
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 15 DE DESEMBRE DE 
2015 PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la  Vila  d’Abrera,  essent  les  18:25  hores  del  dia  15  de  desembre  de  2015,  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 accidental: Sra. Isabel de la Cerda Fernández. 

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

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

(PSC)

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
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1 APROVACIÓ D’ACTES
1.1 Aprovació Acta 01.12.15 

2 CONTRACTES
2.1 Expedient: G330/2015/06

Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1051  de  data 
30/11/2015.

2.2 Expedient: G333/2015/41
Adjudicació  del  contracte  menor  de  subministrament  d’aigua  de 
consum als edificis de l’Ajuntament d’Abrera.

3 OBRES
3.1 Expedient: E013/2000/348 (abans 8.1.7 -2000/348) 

Donar  conformitat  a  la  documentació  tècnica  presentada  per 
Novabrera, SL, per executar obres d’enderrocament de cobert a l’Av. 
Generalitat, núm. 14. 

3.2 Expedient: E029/2015/136
Aprovació  inicial  de  la  documentació  tècnica  presentada  per 
executar diverses obres en sòl no urbanitzable (segons els articles 
48 i 49 del Decret legislatiu 1/2010).  

3.3 Expedient: E013/2013/401
Donar conformitat a l’execució de treballs per complimentar una 
condició imposada a la llicència-legalització d’obres a la raó social 
Fomento Agrícola y Ganadero, SL, CIF B08138869.

3.4 Expedient núm.:  E017/2015/300 
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  la  millora de la xarxa de 
serveis al c/ Valira, 4,  (referència cadastral 7065111), a instància 
de la raó social Telefónica de España, SAU, amb CIF: A82018474 

3.5 Expedient núm.:  E013/2015/196 
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  executar  una  piscina  a  la 
parcel·la ubicada al c/ Vilafranca, 18, a instància del Sr. R.G.C., 
amb NIF 52466162B

3.6 Expedient núm.:  E013/2015/214
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  executar  un  habitatge 
unifamiliar aïllat a la parcel·la ubicada al c/ Mataró, 13, a instància 
de la Sra. M.B.C., amb NIF 38085237C.  

3.7 Expedient núm.:  E013/2015/219
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  executar  una  piscina  a  la 
parcel·la  ubicada  al  c/  Aneto,  24  (CA.222),  a  instància  del  Sr. 
J.G.I., amb NIF 38425542V. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient: E054/2013/003

Comunicació d’activitat de centre de culte islàmic (mesquita) a C. 
Nou, 10.

4.2 Expedient: E053/2008/009
Comunicació de transmissió d’activitat de bar a Pl. Pau Casals, 
local 11-12.

4.3 Expedient: E053/2015/019
Comunicació  d’activitat  d’oficina  d’enginyeria  i  preparació  de 
prototips al carrer de Barcelona, 3-7, nau 6A.

5 SUBVENCIONS
5.1 Expedient: G404/2015/09

Acceptació  subvenció  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat, 
envers la fitxa 7, d’acollida i integració de persones immigrades, 
en el marc del Contracte Programa 2014.

5.2 Expedient: G404/2015/03
Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1057 relatiu a 
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l’acceptació de de la subvenció per al sosteniment del 
funcionament de l’Escola Municipal de Música per al 2015 (curs 
2014-15)

5.3 Expedient: G404/2015/07
Acceptació de la subvenció pel finançament de l’Escola Bressol 
Municipal Món Petit per al curs 2014-15 atorgada per la Diputació 
de Barcelona.

6 CONVENIS
6.1 Expedient: G401/2015/02

Modificació  del  conveni  relatiu  al  transport  escolar  del  curs 
2014-15. 

6.2 Expedient: G236/2015/01
Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  per  a  la  realització  de 
l’actuació “Assistència tècnica integral en formació “ en el marc del 
règim regulador del Catàleg de Serveis 2015 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015

6.3 Expedient: G011/2015/02
Aprovació pròrroga de col·laboració regulador del finançament de la 
contractació de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA 
IV) del Baix Llobregat subscrit entre el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera.

6.4 Expedient: G011/2015/04
Modificació  de  les  condicions  particulars  de  la  subvenció 
concedida  a  Creu  Roja  Baix  Llobregat  Nord,  per  al  programa 
Donem  Suport  2015.  Expedient:C:CONTRACT.  N:Q2866001G 
T:00 V:00 S:06

6.5 Expedient núm.: E070/2015/003
Aprovació  de  la  segona  pròrroga  ordinària  del  Conveni  de 
col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i 
l’Ajuntament  d’Abrera  per  a  la  prestació  del  servei  comarcal  de 
recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers.

