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

A la Vila d’Abrera, essent les 18:00 hores del dia 19 de gener de 2016, es reuneixen 
en primera convocatòria, a la Sala de Sessions de la  Casa de la Vila, prèvia citació i 
per la celebració de sessió ordinària a la que fa referència l’article 113 del Reial Decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores:

President: Sr. Jesús Naharro Rodíguez (PSC)

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

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

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

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

Comunicació (PSC) 

Secretària: Sra. 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)

Excusa  l’assistència  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 D’ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2015/9

Acta de la Junta de Govern Local de 15.12.2015
1.2 Expedient núm.: G013/2015/10

Acta de la Junta de Govern Local de 28.12.2015

2 CONTRACTES
2.1 Expedient núm.: G333/2015/38

Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1159  de  data  24/12/2015,  de 
resolució del contracte menor de serveis d’inscripció de 2 ascensors no registrats 
(Departament d’Urbanisme i Centre Aquàtic Municipal) i nova adjudicació.

2.2 Expedient núm.: G333/2015/55
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1168  de  data  28/12/2015, 
d’adjudicació del contracte menor de serveis de manteniment informàtic del mòdul de 
gestió del temps (CPR) i de l’aplicació informàtica SIGEP (Sistema Integrat de Gestió 
de Personal).
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2.3 Expedient núm.: G330/2014/19
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1190 de data 30/12/2015, de pròrroga 
del contracte de serveis de manteniment d’un sender de passejades al Torrent Gran 
d’Abrera.

2.4 Expedient núm.: G333/2015/44
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1191  de  data  30/12/2015, 
d’adjudicació del contracte menor de subministrament de 20 armilles antibales per a 
la Policia Local d’Abrera.

2.5 Expedient núm.: G333/2015/53
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1192  de  data  30/12/2015, 
d’adjudicació del contracte menor de serveis de  docència per a la impartició de la 
formació  bàsica  de  l’acció  formativa  d’activitats  de  gestió  administrativa 
(enregistrament de dades, gestió d’arxius i ofimàtica).

2.6 Expedient núm.: G333/2015/48 (E007/2015/008)
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1206  de  data  31/12/2015, 
d’adjudicació  del  contracte  menor  d’obres  de substitució  de fusteria  d’alumini  de 
l’escola bressol Món Petit.

2.7 Expedient núm.: G329/2013/11
Devolució de la garantia definitiva del  contracte mixt de subministraments i  serveis 
Central de fred al Mercat Municipal d’Abrera.

2.8 Expedient núm.: G333/2015/54
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0004  de  data  05/01/2016, 
d’adjudicació del contracte menor de serveis de docència per a la impartició de 
la  formació  específica  d’acció  formativa  d’activitats  de  gestió 
administrativa (Operacions administratives comercials, Gestió operativa de 
tresoreria, Gestió auxiliar de Personal, i Registres comptables).

2.9 Expedient núm.: G333/2015/52
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0009  de  data  07/01/2016, 
d’adjudicació  del  contracte  menor  de  subministrament  i  servei  d’instal·lació  de 
bombament d’aigües residuals del polígon industrial Barcelonès.

2.10 Expedient núm.: G333/2015/51
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0010  de  data  07/01/2016, 
d’adjudicació del contracte menor d’obres de reforma i ampliació dels vestidors 
de la brigada municipal.

2.11 Expedient núm.: G328/2012/02
Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-1189  de  data  30/12/2015,  de 
modificació,  pròrroga,  imposició  de  penalitats, aprovació  de  les  factures  i 
certificacions  i  actes  de  recepció  del  contracte  de  les  obres  anomenades 
“Rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera (2a fase)

2.12 Expedient núm.: G328/2015/02 (FACT-2015-1815)
Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-1214  de  data  31/12/2015, 
d’aprovació de la 1a i última certificació d’obres i de l’acta de recepció de les obres 
anomenades “Obres de reparació de les cobertes dels edificis municipals”

3 OBRES
3.1 Expedient núm.:  E013/2012/187

Pròrroga de llicència d’obres per a executar diverses obres al c/ País Valencià, 39, a 
instància de la Sra. F.M.A.O., amb NIF 77078827P.

3.2 Expedient núm.:  E013/2013/370
Llicència d'obres i instal·lacions per a legalitzar les modificacions i ampliacions de 
plataformes i murs de contenció a la parcel·la ubicada a c/ Sant Miquel, 25-26, a 
instància de la Sra. M.M.C., amb NIF 46817165K. 

3.3 Expedient núm.:  E013/2014/350
Legalització d'obres consistents en la reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat ubicat 
al Camí Castell de Voltrera, 7, a instància de la Sra. M.S.F., amb NIF 43548393D. 

3.4 Expedient núm.: E014/2015/289
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la instal·lació interior de gas en 
un habitatge del c/ Xarel·lo, 34, a instància de la Sra. T.V.R., amb NIF 27701136M. 

3.5 Expedients núms.: Els referenciats
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Assabentat  de  comunicacions  prèvies  per  a  la  realització  d'obres  menors 
presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de desembre 
de  2015. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient núm.: E053/2004/031

Comunicació d’activitat de bar a la plaça de les Oliveres, 28, local.
4.2 Expedient núm.: E053/2015/030

Comunicació d’activitat de perruqueria a l’Av. de la Generalitat, 26, local.
4.3 Expedient núm.: E053/2004/044

Comunicació de transmissió d’activitat de restaurant bar a la rambla del Torrentet, 14, 
local F.

5 SUBVENCIONS
5.1 Expedient núm.: G404/2015/4/006IC

Acceptació  de  subvenció  de  l’Àrea  de  Desenvolupament  Econòmic  Local  de  la 
Diputació de Barcelona, per al projecte de condicionament del GR-270, camí del riu 
Llobregat

6 CONVENIS
6.1 Expedient: G346/2006/1

Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1160 de data 24.12.15
6.2 Expedient núm.: G401/2015/01

Ratificació del Decret de Regidoria Delegada número 2015-1137 de data 21/12/2015 
i Aprovació de la despesa del Suport a les Dependències

7 PERSONAL
---

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient: G388/2015/16 

Donar compte de diverses resolucions judicials. 

9 SOBREVINGUTS
----

1.- APROVACIÓ D’ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2015/9
Acta de la Junta de Govern Local de 15.12.2015

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.
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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 15 de desembre 
de 2015, 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.

1.2 Expedient núm.: G013/2015/10
Acta de la Junta de Govern Local de 28.12.2015

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 
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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 28 de desembre 
de 2015, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.

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

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

2.- CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G333/2015/38
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1159  de  data  24/12/2015,  de 
resolució  del  contracte  menor  de  serveis  d’inscripció  de  2  ascensors  no 
registrats  (Departament  d’Urbanisme  i  Centre  Aquàtic  Municipal)  i  nova 
adjudicació.

L’Alcaldia  de l’Ajuntament  d’Abrera  ha adoptat  el  Decret  núm.  2015-1159,  de data 
24/12/2015, amb el contingut literal següent:

“Per acord núm. 2.8 adoptat per la Junta de Govern Local en data 01.12.2015, es va adjudicar 
el  contracte  menor  de  serveis  d’inscripció  de  2  ascensors  no  registrats  (Departament 
d’Urbanisme i Centre Aquàtic Municipal), a l’empresa Ascensors del Vallés SA.

L’empresa  contractista,  per  escrit  de  data  14.12.2015,  ha  manifestat  la  seva  impossibilitat  
d’iniciar  l’execució  del  contracte,  al·legant  que  no  poden  fer  cap  actuació  de  reparació, 
instal·lació  o  substitució  dels  aparells  elevadors  si  no  porten  el  manteniment  dels  dos 
ascensors.

Vist l’informe emès per l’arquitecte cap del Departament d’Urbanisme i Territori, núm. 2015-0014 
de  data  22.12.2015,  la  segona  oferta  classificada  correspon  a  la  presentada  per  l’empresa 
Schindler SA, per un import de 7.300,45 € IVA exclòs.

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. Resoldre el contracte administratiu de serveis d’inscripció de 2 ascensors no registrats 
(Departament  d’Urbanisme i  Centre Aquàtic  Municipal),  adjudicat a  l’empresa  Ascensors del 
Vallés SA, de conformitat amb l’art. 223.d) del TRLCSP.

Segon. Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  d’inscripció  de  2  ascensors  no  registrats 
(Departament  d’Urbanisme i  Centre  Aquàtic  Municipal)  a  l’empresa Schindler  SA, amb CIF 
A50001726, per un import de 7.300,45€ sense IVA, 8.833,55€ amb el 21% d’IVA inclòs.

5



Tercer. Autoritzar i disposar la despesa de 5.106,20 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm.  1532/21200  i,  autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  3.727,35  €  a  càrrec  de  l’aplicació  
pressupostària núm. 342/22799 del pressupost municipal vigent.

Quart. 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 servei ha de complir les prescripcions tècniques especificades a la invitació.

Cinquè. Notificar aquest decret a Ascensors del Vallés SA i a Schindler SA.

Sisè. Donar  compte  a  la  Intervenció  municipal,  al  Departament  d’Urbanisme  i  Terriotri,  al 
Departament d’Esports, a la Regidoria d’Obres i Serveis, Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat,  
i a la Regidoria d’Esports, Salut i Gent Gran.

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

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

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

ACORD

Primer. Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-1159,  adoptat  en  data 
24/12/2015.

Segon. Donar  compte  a  la  Intervenció  municipal,  al  Departament  d’Urbanisme  i 
Territori, al Departament de Serveis urbans i Manteniment 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.

2.2 Expedient núm.: G333/2015/55
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1168  de  data  28/12/2015, 
d’adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis  de  manteniment  informàtic  del 
mòdul  de gestió del  temps (CPR)  i  de l’aplicació informàtica SIGEP (Sistema 
Integrat de Gestió de Personal).

L’Alcaldia  de l’Ajuntament  d’Abrera  ha adoptat  el  Decret  núm.  2015-1168,  de data 
28/12/2015, amb el contingut literal següent:

“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.
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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 manteniment del mòdul de gestió del temps (CPR) i de 
l’aplicació informàtica SIGEP (Sistema Integrat de Gestió de Personal).

