2007, d’11 de juliol, 
per la qual es declara zona de seguretat part del terme municipal d’Abrera, publicada en el 
DOGC 4940 de 3.8.2007.

- Institut Cartogràfic i geològic de Catalunya.
- Agència catalana de l’aigua.
- Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona.

Quart. Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

 
3.2  Expedients núms.: E015/2016/03/març  i els referenciats 
Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors presentades pels interessats que 
s'indiquen en cada cas durant el mes de març de  2016. 
 
S'han  presentat  durant  el  mes  de  Març  de  2016  al  registre  general  municipal  diverses 
comunicacions prèvies d'obres menors per part dels peticionaris-beneficiaris que en cada cas 
s'indiquen.

Atesa  la  Disposició  Addicional  Primera  (actes  subjectes  a  règim de  comunicació  prèvia)  de 
l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Edificació, aprovada per decret de l'Alcaldia núm. 10293 
de data 26 de febrer de 2008.

S'han emès els informes preceptius en relació amb les comunicacions d'obres presentades i s'han 
realitzat les instruccions en els expedients corresponents.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, Unitat de 
Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 
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el  Reglament  de  la  Llei  d'Urbanisme,  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per 
expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint 
en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga 
el Decret núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció 
del següent

ACORD

Primer.  Restar assabentada aquesta Junta de Govern de les comunicacions prèvies d'obres 
menors i de tala d'arbres subjectes a aquest règim, que es detallen a continuació:

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/022
- INTERESSAT: MP. G. M.
- NIF: 38053617W
- OBRES COMUNICADES: construcció i adequació de jardineres interiors i pavimentació exterior 
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Bosc, 16 (CV1.B73 - ref. cadastral 0672005)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/023
- INTERESSAT: D. A. A.
- NIF: 48265973J
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Casamada, 10, 1r 1a (referència cadastral 8567220 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/024
- INTERESSAT: JJ. M. F.
- NIF: 74709406R
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i/o jardins, i formació de senders interiors
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Múrcia, 5 (CV2.414-ref. cadastral 0680304)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/025
- INTERESSAT: M. F. C.
- NIF: 46678972N
- OBRES COMUNICADES: pavimentació de patis i jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Pallejà, 6B (referència cadastral 8873803 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/026
- INTERESSAT: R. C. V.
- NIF: 36705983F
- OBRES COMUNICADES: reparació de paraments verticals per humitats en la paret
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Sant Pere, 12, 2n (referència cadastral 8566006 )
-  LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA:  0 € (Ordenança Fiscal  8 Tarifa  2.20:  intervenció puntual per  a 
garantir mínims d'habitabilitat)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/027
- INTERESSAT: M.C.R.
- NIF: 33188382A
- OBRES COMUNICADES: adequació de la tanca de façana
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-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Menéndez  Pelayo,  18  (LC.043+044)  (referència 
cadastral 0646107 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/028
- INTERESSAT: CA.M.C.
- NIF: 77629573L
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i/o jardins, i formació de senders interiors
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Bosc, 6 (CV1.B68) (referència cadastral 0672012 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/029
- INTERESSAT: P.P.M.
- NIF: 76222801L
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pl. Rafael Casanova, 9, 1r 2a (referència cadastral 8372301 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/030
- INTERESSAT: J.G.R.
- NIF: 37251899H
- OBRES COMUNICADES: pavimentació de patis (massissar part de l'escala exterior per habilitar 
una plaça d'aparcament a la terrassa anterior)
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Aragó, 8 (CV2.223) (referència cadastral 0180229 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/031
- INTERESSAT: MJ.E.G.
- NIF: 74643895V
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany, i col·locació de reixes en portes i finestres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Lluís Companys, 2, 2n 4a (referència cadastral 8469501 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/032
- INTERESSAT: A.B.P.
- NIF: 37407684R
- OBRES COMUNICADES: arranjar l’aplacat de pedra de la façana per caiguda
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Cm. del Suro, 16 (referència cadastral 0961709 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/033
- INTERESSAT: ME.M.C.
- NIF: 49780398A
- OBRES COMUNICADES: reparació d’una fuita d’aigua i substitució de la banyera per plat de 
dutxa.
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Generalitat, 30, 1r 1a (referència cadastral 8273501)
-  LIQUIDACIÓ  TRIBUTÀRIA:  0  €  (Ordenança  Fiscal  8  Tarifa  2.19:  supressió  barreres 
arquitectòniques i Tarifa 2.20: intervenció puntual per a garantir mínims d'habitabilitat).
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Segon. Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances (Cap 
de  Departament,  Tresorera  i  a  l'Administrativa  Polivalent  de  Comptabilitat  i  Suport),  al 
d'Urbanisme i Territori (arquitecta tècnica municipal) i a la Policia Local.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2016/01
Comunicació d’activitat d’oficina d'enginyeria mecànica al carrer del Progrés, 5, 3r 1a.