6.6 Expedient núm.: G401/2015/01
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.  

7 PERSONAL
---

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient: G014/2015/3

Donar compte de la relació de Decrets de novembre de 2015

9 SOBREVINGUTS

1.1 Expedient núm.: G013/2015/8
Acta de la Junta de Govern Local de 01.12.2015

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 

3



acords adoptats. A les sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions 
emeses.

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

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

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

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

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

ACORD

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 1 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.: G330/2015/06
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1051 de data 30/11/2015.

L’Alcaldia ha adoptat  el  decret  núm.  núm.  2015-1051 de data 30 de novembre de 
2015,  d’adjudicació del contracte de serveis d’assessorament per a la redacció d’un 
Pla de comunicació de l’Ajuntament d’Abrera, amb el contingut literal següent:

“Per acord núm. 2.11 adoptat per la Junta de Govern Local en data 3 de novembre de 
2015,  es  van  aprovar  els  plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i  de 
prescripcions tècniques del contracte administratiu  de serveis  d’assessorament per a 
la redacció d’un Pla de comunicació de l’Ajuntament d’Abrera, amb un pressupost de 
licitació de 34.850,00 € IVA inclòs, i es va convocar licitació pel procediment negociat 
sense publicitat.
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A la Mesa de Contractació de data  13.11.2015 es va procedir a l’obertura del sobre 
núm. 1, es va admetre els licitadors presentats i es va efectuar requeriment d’esmena 
de  documentació  als  licitadors  Javier  Montoro  López,  Imagen  y  Comunicación 
Empresarial SL,  i G.P. Inforpress, SL (ATREVIA).

A la Mesa de Contractació de data  20.22.2015 es van admetre els licitadors  Javier 
Montoro  López,  Imagen  y  Comunicación  Empresarial  SL,   i  G.P.  Inforpress,  SL 
(ATREVIA), per presentar en temps i forma la documentació requerida, es va procedir a 
l’obertura del sobre núm. 2 de les proposicions relatives a l’oferta econòmica i es va 
sol·licitar informe tècnic de valoració de l’oferta econòmica i de les millores incloses en el 
preu. 

S’ha emès informe núm. 2015-31 de data 24.11.2015, subscrit  pel  Departament de 
Comunicació de l’Ajuntament d’Abrera.

A la Mesa de Contractació de data 25.11.2015 es va donar compte de l’informe tècnic i 
es va efectuar proposta d’adjudicació del contracte de conformitat amb la classificació 
següent:

Núm. Licitador Oferta econòmica
IVA exclòs

Classificació

1 Javier Montoro López 34.290 € 1r.
2 Imagen y comunicación empresarial, SL 32.851 € 2n.
3 G.P. Inforpress, SL (ATREVIA) 34.580 € 3r.

El  25.11.2015  es  va  realitzar  el  requeriment  de  documentació  corresponent  a 
l’esmentat  contracte  al  licitador  classificat  en  primer  lloc,  qui  ha  aportat  la 
documentació requerida.

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

Aquesta  proposta  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  administratiu  de  serveis  d’assessorament  per  a  la 
redacció d’un Pla de comunicació de l’Ajuntament d’Abrera, d’acord amb les dades 
següents:

ADJUDICATARI: Javier Montoro López NIF: 45479060X                          
PREU: net: 34.290,00 €,  21% IVA: 7.200,90 €, total: 41.490,90 €
DURADA CTE.:  1 any.
MILLORES: Planificació de 10/11 mesos per a tot el procés, des de la realització 
de l’auditoria fins el Pla d’Acció; entrevistes a 400 persones del municipi: anàlisis 
de la comunicació; i control d’execució del Pla de Comunicació amb una comissió.

Segon. Disposar la despesa de 7.322,32 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
920/22706 del pressupost municipal vigent; la despesa de 34.168,58 € a càrrec de la 
mateixa  aplicació  pressupostària  del  pressupost  municipal  de  2016,  i  condicionar 
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos.
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Tercer.  Notificar  aquest  acord  a  l’empresa  adjudicatària  i  citar-la  per  formalitzar  el 
contracte mitjançant atorgament de document administratiu, de la qual cosa en donarà 
fe la Secretaria de la corporació, en el termini màxim deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà de la recepció de la notificació d’adjudicació. 

Concretament, es cita al Sr. Javier Montoro López el proper dia 1 de desembre a les 
oficines de la Casa Consistorial.

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

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

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  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 proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-1051,  adoptat  en  data 
30/11/2015.

Segon. Donar compte a la Intervenció municipal, a la responsable de Premsa i a la 
directora de Ràdio Abrera.
 
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.: G333/2015/41
Adjudicació  del  contracte  menor  de  subministrament  d’aigua  de  consum  als  edificis  de 
l’Ajuntament d’Abrera

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

L’article 9 de l’esmentada llei defineix com contracte de subministrament aquell que té 
per  objecte l’adquisició,  l’arrendament  financer,  amb o sense  opció  de compra,  de 
productes o bens mobles.