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 demanat pressupost  a l’empresa contractista del 
subministrament dels programes informàtics, qui ha presentat l’oferta següent:

Aytos soluciones informáticas SLU 
 Manteniment de l’aplicació informàtica SIGEP (Sistema integral de Gestió de Personal) 

del 01.04.2016 al 31.12.2016: 2.768,84  € IVA exclòs.
 Manteniment  del  mòdul  de  gestió  del  temps  (CPR)  del  01.01.2016  al  31.12.2016: 

628,75€ IVA exclòs

S’ha emès informe tècnic data 17.12.2015, 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  el  servei  de manteniment  del  mòdul  de gestió del 
temps (CPR) i de l’aplicació informàtica SIGEP (Sistema Integrat de Gestió de Personal) , a 
l’empresa Aytos soluciones informáticas SLU,  amb NIF B41632332, per un import de 3.397,59 
€, sense IVA, 4.111,09 € amb el 21% d’IVA inclòs.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 4.111,09 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 920/21600 del pressupost municipal 2016.

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  la  Sra.  Yolanda Sánchez 

Varela.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Aytos soluciones informáticas SLU.
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Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i a la Unitat de Recursos Humans.

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.  2015-1168,  adoptat  en  data 
28/12/2015.

Segon. Donar compte a la Intervenció municipal i a la Unitat de recursos humans del 
Departament de Secretaria.

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.: G330/2014/19
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1190  de  data  30/12/2015,  de 
pròrroga del contracte de serveis de manteniment d’un sender de passejades al 
Torrent Gran d’Abrera.

L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat resolució mitjançant Decret núm. 2015-1190 del dia 30 de 
desembre de 2015 el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
 
“Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.4, adoptat en data 14/01/2015, es va adjudicar 
el  contracte administratiu de serveis de manteniment  d’un sender de passejades al  Torrent 
Gran d’Abrera, a l’empresa Companyia Forestal de Sabadell, SL (FORESAB), CIF B62812318, 
per un import de 2.288,32 € IVA inclòs, formalitzat el 23/01/2015, amb inici de la prestació de 
serveis l’1/04/2015 i una durada de contracte de 6 mesos, prorrogable.

Per escrit de data 21/09/2015 (Registre  2015-E-RC-6800) l’empresa contractista va sol·licitar la 
pròrroga del contracte per 6 mesos més.

S’ha emès informe tècnic núm. 127AM 2015-0021 de data 23/12/2015, subscrit pel cap del 
Departament d’Urbanisme i Territori, segons el qual és procedent la pròrroga del contracte fins el 
31/03/2016.

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. Prorrogar l’actual contracte  de serveis  de manteniment d’un sender de passejades al 
Torrent Gran d’Abrera fins el 31/03/2016 i, extraordinàriament, fins a l'adjudicació i inici de la 
prestació dels serveis pel nou adjudicatari, un cop incoat el procediment per a l'adjudicació del 
nou  contracte,  adoptant  així,  les  mesures  necessàries  i  indispensables  per  evitar  un  greu 
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trastorn al servei públic, establint la retribució del contractista Companyia Forestal de Sabadell, 
SL, en els termes del contracte signat en data 23/01/2015. 

Segon. Autoritzar i  disposar la despesa de 2.288,32  €  a càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm. 1720/21000 del pressupost municipal de 2016 i condicionar l’existència de crèdit adequat i 
suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Incoar expedient de contractació conjunta  dels serveis  de manteniment d’un sender de 
passejades al Torrent Gran i de les franges de seguretat contra incendis forestals d’Abrera, pel 
procediment que correspongui.

Quart. Notificar aquesta resolució a l’empresa Companyia Forestal de Sabadell, SL.

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

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

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

ACORD

Primer. Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-1190,  adoptat  en  data 
30/12/2015.

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

2.4 Expedient núm.: G333/2015/44
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1191  de  data  30/12/2015, 
d’adjudicació del contracte menor de subministrament de 20 armilles antibales 
per a la Policia Local d’Abrera.

L’Alcaldia  ha  adoptat  resolució  mitjançant  Decret  núm.  2015-1191  del  dia  30  de 
desembre de 2015, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:

“D’acord  amb l’article  19  del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de 14  de  novembre,  pel  que 
s’aprova  el  text  refós  de la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic  (TRLCSP),  s’estableix  el 
contracte administratiu de subministrament.

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.
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L’article 138.3 del TRLCSP, estableix que són contractes menors aquells d’import inferior a 50.000 
euros, quan es tracti de contractes d’obres, 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 20 armilles antibales per a la Policia Local 
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  4  invitacions  a  les  empreses  Dextron, 
Peres’sports,  Mac Uniformes SL,  Sastreria Fernández i  en el  termini  atorgat  han presentat 
ofertes les empreses següents: 

1) Dextron (1a oferta proposada): 10.240,00 € IVA exclòs.
    Dextron (2a oferta proposada): 8.600,00 € IVA exclòs.

2) Peres’sports (1a oferta proposada): 10.900,00 € IVA exclòs.
    Peres’sports (2a oferta proposada): 11.700,00 € IVA exclòs.

3) Mac Uniformes SL (1a oferta proposada): 14.200,00 € IVA exclòs.
    Mac Uniformes SL (2a oferta proposada): 11.700,00 € IVA exclòs.

4) Sastreria Fernández (1a oferta proposada): 12.365,00 € IVA exclòs.
    Sastreria Fernández (2a oferta proposada): 9.925,00 € IVA exclòs.
    Sastreria Fernández (3a oferta proposada): 10.497,00€ IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 255b/2015 en data 25.11.2015, 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  subministrament  de  20 armilles antibales per  a la 
Policia Local d’Abrera a  l’empresa Sastreria Fernández,  amb NIF B66345638, per un import 
de 10.497,00 €, sense IVA, 12.701,37 € amb el 21% d’IVA inclòs.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 12.701,37 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 920/22104 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. Antonio Villalba.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Sastreria Fernández i a la resta d’oferents de manera 
telemàtica.
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Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i a la Policia Local.

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.  2015-1191,  adoptat  en  data 
30/12/2015.

Segon. Donar compte a la Intervenció 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.

2.5 Expedient núm.: G333/2015/53
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1192  de  data  30/12/2015, 
d’adjudicació del contracte menor de serveis de docència per a la impartició de 
la  formació  bàsica  de  l’acció  formativa  d’activitats  de  gestió  administrativa 
(enregistrament de dades, gestió d’arxius i ofimàtica).

L’Alcaldia  de l’Ajuntament  d’Abrera  ha adoptat  el  Decret  núm.  2015-1192,  de data 
30/12/2015, amb el contingut literal següent:

“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 la formació bàsica de 
l’acció formativa d’activitats de gestió administrativa (enregistrament de dades, gestió d’arxius i  
ofimàtica).

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 
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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 
17.12.2015, a les empreses/professionals  Andrés Gallego Miguel,  Dina Maldonado Cornejo, 
Mónica Hidalgo del Barrio, Ferran Romea Rosas, Toni Figueredo i en el termini atorgat han 
presentat ofertes les empreses següents: 

1) María José Guarch González - RE 9204: 10.880 € total brut, 9.248 € amb retenció del 15% 
de l’IRPF.

S’ha  emès  informe  tècnic  núm.  PE  63/2015  de  data  23/12/2015,  subscrit  per  la  cap  del  
Departament de Promoció Econòmica, 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, 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. Adjudicar el contracte menor de serveis de docència per a la impartició de la formació 
bàsica de l’acció formativa d’activitats de gestió administrativa (enregistrament de dades, gestió 
d’arxius i ofimàtica), a  María José Guarch González,  amb NIF 38108092J, per un import de 
10.880 € bruts, 9.248 € amb el 15% de retenció de l’IRPF.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 10.880 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
241/22610   del  pressupost  municipal  2016  i  condicionar  la  despesa  a  l’aprovació  del 
pressupost.

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 la Sra. Lidia Prats Querol.
4) El contractista haurà de realitzar el servei d’acord amb les prescripcions tècniques que 

regeixen el contracte.

Quart. Notificar aquest acord a la Sra. María José Guarch González.

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
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Primer. Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-1192,  adoptat  en  data 
30/12/2015.

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.

2.6 Expedient núm.: G333/2015/48 (E007/2015/008)
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1206  de  data  31/12/2015, 
d’adjudicació del contracte menor d’obres de substitució de fusteria d’alumini de 
l’escola bressol Món Petit.

L’Alcaldia  ha  adoptat  resolució  mitjançant  Decret  núm.  2015-1206,  del  dia  31  de 
desembre de 2015, amb el contingut literal següent:

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

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

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

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

A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el  
contracte projectat implica obres de substitució de fusteria d’alumini de l’escola bressol Món Petit, 
segons  memòria  valorada,  aprovada  per  acord  núm.  3.6  de  la  Junta  de  Govern  Local  de 
01.12.2015, amb un pressupost per contracte estimat de 29.518,24 € (IVA inclòs).

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

Per a l’execució de les obres indicades  s’han  efectuat 6 invitacions, per correu electrònic de 
04/12/2015, a les empreses/professionals Francisco Aguilera Trujillo, Juan Esparoga, Refornet 
Group SL, Tancaments  MTV,  Aluantrax SL, Serramat,  i  en el  termini  atorgat  han presentat  
ofertes les empreses següents: 

1) Francisco Aguilera Trujillo  RE 8948: 24.220,23 € IVA exclòs.
2) Aluantrax SL  RE 8992: 24.257,70 € IVA exclòs.
3) Carpinteria d’Alumini Serramat SL  RE 8992: 32.937,72€ IVA exclòs.
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S’ha emès informe tècnic núm. 2015-0039 en data 17.12.2015, subscrit per l’arquitecte tècnic 
municipal, relatiu a la valoració de les ofertes presentades, on informa de l’exclusió de l’empresa 
Carpinteria d’Alumini Serramat SL per superar el preu de licitació previst a la memòria.

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  d’obres  de  substitució de fusteria d’alumini  de l’escola 
bressol Món Petit, a  l’empresa Francisco Aguilera Trujillo,  amb NIF 77076721H, per un import 
de 24.220,23 €,  sense IVA, 29.306,48 € amb el  21% d’IVA inclòs. El  termini d’execució del 
contracte serà de 2 setmanes.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 29.306,48 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 323/63200 del pressupost municipal vigent.