Viladessign Engineering SL, NIF B64644909, ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància 
entrada en data 08.01.2016 (núm. de registre 115) i la documentació annexa corresponent.

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

En  data  10.02.2016 s’ha requerit  al  sol·licitant  la  documentació  que  mancava  per  poder 
resoldre el procediment, documentació que ha estat aportada en data 09.03.2016 (núm. de 
registre 1994).

S’ha emès l’informe núm. 2016-0023 de compatibilitat amb el planejament urbanístic de data 
03.02.2016, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès  l’acta de comprovació de data 09.03.2016,  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. 2015/0596 del dia 3 de juliol del 
2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
Titular: Viladessign Engineering SL, NIF B64644909
Rètol de l’establiment: ---
Activitat: oficina d'enginyeria mecànica
Emplaçament: C. Progrés, 5, 3r 1a
Classificació:  activitat  no  classificada  d’acord  amb la  Llei  20/2009,  de  4  de desembre,  de 
prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA) i normativa que la desenvolupa.

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 08.01.2016 i la documentació 
complementària presentada en data 09.03.2016 amb núm. de visat AR-00937/16 del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials d’Aragó i diligenciar-la en aquest sentit.

Tercer. Acordar, d’acord amb la normativa vigent, i amb la valoració i qualificació que resulta 
de la instrucció de les actuacions tècnicoadministratives, la imposició a l’activitat autoritzada a 
l’apartat  anterior  de  les  següents  condicions,  limitacions,  i  mesures  correctores  en  el  seu 
funcionament.
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CONDICIONS  GENÈRIQUES  DETERMINADES  PER  LA  NORMATIVA  GENERAL  O 
SECTORIAL:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. 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.

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

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

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

Quota 
tributària

Reducció per 
emprenedoria

Reducció per petit 
comerç individual

Import total

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

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.

5. SUBVENCIONS

5.1 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 Treballs d’anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable

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 “Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable” del terme municipal 
d’Abrera, i la seva posterior presentació  telemàtica davant la Seu Electrònica de la Diputació 
de Barcelona.

Mitjançant  ofici  subscrit  en  data  30 de març  de 2016  pel  senyor  C.C.P.,  Cap de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona, registrat en aquest 
Ajuntament el 4 d’abril de 2016 (registre d’entrada núm. 2725), s’informa que la petició relativa 
a l’elaboració d’informe dels espais lliures per a processos de planificació urbanística i 
sectorial (sol·licitud núm. 1640010197) ha estat valorada favorablement.

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
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ACORD

Primer. Acceptar l’acte de concertació relativa a l’assistència sol·licitada, concedida per l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, per a l’actuació corresponent a “Anàlisi 
i planificació de sòl no urbanitzable” del terme municipal d’Abrera, en tots els seus termes.

Segon. Trametre l’acceptació a la Diputació de Barcelona mitjançant el document C3-003-16 
(presentació telemàtica davant la Seu Electrònica).

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

5.2 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 Treballs d’anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable

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 “Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable” del terme municipal 
d’Abrera, i la seva posterior presentació  telemàtica davant la Seu Electrònica de la Diputació 
de Barcelona.

Mitjançant  ofici  subscrit  en  data  30 de març  de 2016  pel  senyor  C.C.P.,  Cap de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona, registrat en aquest 
Ajuntament el 4 d’abril de 2016 (registre d’entrada núm. 2725), s’informa que la petició relativa 
a l’elaboració d’informe dels espais lliures per a processos de planificació urbanística i 
sectorial (sol·licitud núm. 1640010197) ha estat valorada favorablement.

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 l’acte de concertació relativa a l’assistència sol·licitada, concedida per l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, per a l’actuació corresponent a “Anàlisi 
i planificació de sòl no urbanitzable” del terme municipal d’Abrera, en tots els seus termes.

Segon. Trametre l’acceptació a la Diputació de Barcelona mitjançant el document C3-003-16 
(presentació telemàtica davant la Seu Electrònica).

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d'Urbanisme i Territori (Cap de Departament, 
arquitecta, i arquitecte/a tècnic/a municipals).
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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.- CONVENIS

6.1  Expedient núm.: G401/2016/14
Prorrogar  el  conveni  de col·laboració  regulador  del  finançament  de l’Equip  d’Atenció  a  la Infància  i 
Adolescència (EAIA- IV) del Baix Llobregat per a l’exercici de 2016.

Vist l’esborrany de pròrroga de conveni de col·laboració regulador del finançament de l’equip 
d’atenció  a  la  infància  i  adolescència  (EAIA IV)  del  Baix  Llobregat,  punt  quart  de  la  part 
d’acords, per a l’exercici 2016 entrat per Registre d’Entrada núm. 2016-E-RC-653 de data 28 
de gener de 2016.

Atesa la vigència de l’actual conveni de col·laboració en matèria de protecció d’infància amb la 
Generalitat de Catalunya depèn del Departament de Benestar Social i  Família, delegada la 
gestió  a  través del  Consell  Comarcal,   i  ha  estat  prorrogat  successivament,  fins arribar  a 
l’anterior exercici 2015.

En data 14 de febrer de 1996, l’Ajuntament d’Abrera, simultàniament amb altres ajuntaments 
del Baix Llobregat van subscriure un “Conveni de col·laboració regulador del finançament de la 
contractació del personal destinat a l’EAIA IV del Baix Llobregat” prorrogat posteriorment per 
exercicis successius, en virtut del qual la gestió del servei corresponia al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, per delegació de la Direcció General d’Atenció a la Infància (actual Direcció 
General d’Atenció a la Infància i Adolescència), en concordança amb l’article 5, apartat 1 i 3 de 
la Llei 12/1983, que preveuen la possibilitat de delegar la gestió de serveis als Ens Locals, per 
part de la Generalitat de Catalunya. 

La  participació  de  l’Ajuntament  d’Abrera  es  preveu  en  funció  del  finançament  fixat  en  el 
Contracte Programa 2016-2020 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el  
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria 
de  serveis  socials,  altres  programes  relatius  al  benestar  social  i  polítiques  d’igualtat,  pel 
concepte de gestió dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA). S’especifica,que 
en el cas que es modifiquin les previsions d’ingressos i despeses que han de servir com a 
base  de  càlcul  a  l’aportació  que es  recull  en  el  vigent  conveni,  aquest  es  modificarà  per 
adequar-lo  a  les  noves  previsions  i  que  en  el  cas  que  les  diferències  no  siguin  molt  
significatives es compensaran a l’exercici 2017. 

Els Serveis Socials Bàsics, entre les funcions establertes en l’article 17 de la Llei 12/2007, està 
la d’intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si 
hi  ha  menors  i  coordinar-se  amb  els  serveis  socials  especialitzats,  amb  els  equips 
processionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i 
amb les que actuen en l’àmbit dels serveis socials.

S’emet informe favorable per la Tècnica referent dels Serveis Socials Bàsics per donar tràmit a 
aquesta pròrroga de col·laboració.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Serveis Socials en el marc 
de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta regidoria de 
Serveis  Socials en ús de les atribucions que m’atorga el  Decret  2015-0596 de 3 de juliol, 
proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent
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Atès que el conveni tindrà vigència des de l’1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2016  

S’ACORDA

Primer. Aprovar i facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni de col·laboració regulador del 
finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA IV) del Baix Llobregat, per a 
l’any 2016, entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera.  