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

1. Nomenar  coordinador  de  seguretat  i  salut  de  l’obra  el  Sr.José  Luís  Castro  Hita, 
arquitecte tècnic del Departament d’Urbanisme i Territori; director facultatiu de l’obra de 
substitució de fusteria d’alumini de l’escola bressol Món Petit i director de l’execució de 
l’obra.

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

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

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

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

Quart. Notificar aquesta resolució a l’empresa Francisco Aguilera Trujillo i a la resta d’oferents 
de manera telemàtica.

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

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.  2015-1206,  adoptat  en  data 
31/12/2015.
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Segon. Donar  compte  a  la  Intervenció  municipal  i  al  Departament  d’Urbanisme  i 
Territori 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.

2.7 Expedient núm.: G329/2013/11
Devolució  de la  garantia  definitiva  del  contracte  mixt  de  subministraments  i 
serveis Central de fred al Mercat Municipal d’Abrera.

Per  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  937,  adoptat  en data  18/07/2013,  es  va  adjudicar  el 
contracte administratiu  mixt de subministraments i  serveis Central  de fred al Mercat 
Municipal d’Abrera a Electricitat Boquet, SL, per un preu de 32.880,15 € (IVA inclòs), 
formalitzat el 19/07/2013.

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant 
escrit de data 27/10/2015 (Registre d’Entrada núm. 7500 de 29/10/15), d’acord amb allò 
que estableix la Clàusula sisena del contracte. 

S’ha emès informe tècnic núm.  151104  de data  04/11/2015,  subscrit  per l’enginyer 
municipal, 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 TRLCSP.
 
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

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del subministrament i 
dels serveis Central de fred al Mercat Municipal d’Abrera, 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 1.358,68 €, que el contractista Electricitat Boquet, SL té dipositada en aquesta 
corporació.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Electricitat Boquet, SL.

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.
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2.8 Expedient núm.: G333/2015/54 
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0004  de  data  05/01/2016, 
d’adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis de  docència  per  a  la 
impartició de la formació específica d’acció formativa d’activitats 
de  gestió  administrativa  (Operacions  administratives  comercials, 
Gestió  operativa  de  tresoreria,  Gestió  auxiliar  de  Personal,  i 
Registres comptables).

L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-0004 del dia 05 de gener de 2016, 
d’adjudicació del  contracte menor de serveis de docència per a la impartició  de la 
formació específica d’acció formativa d’activitats de gestió administrativa (Operacions 
administratives comercials, Gestió operativa de tresoreria, Gestió auxiliar de Personal, 
i Registres comptables), 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  docència  per  a  la  impartició  de  la 
formació  específica  d’acció  formativa  d’activitats  de  gestió  administrativa  (Operacions 
administratives comercials, Gestió operativa de tresoreria, Gestió auxiliar de Personal, i 
Registres comptables).

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 3 invitacions, per correu electrònic de 
17.12.2015, a les empreses/professionals Ma. José Guarch González, Jordi Rubio Sansón, 
Inés Horcas i en el termini atorgat han presentat ofertes les empreses següents: 
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1) María José Guarch González - RE 9129: 14.720 € total brut, 12.512 € amb retenció del  
15% de l’IRPF.

S’ha emès informe tècnic núm. PE 64/2015 de data 23/12/2015, subscrit per la cap del 
Departament de promoció Econòmica, 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 serveis docència per a la impartició de la formació 
específica  d’acció  formativa  d’activitats  de  gestió  administrativa  (Operacions 
administratives comercials, Gestió operativa de tresoreria, Gestió auxiliar de Personal, i 
Registres comptables),  a  María José Guarch González,  amb  NIF 38108092J,  per un 
import de 14.720 € bruts, 12.512 € amb el 15% de retenció de l’IRPF.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 14.720 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 241/22610 del pressupost municipal 2016.

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  la  Sra.  Lidia  Prats 

Querol.
4) El contractista haurà de realitzar el servei d’acord amb les prescripcions tècniques 

que regeixen el contracte.

Quart. Notificar aquest acord a la Sra. María José Guarch Gonzalez.

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.  2016-0004,  adoptat  en  data 
05/01/2016.

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

2.9 Expedient núm.: G333/2015/52
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0009  de  data  07/01/2016, 
d’adjudicació del contracte menor de subministrament i servei d’instal·lació de 
bombament d’aigües residuals del polígon industrial Barcelonès.

L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-0009 del dia 07 de gener de 2016, 
d’adjudicació  del  contracte  menor  de  subministrament  i  servei  d’instal·lació  de 
bombament d’aigües residuals del polígon industrial Barcelonès, el contingut del qual 
es transcriu literalment a continuació:
 
“D’acord  amb l’article  19  del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de 14  de  novembre,  pel  que 
s’aprova  el  text  refós  de la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic  (TRLCSP),  s’estableix  el 
contracte administratiu de subministrament.

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 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  subministrament  i  servei  d’instal·lació de bombament  d’aigües 
residuals del polígon industrial Barcelonès.

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  3  invitacions,  per  correu  electrònic  de 
14.12.2016,  a les empreses/professionals  Hera Tratesa SAU, Àngel  Escura SL,  Hidráulicas 
HMT SA i en el termini atorgat han presentat ofertes les empreses següents: 

1) Hera Tratesa SAU: 12.885 € IVA exclòs.
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2) Àngel Escura SL:    15.600 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 031JL 2015-0044 de data 30.12.2015, relatiu a la valoració de 
les ofertes presentades. L’arquitecte tècnic municipal  fa constar la necessitat de realitzar  la 
millora proposada per l’empresa Hera Tratesa, consistent en el trasllat del quadre de protecció 
existent a l’exterior del recinte de bombament i la construcció d’un armari d’obra per protegir els  
dos quadres dels possibles actes vandàlics. Aquesta millora està valorada en 3.554 € sense 
IVA.

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

RESOLC

Primer.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  subministrament  i  serveis  de  d’instal·lació  de 
bombament  d’aigües  residuals  del  polígon industrial  Barcelonès a   l’empresa Hera Tratesa 
SAU,  amb NIF A08753105, per un import de 16.409,00 €, sense IVA, 19.854,89 € amb el 21% 
d’IVA inclòs.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 19.854,89 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 150/63200 del pressupost municipal vigent.

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

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) Nomenar tècnic municipal responsable d’aquest contracte el Sr. José Luís Castro Hita.
3) El  subministrament  i  servei  s’haurà  de  realitzar  d’acord  les  característiques 

especificades a la invitació de data 14.12.2015

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Hera Tratesa SAU i a la resta d’oferents de manera 
telemàtica.

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

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.  2016-0009,  adoptat  en  data 
07/01/2016.

Segon. Donar  compte  a  la  Intervenció  municipal,  al  Departament  d’Urbanisme  i 
Territori i al Departament de Serveis Urbans i Manteniment.

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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2.10 Expedient núm.: G333/2015/51
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0010  de  data  07/01/2016, 
d’adjudicació del contracte menor d’obres de reforma i ampliació dels vestuaris 
de la brigada municipal

L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-0010 del dia 07 de gener de 2016, 
d’adjudicació del contracte menor d’obres de reforma i ampliació dels vestuaris de la 
brigada municipal, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:

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

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

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

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

A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el  
contracte projectat implica obres de reforma i ampliació dels vestuaris de la brigada municipal, 
segons projecte tècnic, aprovat per acord núm. 3.1 de la Junta de Govern Local de 01.12.2015, 
amb un pressupost per contracte estimat de 39.345,75 € (IVA inclòs).

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

Per a l’execució de les obres indicades  s’han  efectuat 3 invitacions, per correu electrònic de 
07.12.2015, a les empreses Grup Puig Pocurull SLU, Solucions per a la Edificació 2013 SL,  
Dipco  Olesa  Empresa  Constructora  SL  i  en  el  termini  atorgat  han  presentat  ofertes  les 
empreses següents: 

1) Grup Puig Pocurull SLU  RE 8758: 25.999,99 € IVA exclòs.
2) Solucions per a la Edificació 2013 SL  RE 9000: 27.127,94 € IVA exclòs.
3) Dipco Olesa Empresa Constructora  RE 9002: 27.100,00 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 2015-0011 en data 17.12.2015, subscrit pel cap de departament 
d’Urbanisme, relatiu a la valoració de les ofertes presentades.
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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 d’obres de reforma i ampliació dels vestuaris de la brigada 
municipal,  a   l’empresa  Grup  Puig  Pocurull  SLU,   amb  NIF  B65672271,  per  un  import  de 
25.999,99 €, sense IVA, 31.459,99 € amb el 21% d’IVA inclòs. El termini d’execució del contracte 
serà de 2 mesos.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 31.459,99 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 150/63200 del pressupost municipal vigent.

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

1. Nomenar  coordinador  de  seguretat  i  salut  de  l’obra  el  Sr.  Antoni  Muñoz  Franch, 
arquitecte cap del Departament d’Urbanisme i Territori; director facultatiu de l’obra de 
reforma i ampliació dels vestuaris de la brigada municipal, i director de l’execució de 
l’obra.

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

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

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

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

6. El contractista haurà de realitzar l’obra d’acord amb el projecte de “reforma i ampliació 
dels vestuaris de la brigada municipal”.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Grup Puig Pocurull SLU  i a la resta d’oferents de 
manera telemàtica.

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

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.  2016-0010,  adoptat  en  data 
07/01/2016.

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

2.11 Expedient núm.: G328/2012/02
Donar compte  del  Decret  de l’Alcaldia núm. 2015-1189 de data  30/12/2015, de 
modificació,  pròrroga,  imposició  de  penalitats, aprovació  de  les  factures  i 
certificacions  i  actes  de  recepció  del  contracte  de  les  obres  anomenades 
“Rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera (2a fase)

L’Alcaldia ha adoptat el decret núm. 2015-1189 de data 30 de desembre de 2015, de 
modificació, pròrroga, imposició de penalitats, aprovació de les factures i certificacions i 
actes de recepció del contracte de les obres anomenades “Rehabilitació de la Masia de 
Can Morral d’Abrera (2a fase), amb el contingut literal següent:

“Expedients núm.: G328/2012/02,  i FACT-2015-1533 i FACT-2015-1812
Assumpte: Modificació,  pròrroga,  imposició  de  penalitats, aprovació  de  les  factures  i  
certificacions i  actes de recepció  del  contracte  de les obres anomenades “Rehabilitació  de la 
Masia de Can Morral d’Abrera (2a fase)”.

Per acord núm. 2.6 adoptat per la Junta de Govern Local el dia 23 de desembre de 2014, 
es va adjudicar el contracte d’obres de rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera  
com a equipament públic Fase 2 Consolidació a la societat Ravi Obras, Transportes y  
Excavaciones, SL, amb CIF B-12.500.526, per un import total de 248.587,10 € sense IVA 
(300.790,39 €, IVA inclòs).

Per l’acord núm. 2.5 de la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Abrera, del  dia 1 de  
setembre de 2015 es va prorrogar el contracte d’obres de la rehabilitació de la Masia de 
Can Morral  d’Abrera com a equipament públic Fase 2 Consolidació,  adjudicat a Ravi  
Obras, Transportes y Excavaciones, SL,  amb CIF B-12.500.526, fins el dia 25.09.2015 (2  
mesos i 2 setmanes  a partir de l’11.07.2015, data de la finalització del termini d’execució  
del contracte).

El contractista, Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, SL, amb CIF B-12.500.526, va 
sol·licitar una segona pròrroga del contracte pel termini d’1 mes, mitjançant escrit de data  
18 de setembre de 2015 (registre d’entrada núm. 2015-E-RC-6432).

S’ha  emès  informe  tècnic  favorable  núm.  139MG-2015-0031  (i  el  seu  annex  amb  
número  139MG-2015-0032)  de  data  08.10.2015,  segons  el  qual  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del contracte demanada el 18.09.15, però  
limiten aquesta a 3 setmanes, en compte del mes sol·licitat. 

L’empresa adjudicatària,  Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, SL, ha presentat la  
següent documentació:

- Factura núm. 9 de data 01.10.2015 (expedient FACT-2015-1533) per un import de  
108.369,34 € (registre d’entrades 2015-E-RC-8287 del dia 23.11.2015) i  la  6a 
certificació d’obres (registre d’entrades 7208 de 20.10.15).

- Factura núm. 010 de data 29.10.2015 (expedient FACT-2015-1812) per un import  
de 30.631,30 € (registre d’entrades 2015-E-RC-9052 del dia 17.12.2015) i  la 7a 
certificació i última d’obres (registre d’entrades 9108 de 18.12.2015).

Les  certificacions  d’obra  han  estat  informades  favorablement  pel  tècnic  municipal  
director de l’obra, i les factures corresponents han estat conformades també pel tècnic.
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En data 13.11.2015 s’ha formalitzat l’acta de recepció, i en data 18.12.15 s’ha signat  
l’acta  de  mesurament  final  de  l’obra  per  part  dels  agents  que  intervenen  en  el  
contracte.

S’ha emès informe  núm. 139MG-2015-0167 de data 16.12.15 en el qual  es posa de 
manifest que hi ha variacions d’amidaments i partides noves en l’execució del contracte  
per import de 1.469,43 € (abans IVA) que posen de manifest la necessitat de modificar el  
contracte inicial.   

També s’ha redactat una documentació tècnica (que s’annexa a l’informe tècnic núm.  
139MG-2015-0167 de data 16.12.15 de l’arquitecta tècnica municipal) relativa a les obres  
de  remodelació  de  la  rehabilitació  de  la  Masia  de  Can  Morral,  on  es  recullen  les  
modificacions tècniques no substancials introduïdes durant l’execució de l’obra respecte  
del projecte objecte de licitació i adjudicació.

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

S’ha emès l’informe  núm. 139MG-2015-0176 de data 22.12.15 de l’arquitecta tècnica  
municipal on  es posa de manifest que s’ha produït un incompliment de les condicions  
especials d’execució del contracte per demora, i es proposen unes penalitats per import  
de 1.650 €.   

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

RESOL

Primer. Aprovar la modificació del contracte d’obres de rehabilitació de la Masia de Can 
Morral d’Abrera com a equipament públic Fase 2 Consolidació en un import de 1.469,43 € 
(abans IVA) (1.778,01 € IVA inclòs), resultant el cost final de les obres en un total de  
250.056,53 € sense IVA (302.568,40 IVA inclòs), que comprèn el 6,88 % de partides  
noves  i -6,29 % de les variacions d’amidaments (respecte de l’import d‘adjudicació,  
248.587,10 €).

Aquesta modificació quedarà condicionada a la constitució de la garantia del 5 % de  
l’import de la modificació (5 % de 1.469,43 €, 73,47 €).

L’audiència al contractista en aplicació del que disposa l'article 84 de la Llei 30/92, de  
règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, per  
termini de 10 dies naturals, als efectes de l’examen de l’expedient per l’interessat, i per  
la  presentació  de  suggeriments  i  reclamacions,  queda  efectivament  realitzada  per  
haver signat i estar conforme amb les certificacions núms. 6 i 7 (liquidació de l’obra i  
última) de l’obra i la recepció de l’obra realitzada en data 13.11.15. 

Segon. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de  1.469,43 € 
(abans  IVA)  (1.778,01  €  IVA  inclòs),  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm.  
933/62900 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Prorrogar el  contracte  d’obres de la  rehabilitació  de la  Masia  de Can Morral  
d’Abrera  com  a  equipament  públic  Fase  2  Consolidació,  adjudicat  a  Ravi  Obras,  
Transportes  y  Excavaciones,  SL,  amb  CIF  B-12.500.526,  fins  el  dia  16.10.2015  (3  
setmanes a partir del 25.09.2015, data de la finalització del termini de la primera pròrroga  
de l’execució del contracte).

Quart. Imposar penalitats per import de 1.650,00 € a l’empresa contractista Ravi Obras,  
Transportes  y  Excavaciones,  SL,  amb CIF B-12.500.526,  per  l’incompliment  de  les  
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condicions  especials  de  la  clàusula  3a  del  contracte  administratiu   formalitzat,   i   les  
clàusules 15a, 43a  i 66a del Plec de Clàusules administratives particulars reguladores  
del contracte, en el sentit següent:

- Incompliment de les condicions especials d’execució. Per causa imputable  
al contractista, s’ha incomplert l’obligació de finalitzar l’execució del contracte  
abans  del  16  d’octubre  de  2015,  termini  atorgat  a  la  segona  pròrroga.  Es  
proposa una sanció  de  1.650,00 € pels 11 dies de retard sobre el  termini  
atorgat en la segona pròrroga.

Cinquè.  Donar audiència al contractista, en el termini  màxim de 10 dies hàbils, als  
efectes d’efectuar al·legacions o les consideracions que estimi oportunes respecte al  
seu incompliment culpable. 
Transcorregut  el  termini  sense  haver  presentat  al·legacions  l’acord  adoptat  restarà  
definitivament aprovat.

Aquesta  resolució  d’imposició  de  penalitats,  adoptada  a  proposta  del  tècnic  
responsable del contracte, serà immediatament executiva i es farà efectiu mitjançant  
deducció de la factura següent que s'hagi d'abonar al contractista.

Sisè. Aprovar la documentació tècnica (que s’annexa a l’informe tècnic núm. 2015-0167  
de data 16.12.2015 de l’arquitecta tècnica municipal) relativa a les obres de remodelació  
de la rehabilitació de la Masia de Can Morral, on es recullen les modificacions tècniques  
no substancials introduïdes durant l’execució de l’obra respecte del projecte objecte de  
licitació i adjudicació.

Setè. Aprovar les certificacions núms. 6 i 7 (liquidació de l’obra i última) de l’obra  de 
rehabilitació  de  la  Masia  de  Can  Morral  d’Abrera  com a  equipament  públic  Fase  2  
Consolidació (registre  d’entrades  7208  de  20.10.15  i  9108  de  18.12.2015,  
respectivament), i les factures núms. 9 (registre d’entrades 8287 del dia 23.11.2015) de  
data  01.10.2015 (expedient  FACT-2015-1533)  i  010  (registre  d’entrades  9052 del  dia  
17.12.2015)  de  data  29.10.2015  (expedient  FACT-2015-1812),  per  uns  imports  de  
108.369,34 € i 30.631,30 €, respectivament.

Vuitè. Aprovar el reconeixement de l’obligació per import de 139.000,64 € (108.369,34 €  
més 30.631,30 €)   amb càrrec a l’aplicació pressupostària  933/62900 del pressupost  
municipal  vigent  i  ordenar  a  la  Tresoreria  Municipal  el  pagament  de  les  factures 
aprovades.

Novè.  Rebre les obres anomenades  rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera  
com a equipament públic Fase 2 Consolidació i donar la conformitat a l'amidament final  
de les obres d’acord amb el resultat recollit a l'acta de data 18.12.15, d’import final i  
total 302.568,40 € (IVA inclòs).

Desè. Donar  compte  d’aquest  decret  a  la  propera  Junta  de  Govern  Local  que  se  
celebri.

Onzè. Notificar  aquesta  resolució  a  Ravi  Obras,  Transportes  y  Excavaciones,  SL,  i  
comunicar-lo al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances i al Departament  
d’Urbanisme i Territori.

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
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Primer. Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-1189,  adoptat  en  data 
30/12/2015.

Segon. 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.

2.12 Expedient núm.: G328/2015/02 (FACT-2015-1815) 
Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-1214  de  data  31/12/2015, 
d’aprovació de la 1a i última certificació d’obres i de l’acta de recepció de les obres 
anomenades “Obres de reparació de les cobertes dels edificis municipals”

L’Alcaldia ha adoptat el  decret núm. 2015-1214 de data 31 de desembre de 2015, 
d’aprovació de la 1a i última certificació d’obres i  de l’acta de recepció de les obres 
anomenades  “Obres  de  reparació  de  les  cobertes  dels  edificis  municipals”,  amb  el 
contingut literal següent:

“Expedient núm.: G328/2015/02 (FACT-2015-1815) 
Assumpte: Aprovació de la 1a i última certificació d’obres i de l’acta de recepció de les 
obres anomenades “Obres de reparació de les cobertes dels edificis municipals”.