Segon. Autoritzar,  disposar  i  reconèixer  l’obligació  de  cinc-cents  setanta-vuit  euros   amb 
seixanta-nou  cèntims  d’euro  (578,69€)  amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  920/465,00 
(exercici 2016) i ordenar el pagament al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Tercer. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar al Departament 
d’Intervenció General i Tresoreria per als efectes oportuns. 

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

 
7.- PERSONAL 
 
7.1 Expedient núm.: G221/2016/04
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 al mes de 
març 2016, essent  37,00 normals i  66,50 festives o nocturnes.

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

8.- ESTADÍSTIQUES

8.1 Expedient: E290/2016/02
Procés de preinscripció i matrícula de l’Escola Bressol Municipal Món Petit per al curs 2016-17

En data 27.07.2009, per Decret d’Alcaldia, es va adjudicar la gestió del servei municipal d’Escola 
Bressol, per la modalitat de concessió administrativa, a Serveis Educatius Cavall de Cartró, S.L. i 
en data 28.07.2009 es va signar amb l’adjudicatari el corresponent contracte de gestió.

El Decret 75/2007, de 27 de març (publicat al DOGC núm. 4852, de 29.03.2007) estableix el  
procediment  d’admissió  de l’alumnat  als centres en els  ensenyaments sufragats amb fons 
públics.
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La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (publicada al DOGC núm. 5422, de 16.07.2009) 
regula el sistema educatiu a Catalunya.

La Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer (publicada al DOGC núm. 7073, de 07.03.2016), 
aprova les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de 
Catalunya  i  altres  centres  educatius,  en  els  diversos  ensenyaments  sostinguts  amb  fons 
públics, per al curs 2016-2017.

En conseqüència, i de conformitat amb el que disposa la normativa citada, és convenient dictar 
mesures per tal de coordinar adequadament el procés de preinscripció i matrícula al servei 
públic Escola Bressol Municipal Món Petit. 

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.  Obrir el període de preinscripció del curs 2016-17 de l’Escola Bressol Municipal Món 
Petit, que es realitzarà del 2 al 13 de maig de 2016, i fer-ne la màxima difusió. 

Segon. Oferir el nombre de vacants per a cada nivell (grup 0-1 any, grup 1-2 anys, grup 2-3 anys) 
que resulti de deduir del nombre de places escolars de cada nivell la reserva corresponent a la 
previsió d’infants procedents del nivell anterior. 

Tercer. Aprovar la documentació que es relaciona a continuació: 

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 

Quart. 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

8.2 EXPEDIENT: E350/2016/02
ASSUMPTE: Nomenament representant Xarxa Local de Consum

L’Ajuntament  d’Abrera  forma  part  de  la  Xarxa  de  Local  de  Consum  de  la  Diputació  de 
Barcelona. 

Tots  els  municipis  integrants  de  la  Xarxa  Local  de  Consum  han  de  nomenar  el  seu 
representant a la XLC per a la legislatura vigent. Aquest  representant ha de ser un càrrec 
electe, que acostuma a ser el regidor/a de consum.
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El decret 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, sobre delegació de competències de l’Alcalde 
a favor dels Regidors i Regidores, efectua una delegació general d’atribucions a la Sra Mònica 
Torre-Marín Cuesta dels assumptes de la regidoria de promoció econòmica, comerç i turisme, 
que inclou el camp d’actuació de consum. 

Atès l’informe tècnic favorable 101 AL, núm.  2016-0022, de data 11/04/16 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. Nomenar a la Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta representant d’aquest Ajuntament a la 
Xarxa Local de Consum.

Segon. Notificar el nomenament al Servei de Suport a les Polítiques de Consum. 

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

9.- ALTRES ASSUMPTES

L’Alcalde  demana  la  inclusió  per  urgència  dels  següents  temes,  essent  aprovats  per 
unanimitat dels assistents.