Per acord núm. 2.12 adoptat per la Junta de Govern Local del dia 6 d’octubre de 2015, es 
va  adjudicar  el  contracte  d’obres  de  reparació  de  les  cobertes  de  diversos  edificis 
municipals  (Casa  de  Cultura,  Casal  dels  Avis,  Centre  Polivalent,  Hotel  d’Entitats, 
Magatzem de la Brigada, Masia de Sant Hilari i Sala Municipal), a la societat Grup Puig 
Pocurull,  SL,  amb  CIF  B65672271,   per  un  import  de  53.696,36 €  (més  21% IVA 
11.276,24 €, total: 64.972,60  €), amb formalització de data  8 d’octubre de 2015,  i un 
termini d’execució de les obres de 2 mesos.

L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 80-15-dup-dup de data 01.12.2015 
(registre d’entrada núm. 9055 de data 17.12.2015), per un import de 64.972,60 €, i la 1a 
i última certificació d’obres (registre d’entrada núm. 8902 de data 14.12.2015), que han 
estat informades i conformades favorablement pel tècnic municipal director de l’obra.

En data 1 de desembre de 2015 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.

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

RESOL

Primer. Aprovar la certificació núm. 1 i final de les obres de reparació de les cobertes 
municipals,  i  la  factura  núm.  80-15-dup-dup  de  data  01.12.2015,  presentades  pel 
contractista Grup Puig Pocurull, SL, amb CIF B65672271.

Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 64.972,60 € (IVA inclòs) i 
ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de la factura aprovada.
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Tercer. Rebre les obres anomenades “Obres de reparació de les cobertes dels edificis 
municipals” d’acord amb el resultat recollit a l'acta de recepció de data 1 de desembre 
de 2015, d’import final i total 64.972,60  € (IVA inclòs).

Quart. Notificar aquesta resolució a l’empresa Grup Puig Pocurull, SL.

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

Sisè. Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local  que se 
celebri.”

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

ACORD

Primer. Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-1214,  adoptat  en  data 
31.12.2015.

Segon. 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.

3.- OBRES

3.1  Expedient núm.:  E013/2012/187
Pròrroga de llicència d’obres per a executar diverses obres al c/ País Valencià, 39, a 
instància de la Sra. F.M.A.O., amb NIF 77078827P.
 
En data 8 de novembre de 2012 s'adoptà per la Junta de Govern Local l’acord núm. 
720  pel  qual  s'atorgava  llicència  d'obres  al  Sr.  P.G.M.  NIF  22898081V,  per  a  la 
construcció d’un mur de contenció per habilitar una plaça d’aparcament dintre de la 
parcel·la, tapar el buit existent entre el forjat del sostre de la planta segona, i instal·lar 
ventilació forçada en el bany interior, al c/ País Valencià, núm. 39 (CV2.508 - referència 
cadastral 0880020), amb vigència fins al dia 8 de desembre de 2015.

La Sra. F.M.A.O. mitjançant instància de data 10.11.15 (registre d’entrades núm. 7869) ha 
sol·licitat una pròrroga de dotze mesos per continuar les obres.

Respecte de la petició anterior, l’arquitecta tècnica municipal ha emès informe en data 
18.12.15 (núm. 2015-0172), que es trasllada a continuació, en la seva part essencial:
“EXPEDIENT: E013/2012/187. Construcció d’un mur de contenció per habilitar una plaça d’aparcament  
dintre de la parcel·la,  tapar el buit existent en la planta vivenda i instal·lar  ventilació forçada en bany  
interior“
PROMOTOR:   F.M.A.O. 
EMPLAÇAMENT:  C/ País Valencià, 39  (Can Vilalba)
DATA DE LA INSPECCIÓ:  18.12.2015
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Com a resultat de la inspecció realitzada a l’emplaçament indicat, la tècnica sotasignant informa:
- FAVORABLEMENT  la  concessió  de  la  pròrroga  sol·licitada,  però  amb  les  següents  

observacions:  Recordar  que  en  aquesta  llicència  NO  estan  inclosos  els  revestiments  dels  
paraments exteriors de les façanes”.

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

ACORD

Primer.  Atorgar  a   l'expedient  E013/2012/187  una  primera  pròrroga  de  la  llicència 
d’obres atorgada el 08.11.12 per la Junta de Govern Local (acord núm. 720) , per a la 
construcció  d’un mur de contenció per  habilitar una plaça d’aparcament  dintre  de la 
parcel·la, tapar el buit existent entre el forjat del sostre de la planta segona i instal·lar 
ventilació forçada en el bany interior al c/ País Valencià, núm. 39 (CV2.508 - referència 
cadastral 0880020),  per un període de 18 mesos  (la meitat del termini atorgat), amb 
efectes des del dia 9 de desembre de 2015 fins al dia 8 de juny de 2017.

Segon. Establir que les condicions seran les assenyalades a l'acord inicial d'atorgament, i 
que el document de notificació d'aquesta Resolució unit a la llicència inicial i al justificant 
d'haver satisfet els drets meritats en relació a l'Ordenança Fiscal 8 Article 6 Codi 2.11 per 
import de 77,50 euros, seran títol acreditatiu de la concessió de la pròrroga.

- TOTAL A PAGAR PRÒRROGA
(0,037 % de 3.636 € press. = 1,34 €/mes x 12 mesos) 16,08 € - Mínim: 77,50 € 77,50 €

PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ 
El pagament d’aquest import li  serà comunicat a partir del dia 20 del mes en curs, 
mitjançant liquidació tramesa per l’Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona,  indicant els terminis i formes de pagament.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------

Tercer. Declarar que el present document autoritza a les companyies subministradores 
de serveis  la  contractació  de comptadors provisionals  fins a la  data fixada per  a  la 
finalització d'aquesta pròrroga.

Quart. Informar a la interessada que si en el termini de dotze mesos no ha acabat 
l’obra,  haurà  de  comunicar-lo  a  l’Ajuntament  perquè  es  practiqui  la  liquidació 
corresponent  de la  taxa dels  mesos inclosos en aquest  acord,  fins arribar  als 18 
mesos de pròrroga atorgats.

Cinquè. Notificar  aquest  acord  a  la  interessada  i  comunicar-lo  al  Departament 
d’Urbanisme (arquitecta i arquitecta tècnica 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.

3.2  Expedient núm.:  E013/2013/370 
Llicència d'obres i instal·lacions per a legalitzar les modificacions i ampliacions de 
plataformes i murs de contenció a la parcel·la ubicada a c/ Sant Miquel, 25-26, a 
instància de la Sra. M.M.C., amb NIF 46817165K. 
 
Per decret núm. 1056 de la Regidoria Delegada de 9 d’agost de 2013 es va iniciar 
l’expedient de protecció de la legalitat  urbanística per actuacions realitzades sense 
llicència  consistents  en  modificacions  i  ampliacions  de  plataformes  i  murs  de 
contenció,  relacionats  amb  la  construcció  d’una  piscina;  i  també  es  van  iniciar 
actuacions relatives a ordre d’execució de restitució del vial públic.

Per decret de la Regidoria Delegada núm. 276 de data 12.03.14 es va ratificar la incoació 
de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística núm. 8.1.7-2013/370 i al seu apartat 
resolutiu segon, es requeria a la propietat perquè:
“-  En el termini de  dos mesos des de la notificació de la resolució, procedeixi a sol·licitar la licència o la  
modificació de llicència corresponent de les obres que siguin legalitzables.
- En el termini d’un mes, executi les mesures de restauració de la realitat física o jurídica alterada següents  
(respecte a les obres il·legalitzables):

- Ajustar la porta metàl·lica de façana de l’extrem dret de la parcel·la als marges normatius, reduint la  
seva alçada i modificant el seu disseny.

- Modificar la ubicació de l’equip de depuració de la piscina, de forma que respecti les separacions  
mínimes al llindars veïns.

- En el termini d’un mes executi la següent ordre d’execució (mesures prèvies):
- Restitució del vial públic de forma que s’elimini el massís i l’esglaó de la zona d’accés i es restitueixin 

les zones danyades del paviment de vorera.
- Finalitzar el revestiment del parament exterior de la tanca/mur de façana i de l’element de pèrgola  

que s’ha creat en la zona d’accés”.

Per decret de la Regidoria Delegada núm. 976/2014 de data 20.10.14 es declarava la 
prescripció de les infraccions urbanístiques comeses amb la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat sense llicència al c/ Sant Miquel, núm. 25-26.

Les actuacions de protecció de la legalitat urbanística van continuar amb els decret de la 
Regidoria Delegada núm. 976/2014 de data 20.10.14 i 473/2015 de data 25.05.15, en els 
quals també, s’ordenava la restitució del vial públic i de la vorera.

S'ha presentat al registre general municipal en data 19.12.14 (registre d'entrades núm. 
9519), petició de legalització subscrita per la Sra. M.M.C., acompanyada de dos projectes 
de legalització dels murs de contenció al  c/  Sant  Miquel,  25-26 (referència cadastral 
9785413-14).

En relació amb la legalització instada, s’han emès els informes preceptius tècnic de data 
23.10.15 (núm. 2015-0062) de l’arquitecta tècnica municipal, i jurídic de data 07.01.2016 
(núm. 2013/003) i s’han realitzat les instruccions en l’expedient corresponent.

També s’ha emès l’informe tècnic de data 27.10.15 (núm. 2015-0064) de l’arquitecta 
tècnica municipal que, entre d’altres, diu:
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“Expedient: 8.1.7 -2013/370  
Assumpte: Actuacions de protecció de la legalitat urbanística i requeriment-ordre d’execució (DRD 473/2015  
de data 25.05.2015)
Emplaçament:  C/ Sant Miquel, 25-26 
Requerida per aquesta ajuntament en relació amb les actuacions indicades en l’encapçalament, la tècnica  
que subscriu realitza inspecció el dia 27.10.2015, constatant que:

- Les ampliacions i modificacions realitzades al mur de façana i interior de la parcel·la quedaran 
legalitzades un cop finalitzi el tràmit de legalització (informe núm. 139MG 2015-0062).

- S’ha eliminat el massís de la rampa de vehicles que envaïa l’amplada de la vorera i s’ha restituït el 
paviment danyat.

CONCLUSIONS
Informo:
-  S’ha donat compliment al decret  473/2015 de data 25.05.2015.”

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal 
núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança 
amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Aprovar la legalització de les obres contemplades a l’expedient E013/2013/370, 
sol·licitada per la Sra. M.M.C.,  amb NIF 46817165K i el  Sr.  J.B.B.,  NIF:  47729747D, 
consistents en les modificacions i ampliacions de plataformes i murs de contenció de la 
part anterior de la parcel·la del c/ Sant Miquel, 25-26 (referència cadastral 9785413-4) 
d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions 
generals d'obres majors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les 
que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en el projecte tècnic d’arquitecta col·legiada núm. 37379/6 presentat 
en data 19.12.14.

Segon. Informar als interessats 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 4.239,01 €  155,15 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % del pressupost 4.239,01 €  28,40 €
TOTAL 183,55 €

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

3.3  Expedient núm.:  E013/2014/350 
Legalització  d'obres  consistents  en  la  reforma  d’un  habitatge  unifamiliar  aïllat 
ubicat  al  Camí  Castell  de  Voltrera,  7,  a  instància  de  la  Sra.  M.S.F.,  amb  NIF 
43548393D. 
 
Pel decret de la Regidoria Delegada de Territori i Medi Ambient núm. 167 del 20.02.15, 
es va incoar l’expedient de protecció de la legalitat urbanística núm. 8.1.7 -2014/350 
als  presumptes  infractors,  M.S.F.  i  J.S.P.,  amb  NIFs  43548393D  i  44021361M, 
respectivament, propietaris de la finca del camí Castell de Voltrera, núm. 7, per haver 
realitzat  obres  sense  llicència  manifestament  legalitzables  (reforma  interior  de  la 
vivenda) i il·legalitzables. 

En data 16 d’abril  de 2015,  mitjançant  el  decret  344 de la Regidoria Delegada de 
Territori i Medi Ambient, es va ratificar la incoació d’expedient de protecció de la legalitat 
urbanística núm. 8.1.7 -2014/350 a M.S.F. i J.S.P.

S'ha presentat al registre general municipal en data 22.06.15 (registre d'entrades núm. 
4412),  petició  de  legalització  subscrita  per  la  Sra.  M.S.F.,  acompanyada  de  la 
documentació  administrativa  i  tècnica  preceptiva  per  a  la  legalització  de  les  obres 
realitzades al Cm. Castell de Voltera, núm. 7 

S’han  emès  els  informes  preceptius,  tècnic  de  data  02.11.15  (núm.  2015-0080)  de 
l’arquitecta tècnica municipal, i  jurídic de data 07.01.2016 (núm. 2016-002) en relació 
amb la petició presentada i s’han realitzat les instruccions en l’expedient corresponent.

Al mateix informe tècnic núm. 2015-0080 es diu, entre altres:
“Altres observacions relatives a les actuacions de restauració de la legalitat urbanística: 
Amb la  legalització  de  la  reforma de  la  vivenda i  desplaçament  i  legalització  del  mòdul  auxiliar  queda  
complimentada gran part de l’expedient disciplinari 2014/350 (decret 344/2015 del dia 16.04.2015), restant  
però, adequar l’alçada de les tanques (de façana i llindar veí costat esquerre) als marges normatius del sector.  
Conclusions:

- No s’ha donant compliment a la totalitat de les mesures de restauració descrites al segon punt del  
decret núm. 344/2015 del dia 16.04.2015.”

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal 
núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança 
amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
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aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  legalització  de  les  obres  contemplades  a  l’expedient 
E013/2014/350, sol·licitada per la Sra. M.S.F., amb NIF 43548393D, consistents en la 
reforma  de  l’habitatge  unifamiliar  aïllat  ubicat  al  Cm.  Castell  de  Voltrera,  núm.  7 
(referència cadastral 0879113) d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de 
les consideracions i condicions generals d'obres majors, a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:

- Les ressenyades en el projecte tècnic d’arquitecte presentat en data 22.06.15.

Segon. Informar a la 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 4.137,94 €  151,45 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % del pressupost 4.137,94 €  27,72 €
TOTAL 179,17 €

Tercer. Informar  a  la  interessada  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. Indicar i requerir als presumptes infractors, M.S.F. i J.S.P., amb NIF 43548393D i 
44021361M, respectivament, perquè en el termini d’un mes, executi les mesures de 
restauració  de  la  realitat  física  o  jurídica  alterada  següents  (respecte  a  les  obres 
il·legalitzables executades sense llicència):

- Adequació de la tanca de façana als paràmetres urbanístics del sector, rebaixant l’alçada de la part 
opaca (d’obra) fins als 0,80 metres, la qual podrà ser complementada fins a als 1,60 metres mitjançant 
elements de gelosia. Prèviament a l’execució d’aquests treballs s’ha de presentar la corresponent 
proposta  de  restitució  (alçat  de  la  tanca)  degudament  acotada,  i  el  pressupost  de  l’execució 
material dels treballs.

- Adequació de la tanca interior (llindar esquerre) als paràmetres urbanístics del sector, rebaixant la seva 
alçada fins a 1,60 metres. 

Cinquè. Informar als presumptes responsables que respecte a les obres il·legalitzables, 
transcorregut  el  termini  d’un  mes  sense  que  hagi  procedit  a  la  restauració,  l’òrgan 
competent procedirà a l’execució forçosa, mitjançant la imposició de multes coercitives en 
els termes de la Llei d’urbanisme i el Reglament, o l’execució subsidiària a càrrec de la 
persona interessada. 
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Sisè. Notificar aquest acord a la interessada i comunicar-lo 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 (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.

3.4  Expedient núm.: E014/2015/289 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la instal·lació interior de gas 
en un habitatge del c/ Xarel·lo, 34, a instància de la Sra. T.V.R., amb NIF 27701136M. 
 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data  21 d’octubre de 2015, a les 12:19 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-7267),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per la Sra. T.V.R., amb NIF 27701136M, per  executar  la instal·lació interior de 
gas en l’habitatge del c/ Xarel·lo, 34 (referència cadastral 8868105).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe  tècnic  de  data  26.10.15  (núm.  2015-0011)  subscrit  per  l'arquitecte  tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 07.01.2016 (núm. 2016/001) 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 
E014/2015/289,  sol·licitada per  la Sra. T.V.R.,  amb NIF 27701136M,  per  executar la 
instal·lació  interior  de  gas  en  un  habitatge  del  c/  Xarel·lo,  34  (Referència  cadastral 
8868105), 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 per la promotora en data 21 d’octubre 
de 2015.
 
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., Obres3,66 % del pressupost  800,00 € 29,28 €
TOTAL €  29,28 €
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Tercer. Informar  a  la  interessada  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  interessada,  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.

3.5  Expedients núms.: 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 
desembre de  2015. 
 
S'han  presentat  durant  el  mes  de  desembre  de  2015  al  registre  general  municipal 
diverses  comunicacions prèvies d'obres per  part  dels  peticionaris-beneficiaris  que en 
cada cas s'indiquen.

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

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

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

ACORD

Primer.  Restar assabentada aquesta Junta de Govern de les comunicacions prèvies 
d'obres menors subjectes a aquest règim, que es detallen a continuació:
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/327
- INTERESSAT: F.C.R.
- NIF: 52193154J
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Josep Pla, 27 (referència cadastral 8174004 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/329
- INTERESSAT: D.E.M.
- NIF: 46960670Y
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany, i paviment de patis i/o jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Baix Llobregat, 21 (CV1.062) (referència cadastral 0375811 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/330
- INTERESSAT: F.B.L.
- NIF: 75077158Y
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Casamada, 8, 4t 2a (referència cadastral 8567219 )
 -  LIQUIDACIÓ  TRIBUTÀRIA:  0  €  (Ordenança  Fiscal  8  Tarifa  2.19:  supressió  barreres 
arquitectòniques)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/331
- INTERESSAT: M. del M.P.B.
- NIF: 38103900F
- OBRES COMUNICADES: substitució canvi banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Generalitat, 1-3, Entsòl. 1a (referència cadastral 8470002 )
 -  LIQUIDACIÓ  TRIBUTÀRIA:  0  €  (Ordenança  Fiscal  8  Tarifa  2.19:  supressió  barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/332
- INTERESSAT: C.G.P.
- NIF: X5611655T
- OBRES  COMUNICADES:  canvi  de  paviment  interior,  substitució  de  portes  i  finestres,  i 
instal·lacions d'electricitat
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Manresa, 9-15, Esc. A 3r 2a (referència cadastral 8271201 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/335
- INTERESSAT: M.P.G.M.
- NIF: 38053617W
- OBRES COMUNICADES: construcció petites jardineres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Bosc, 16 (CV1.B73) (referència cadastral 0672002 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/336
- INTERESSAT: 7999, S.L.
- NIF: B62152814
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/oi bany, i canvi de paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Florida, 2, 3r 1a (referència cadastral 8569601 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/339
- INTERESSAT: S.S.M.
- NIF: 52192709M
- OBRES COMUNICADES: construcció de petites jardineres i restitució de la vorera
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Bosc, 21 (CV1.B50) (referència cadastral 0773611 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/340
- INTERESSAT: D.L.G.
- NIF: 28427862T
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Rosers, 34, 2n 1a (referència cadastral 8469001 )
 -  LIQUIDACIÓ  TRIBUTÀRIA:  0  €  (Ordenança  Fiscal  8  Tarifa  2.19:  supressió  barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/343
- INTERESSAT: R.L.M.
- NIF: 35032544W
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Església, 7, 2n 2a (referència cadastral 8470001 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/344
- INTERESSAT: C.A.M.C.
- NIF: 77629573L
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Bosc, 6 (CV1.B68) (referència cadastral 0672012 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/347
- INTERESSAT: J.J.R.C.
- NIF: 37359398S
- OBRES COMUNICADES: instal·lació de plaques solars en coberta
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Euskadi, 40 (CV2.086) (referència cadastral 0578801)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/348
- INTERESSAT: Comunitat de Veïns del C/ Rosers, 34
- NIF: H59644591
- OBRES COMUNICADES: arranjament terrassa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Rosers, 34 (referència cadastral 8469001 )
 -  LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA:  0  € (Ordenança  Fiscal  8 Tarifa  2.20:  intervenció  puntual  per  a 
garantir mínims d'habitabilitat)
  
Segon. Comunicar 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.: E053/2004/031
Comunicació d’activitat de bar a la plaça de les Oliveres, 28, local.