9.1 EXPEDIENT: G404/2016/063MO/01
ASSUMPTE: Acceptació del fons de prestació de la Diputació de Barcelona.

El  25 de febrer  de 2016 la  Junta  de Govern  de la  Diputació  de Barcelona va aprovar  la 
concessió  del  fons  de  prestació  “Els  serveis  locals  d’ocupació  amb plataforma  telemàtica 
Xaloc” en el  marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”
 
Els fons de prestació consisteixen en transferències dineràries de caràcter excepcional per al 
finançament de serveis i estructures de gestió local, distribuïdes per criteris objectius i unívocs 
relacionats  amb  l’objecte  finançat  de  caràcter  poblacional,  territorial,  socioeconòmic  o  de 
gestió.

Els fons de prestació s’atorguen per concessió directa i d’acord amb els criteris de distribució 
es concedeix al Ajutament d’Abrera el següent:

Ens destinatari NIF
Aportació 
Diputació
(EUR)

Import a 
justificar 
(EUR)

CODI XGL
Núm.operació 
comptable

Ajuntament Abrera P0800100J 16.514,36 22.019,15 16/Y/215895 1603000384/1

Les actuacions objecte del fons de prestació tenen un període d’execució comprés entre l’1 de 
gener de 2016 al 31 de desembre de 2016. 

La  Diputació  de  Barcelona  realitzarà  un  pagament  avançat  equivalent  al  50% de  l’import 
concedit, un cop l’Ajuntament presenti l’acceptació de la subvenció.
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Atès l’informe tècnic favorable  PE 23/2016 de data 12/04/16 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. - Aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada. 

Segon. Notificar aquest acord a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació 
de Barcelona i comunicar-lo 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.

9.2 EXPEDIENT: G404/2016/063MO/02
ASSUMPTE: Acceptació d’ajuts del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la 
integració social de la Diputació de Barcelona

En data 10 de març de 2016 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el  
“Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

La finalitat és fomentar, de forma integral, l’ocupació local al conjunt de la demarcació atenent 
també, de forma específica, les necessitats del col·lectius en risc d’exclusió social.

El programa preveu afavorir la contractació i/o nomenament de persones aturades, considerant 
com a tals aquelles que no estiguin desenvolupant  una activitat  laboral  i  que es trobin en 
situació de cerca activa de feina. En aquest sentit, es garanteix la cobertura del cost laboral 
que assumeixin els destinataris per a la contractació o nomenament de persones, de manera 
que no es generin costos ni despeses addicionals. Amb tot, cal estar a les previsions que, en 
matèria de gestió  de la provisió  de personal,  efectua la Llei  48/2015,  de 28 d’octubre,  de 
pressupostos generals de l’Estat per al 2016, així com també a les disposicions de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

L’import total de l’ajut atorgat a l’Ajuntament d’Abrera és de 103.470,74 €

El  programa  complementari  de  foment  de  l’ocupació  i  de  suport  a  la  integració  social, 
s’estructura en:

Línia 1 - Suport integral al foment de l’ocupació

a) Suport als plans locals d’ocupació
b) Suport a la formació
c) Ajuts a la contractació laboral

Línia 2 - Suport a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió i de reforç dels serveis 
socials municipals

a) Suport a plans locals d’ocupació adreçats a col·lectius en risc d’exclusió social 
b) Ajuts  a  l’ocupació  de  col·lectius  en  risc  d’exclusió  social  mitjançant  les  empreses 

d’inserció sociolaboral, centres d’inserció o entitats del tercer sector social
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c) Suport  a  plans  d’ocupació  per  a  la  contractació  de  personal  administratiu  i/o 
informadors/es dels serveis socials municipals

Es proposa sol·licitar el següent:

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

 51.735,37 € per a la Línia 2 - Suport a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió i de 
reforç  dels  serveis  socials  municipals  a)  Suport  a  plans  d’ocupació  adreçats  a 
col·lectius en risc d’exclusió social.

Atès l’informe tècnic favorable  PE 22/2016 de data 12/04/16 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 les actuacions indicades i sol·licitar 
a la Diputació l’avançament total de l’ajut.

Segon. Notificar aquest acord a la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de 
Barcelona a través del model tràmit P3-001-16 i comunicar-lo als departaments d’Intervenció i 
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

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de la qual 
dono fe amb el seu vistiplau, essent les 19.07 hores. 

  Vist i plau
La Secretària                L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau                            Jesús Naharro Rodríguez 
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