Per acord  núm. 3952 adoptat per la Junta de Govern Local en data 01.04.2009, es va 
atorgar  llicència  d’activitat  d’acord  amb  la  legislació  aleshores  vigent  a  JVM,  NIF 
06572686E, per a l’activitat dita, essent aquest l’últim transmitent autoritzat.

Per acord  núm. 4925 adoptat per la Junta de Govern Local en data 07.10.2010, es va 
imposar a aquesta activitat el següent condicionament complementari: “En el cas que a 
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l’interior del  local se sobrepassin els 78 dB(A) de nivell  sonor,  s’haurà d’instal·lar un 
limitador de soroll amb penalització de temps de desconnexió”.

El Raconet de la Creu SL, NIF B62003314, i  JVM, NIF 06572686E, han comunicat la 
transmissió de l’activitat dita mitjançant instància conjunta entrada en data 01.10.2015 
(núm. de registre 6711) 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’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat en data 07.10.2015, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 29.12.2015, 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 de transmissió:
Titular: El Raconet de la Creu SL, NIF B62003314
Rètol de l’establiment: RACÓ DE LES OLIVERES

Activitat: bar
Emplaçament: Pl. Oliveres, 28, 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 l’acord núm. 3952 adoptat 
per la Junta  de Govern Local  en data 01.04.2009  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.
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3. El  nou  titular  de  l’activitat  ha  de  tramitar  el  canvi  de  titularitat  del 
subministrament d’aigua, i altres que corresponguin, en el termini d’un mes des 
d’aquest acord.

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

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

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

7. L’horari d’obertura al públic es subjectarà al que regula l’acord núm. 2944 de la 
Junta de Govern Local de data 21.11.2007.

8. Les  condicions  per  ocupació  de  la  via  pública amb  taules  i  cadires  es 
subjectaran al Pla específic d’ocupació de la via pública amb taules i cadires 
vigent, aprovat per l’Ajuntament d’Abrera.

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

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

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

12. En el cas que a l’interior del local se sobrepassin els 78 dB(A) de nivell sonor, 
s’haurà  d’instal·lar  un  limitador  de  soroll amb  penalització  de  temps  de 
desconnexió.

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, 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.
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4.2 Expedient núm.: E053/2015/030
Comunicació d’activitat de perruqueria a l’avinguda de la Generalitat, 26, local.

MAC, NIF X7860199H,  ha comunicat  l’activitat  dita  mitjançant  instància entrada en 
data 20.10.2015 (núm. de registre 7242) i la documentació annexa corresponent. 

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

S’ha  emès  l’informe  de  compatibilitat  amb  el  planejament  urbanístic  de  data 
10.11.2015, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat en data 22.10.2015, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 09.12.2015, 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: MAC, NIF X7860199H
Rètol de l’establiment: ABRERA PERRUQUERIA

Activitat: perruqueria
Emplaçament: Av. Generalitat, 26, 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. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 20.10.2015 i diligenciar-la 
en aquest sentit.

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

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

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.
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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. Si és el cas, els envasos buits que hagin contingut residus especials es poden 
dipositar a la Deixalleria municipal.

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

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

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

15. 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.

16. L’incompliment  de  les  condicions  imposades serà  causa  de  pèrdua  de  la 
legitimació per exercir l’activitat i pot comportar, en conseqüència, la revocació 
d’aquest atorgament, prèvia audiència de l’interessat. Sense perjudici d’això, si 
l’incompliment de les condicions suposa perjudici per a tercers,  l’Ajuntament 
dictarà immediatament les mesures cautelars oportunes (limitació dels horaris 

39



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% 50% 174,35 €

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

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

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

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

4.3 Expedient núm.: E053/2004/044
Comunicació de  transmissió d’activitat  de  restaurant  bar  a  Rb.  Torrentet,  14, 
local F.

Per acord  núm. 428 adoptat per la Junta de Govern Local en data 19.07.2004, es va 
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a Tamyngrid SCP, 
NIF  G63559546,  per  a  l’activitat  dita,  essent  l’últim transmitent  comunicat,  tot  i  que 
pendent d’autorització administrativa, LCM, NIF 47940079Y.

JMFQ,  NIF  46966216D,  i  LCM,  NIF  47940079Y,  han  comunicat  la  transmissió  de 
l’activitat  dita  mitjançant  instància  conjunta  entrada  en  data  07.09.2015  (núm.  de 
registre 6152) i la documentació annexa corresponent.

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

En data 24.07.2015 s’ha requerit al sol·licitant la documentació que mancava per poder 
resoldre  el  procediment,  documentació  que  ha estat  aportada  en  data  07.09.2015 
(núm. de registre 6152).
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En data 05.10.2015 (núm. de registre 6791) l’interessat ha sol·licitat que, en atenció a 
la qualificació turística que té aquest establiment de “restaurant bar”,  li  sigui aplicat 
durant els dies d’entre setmana dels mesos d’hivern l’horari de restaurant i no el de 
bar,  que  suposaria  tancar  a  les  2:00  en  lloc  de  la  1:00  de  la  matinada.  Per  tal 
d’entendre correctament l’abast d’aquesta petició i la resposta que correspon donar a 
l’efecte  per  part  de  l’Administració  ambiental  competent,  cal  recordar  que l’objecte 
principal de la regulació d’horaris és preservar el descans dels veïns i, precisament per 
això, es tendeix a limitar-los tant com ho permet la llei i ho aconsella la prudència. En 
aquest sentit, entén l’Ajuntament que cal ser prudent i aplicar a qualsevol establiment 
d’aquestes característiques l’horari més restrictiu dels dos possibles, com en general 
s’ha de fer sempre en matèria ambiental, ja que si s’autoritzés un bar a romandre obert 
tantes  hores  com un  restaurant,  s’estaria  posant  en  risc  precisament  el  bé  comú 
tutelat, que és el dret al descans dels veïns, donat que els bars són, presumptament, 
més sorollosos que els restaurants.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat en data 05.10.2015, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 16.12.2015, 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 de transmissió:
Titular: JMFQ, NIF 46966216D
Rètol de l’establiment: ZENTRIC

Activitat: restaurant bar
Emplaçament: Rb. Torrentet, 14, local F
Classificació: activitat no classificada d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats  (PCAA)  i  normativa  que  la 
desenvolupa.

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i 
mesures correctores en el seu funcionament establertes en l’acord  núm. 428 adoptat 
per la Junta  de Govern Local  en data 19.07.2004  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.

41

038AL
Resaltado



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

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

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

7. L’horari d’obertura al públic es subjectarà al que regula l’acord núm. 2944 de la 
Junta de Govern Local de data 21.11.2007. Concretament,  s’estableix que cal 
aplicar a aquest establiment l’horari de bar.

8. Les  condicions  per  ocupació  de  la  via  pública amb  taules  i  cadires  es 
subjectaran al Pla específic d’ocupació de la via pública amb taules i cadires 
vigent, aprovat per l’Ajuntament d’Abrera.

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

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

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

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

Quota 
tributària

Reducció per 
emprenedoria

Reducció per petit 
comerç individual

Import total

O. F. 11, codi 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, 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
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5.1 Expedient núm.: G404/2015/4/006IC
Acceptació de subvenció de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la 
Diputació de Barcelona, per al projecte de condicionament del GR-270, camí del 
riu Llobregat

Mitjançant l’ofici de la Secretaria municipal de data 20.11.2015 (registre de sortides 
núm.  3487)  es  va  demanar  a  l’Àrea  de  Desenvolupament  Econòmic  Local  de  la 
Diputació  de Barcelona,  una subvenció  per  a condicionar  el  GR-270,  camí  del  riu 
Llobregat en el terme municipal d’Abrera.

En  data  17.12.2015  (registre  d’entrades  9381  de  29.12.2015)  la  Diputació  de 
Barcelona  comunica a  l’Ajuntament  d’Abrera  que la  subvenció  sol·licitada ha estat 
concedida, amb un import atorgat de 50.000 € per al projecte de condicionament del 
GR-270, camí del riu Llobregat.

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 subvenció concedida per  l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local de la Diputació de Barcelona, per al projecte  de condicionament del GR-270, 
camí del riu Llobregat, per un import de 50.000,00 €.

Segon. Reconèixer el dret del total de l’import de la subvenció acceptada a l’apartat 
anterior (50.000 €). 

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

6.- CONVENIS

6.1 Expedient núm.: G346/2006/1
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1160 de data 24.12.2015 ratificació 
de la Clàusula Addicional núm. 2 del Conveni per al manteniment del Consultori 
de Santa Maria de Vilalba

L’Alcaldia ha adoptat el decret núm. 2015-1160, en data 24.12.2015 de ratificació de la 
Clàusula Addicional núm. 2 del Conveni per al manteniment del Consultori de Santa 
Maria de Vilalba, amb el contingut literal següent:
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“L'atenció primària és el primer nivell d'atenció i d'accés dels ciutadans a la assistència sanitària. 
Des del punt de vista estructural i territorial, a Catalunya hi ha una sectorialització de la xarxa 
assistencial basada en Àrees Bàsiques de Salut (ABS).

Els CAP (Centres d'Atenció Primària) són els centres en què es presta l'atenció primària bàsica per 
part dels EAP. En els municipis més petits l'atenció bàsica es realitza en consultoris depenents 
d'un CAP. Els 

En data 22 de juliol de 2013 s’aprova per Junta de Govern Local el  conveni amb el Servei Català 
de la  Salut  per  a  la prestació de l’assistència  sanitària de cobertura  pública en el  consultori  
municipal del barri de Santa Maria de Vilalba. 

En  data  30  de  novembre  de  2015,  via  telemàtica  (RE 2015-E-RC-8503),  la  Regió  Sanitària 
Barcelona  |  Consorci  Sanitari  de  Barcelona,  Servei  Català  de  la  Salut  (CatSalut),  remet  a 
l’Ajuntament d’Abrera la Clàusula addicional i addenda en relació amb el contracte establert entre 
el Servei Català de la Salut l’Ajuntament, per tal de que procedir a la seva signatura.

La addenda s’ha redactat per donar compliment al real Decret Llei 4/2014, de 22 de  juliol que 
estableix les mesures urgents que cal aplicar en els convenis, els acords i els instruments de 
cooperació subscrits amb l’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya amb la 
finalitat d’adaptar els convenis afectats que portin aparellat finançament a les noves pautes de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.

Atès que es considera positiva i d’interès públic per municipi d’Abrera l’actuació prevista al text 
del  document indicat, en el marc de la normativa vigent i  tenint en compte tot el relacionat  
anteriorment, en ús de les atribucions que m’atorga la llei:

RESOLC

Primer. Aprovar la clàusula addicional tercera en relació amb el contracte de data 22 de juliol 
de 2013, establert entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament d’Abrera, en relació a l’atenció 
primària en el Consultori local del barri de Santa maria de Vilalba (codi 05552) i per la qual es fixa 
la contraprestació econòmica i el  sistema de pagament de les prestacions assistencials pel 
període de l’1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015 per import de 12.718,89 euros.

Segon. Facultar a l’alcalde per a la seva signatura i notificar aquest acord al Servei Català de la  
Salut, Sra. Pilar Zaera, Direcció de Compra i avaluació de Serveis Sanitaris, Regió Sanitària  
Barcelona,  Consorci  Sanitari  de Barcelona,  Esteve  Terradas,  30.  Parc Sanitari  Pere Virgili, 
Edifici Mestral, 08023 Barcelona i retornar-los degudament signats els dos exemplars que ens 
han tramès, i una vegada signats pel Servei Català de la Salut, ens facin arribar l’exemplar 
corresponent a l’Ajuntament.

Tercer. Donar compte al  Departament  d’Intervenció,  Tresoreria i  Finances,  que efectuarà la 
facturació segons clàusula 4.

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

La part  dispositiva quarta del Decret  estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local.

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  per  la  Regidoria  de  Medi  Ambient  i 
Sanitat, 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. Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-1160,  adoptat  en  data 
24.12.15.
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Segon. Donar compte a la Intervenció municipal.

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

6.2 Expedient núm.: G401/2015/01
Ratificació  del  Decret  de  Regidoria  Delegada  número  2015-1137  de  data 
21/12/2015 i Aprovació de la despesa del Suport a les Dependències

Per decret de Regidoria Delegada núm. 2015-1137 s’adopta la rectificació aritmètica 
de l’import al Suport a les dependències, amb el contingut literal següent: 

“Assumpte: Rectificació aritmètica en l’acord aprovat per Junta de Govern Local del dia 15 de 
desembre de 2015, 6.6 Expedient núm: G401/2015/01 relatiu a l’Aprovació de la subscripció al  
CONVENI de Col·laboració en matèria de Serveis Socials Bàsics entre el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i els municipis de l’Àrea Bàsica Comarcal del Baix Llobregat, corresponent a 
l’any 2015.

Ates que s’ha de fer una rectificació aritmètica davant l’errada en un dels imports de la part  
expositiva  de  l’acord  que  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  en  sessió 
ordinària, celebrada el dia 15 de desembre de 2015, adoptà.
Rectificació en l’import que fa referència al cost del Suport del Tècnic a les Dependències. 

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 de resolució ha estat formulada pel Departament de Serveis Socials en el marc 
de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta regidoria delegada 
de Serveis Socials en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 2015-0596 de 3 de juliol.

RESOLC

Primer. Rectificar l’error aritmètic relatiu a l’import en concepte de Suport Tècnic  en el sentit 
següent: 

 On diu:  
Import de l’Ajuntament pel Suport Tècnic 
a les Dependències:

2.571,99€

Ha de dir:  
Import de l’Ajuntament pel Suport Tècnic 
a les Dependències:

2.751,99€

Segon. Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local que se celebri. 

Tercer. Notificar  aquesta  resolució  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  comunicar  al 
Departament d’Intervenció General i Tresoreria per als efectes oportuns.”
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La part dispositiva tercera estableix la ratificació per la Junta de Govern Local com a 
òrgan competent. 

Atès que en l’acord aprovat per Junta de Govern Local del dia 15 de desembre de 
2015,  6.6  Expedient  núm.:  G401/2015/01 relatiu  a  l’Aprovació  de la  subscripció  al 
CONVENI  de  Col·laboració  en matèria  de Serveis  Socials  Bàsics  entre  el  Consell 
Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  els  municipis  de  l’Àrea  Bàsica  Comarcal  del  Baix 
Llobregat, corresponent a l’any 2015 s’accepta el cost al Suport a les Dependències 
per import de 2.571,99€ i en el decret de regidoria delegada número 2015-1137 de 
data 21/12/2015 es rectifica aquest import però no es contempla l’aprovació d’aquest 
despesa en la part del resolc amb la repercussió comptable.

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 pel Departament de Serveis Socials 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. Ratificar el decret número 2015-1137 de data 21/12/2015 relatiu a la rectificació 
aritmètica de l’import al Suport a les dependències , per import de 2.751,99€

Segon.  Aprovar  l’autorització,  disposició  i  reconeixement  d’obligació  per  import  de 
2.751,99  €,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostaria  920  465,00,  en  concepte  de 
transferències corrents a comarques, en referència a l’aportació econòmica per suport 
tècnic  als  professionals  del  serveis  Socials  Bàsics  de  l’Ajuntament,  en  relació  a  la 
implementació i desenvolupament de la LAPAD.

Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament en formalització, amb descompte a l’operació 
comptable  de  compromís  d’ingrés  núm.  120150004631,  corresponent  a  la  aplicació 
pressupostaria d’ingressos 465,00 Transferències corrents del Consell Comarcal, i en el 
seu defecte al reconeixement d’ingrés corresponent.

Quart. 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

---

8.- ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: G388/2015/16 
Donar compte de diverses resolucions judicials.
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Ateses les sentències recaigudes en el transcurs de l’any 2015 en els procediments 
contenciosos  administratius  núm.  261/2014,  40/2014,  39/2014,  74/2014,  73/2014, 
240/2014, 422/2013, 326/2009, 268/2013 i 257/2014. 

Ateses  les  atribucions  que  m’atorga  la  llei  proposo  a  la  Junta  de  Govern  Local 
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar compte de les resolució judicials especificades al següent quadre: 

NÚM. ACTOR TEMA SENTENCIA
261/2014 FRANCISCO  CASTILLO 

MORENO 
Recurs  interposat  contra  la 
desestimació  presumpta  de 
reclamació  de  responsabilitat 
patrimonial  per  caiguda  en  la  via 
pública.       

Desestimat el recurs 

40/2014 SEGURCAIXA ADESLAS Recurs  interposat  contra   la 
desestimació  presumpta  de 
reclamació  de  responsabilitat 
patrimonial per una fuita d’aigua.   

Estimen  el  recurs  i 
condemnen al pagament 
de  24.019,53€  + 
interessos.  

39/2014 SEGURCAIXA  ADESLAS Recurs  interposat  contra  la 
desestimació  presumpta  de 
reclamació  de  responsabilitat 
patrimonial per una fuita d’aigua. 

Estimen el recurs i 
condemnen al pagament 
de 2.630,98 € + 
interessos.  

74/2014 NOVABRERA Recurs interposat contra l’acord de 
la Junta de Govern Local de data 
07.11.13  pel  que  es  denegava  la 
llicència d’obres per la construcció 
de vivendes al Cr. Rosers i  al Cr. 
Martorell i a l’Av. Lluís Companys. 

Desistida la part actora. 

73/2014 NOVABRERA Recurs  interposat  contra  l’acord 
núm.  3.2/1320  de  la  Junta  de 
Govern Local de data 07.11.13.   

Desistida la part actora.

240/2014 TOMÁS ANDRÉS  
MORENO RODRÍGUEZ 

Recurs  interposat  contra  la 
desestimació  presumpta  de 
reclamació  de  responsabilitat 
patrimonial per una fuita d’aigua. 

Estimen el recurs i 
condemnen al pagament 
de 1.768,20€ + 
interessos.  

422/2013 MAPFRE Recurs  interposat  contra   la 
desestimació  per  silenci  de 
reclamació  de  responsabilitat 
patrimonial per una fuita d’aigua. 

Estimen el recurs 
parcialment i condemnen 
al pagament de 
1.680,27€ + interessos.  

326/2009 TELEFÓNICA MOVILES Recurs  interposat  contra  la 
ordenança fiscal nº 2.15 reguladora 
de  la  taxa  per  aprofitament 
especial del domini públic local.   

Estimen  el  recurs  i 
anul·len els preceptes de 
la ordenança que: 
1. Atribueixen la condició 
de subjecte passiu de la 
taxa  a  les  empreses  o 
entitats  que  no  siguin 
titulars  de  dret  d’ús, 
accés o interconnexió 
2. Regulen l’import de la 
taxa.  

268/2013 MARCO  ANTONIO  DIAZ 
FERNÁNDEZ

Recurs  interposat  contra  la 
desestimació presumpta del recurs 
de  reposició  presentat  en  data 
28.01.2013  contra  l’acord  644  de 
data  20.09.2013  de  Junta  de 
Govern Local.   

Desestimat el recurs 

257/2014 PERFUMERIAS Recurs  interposat  contra  la Desestimat el recurs
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LEDESMA desestimació  per  silenci  per 
filtracions d’aigua.     

     
Segon.  Notificar  aquest  acord  al  representant  de  l’Ajuntament  i  comunicar  al 
Departament d’obres, serveis urbans i manteniment i al d’urbanisme i territori.     

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

9.- SOBREVINGUTS

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de 
la qual dono fe amb el seu vistiplau, essent les 19.12 hores. 

Vist i plau
La Secretària  L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau Jesús Naharro Rodríguez 
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