D’acord amb l’article 111 del TRLCSP, els contractes menors definits en l’article 138.3,  
podran adjudicar-se directament a qualsevol  empresari  amb capacitat d’obrar i  que 
compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les 
normes establertes en l’article 111.
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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  d’aigua de consum als 
edificis de l’Ajuntament 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 5 invitacions, per correu electrònic 
de  12/11/2015,  a  les  empreses/professionals  Semae-Acquajet  SL,  Canaletas,  Blue 
Planet, Manantial de Salud SLU, Grupo Corsa i en el termini  atorgat han presentat 
ofertes les empreses següents: 

Oferent
Preu/garrafa 
sense IVA. 18,9L

Preu/garrafa 
sense IVA. 19L

Higienització/mensual 
sense IVA

Aquadirect Blue Planet SL 3,90€ 2,50€ per font
Semae-Acquajet SL 3,95€ Sense cost
Manantial de Salud SLU 4,60€ Sense cost

Càlcul del valor estimat del contracte per a 16 fonts, 700 garrafes i higienització: 

1) Aquadirect Blue Planet SL  RE 8199: 3.210,00 € IVA exclòs.
2) Semae-Acquajet SL  RE 8204: 2.765,00 € IVA exclòs.
3) Manantial de Salud SLU RE 8277: 3.220,00 € IVA exclòs.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Hisenda,  Serveis  Socials,  Dones  i 
Igualtat i Millora, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia número 
2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent:

ACORD

Primer.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  subministrament  d’aigua  de  consum  als 
edificis  de  l’Ajuntament  d’Abrera  a   l’empresa  Semae-Acquajet  SL,   amb  NIF 
B06304984,  per un import de 2.765,00 €, sense IVA, 3.041,50 € amb el 10% d’IVA 
inclòs.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  3.041,50  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 920/22199 del pressupost municipal 2016.

Tercer. L’empresa adjudicatària haurà d’efectuar el subministrament d’acord amb les 
condicions següents:
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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) Les 16 fonts seran instal·lades a les següents ubicacions:

a) Hotel d’Entitats: Plaça de les Escoles Velles s/n
b) Biblioteca Municipal: C/ Federico Garcia Lorca, 17 1A (Casa de Cultura)
c) Policia Local: C/ Rosalia de Castro, 7
d) Radio Abrera: C/ Major, 3 2n pis
e) Serveis Socials: C/ Major, 3 baixos
f) Serveis Socials: C/ Major, 3 1er pis
g) Escola de Música: Plaça del Rebato, 1
h) Departament d’Urbanisme: Av. Lluís Companys, 8
i) Pavelló Esportiu: Passeig de l’Església, 18
j) Centre Aquàtic Municipal: Passeig Estació, 22
k) Casa Consistorial: Plaça de la Constitució, 1 1er pis
l) Casa Consistorial: Plaça de la Constitució, 1 bx

m) Centre Obert: Plaça del Rebato, 1
n) Promoció Econòmica: Rambla Torrentet, 16 1er pis
o) Magatzem de la Brigada, C/ Sant Jaume, 22
p) Deixalleria: C/ Progrés, 15 (Pol. Sant Ermengol) 

4) El termini de durada del contracte es de 12 mesos, a comptar des de l’1 de 
gener de 2016. A la data indicada han d’estar instal·lades les 16 fonts.

5) El  subministrament  de  les  fonts  dispensadores  inclourà  la  instal·lació,  el 
manteniment, i les higienitzacions, per tal de mantenir l’aigua en condicions de 
màxima qualitat. 
Com a mínim es realitzarà una higienització cada 6 mesos. 
El contractista està obligat a mantenir els equips en perfectes condicions de 
funcionament i seguretat. Ha de garantir la reparació de les possibles avaries 
que es produeixin i  la substitució de les màquines quan sigui  necessari  per 
garantir el seu funcionament. 

6) El contractista haurà de subministrar les garrafes d’aigua en el moment que 
l’Ajuntament d’Abrera s’ho requereixi.

7) El  subministrament  d’aigua de consum als edificis  de l’Ajuntament  d’Abrera 
haurà  de  complir  amb  las  característiques  i  requisits  especificats  a  les 
prescripcions tècniques adjuntes a la invitació de data 12.11.2015.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Semae-Acquajet SL i a la resta d’oferents de 
manera telemàtica.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i a la Regidoria  d’Hisenda, Serveis 
Socials, Dones i Igualtat i Millora.

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: E013/2000/348 (abans 8.1.7 -2000/348) 
Donar conformitat a la documentació tècnica presentada per Novabrera, SL, per executar obres 
d’enderrocament de cobert a l’Av. Generalitat, núm. 14. 
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La Junta de Govern Local en data 27.12.07 va dictar la resolució núm. 3005, que, entre 
d’altres, deia:
“Primer. Declarar la situació de ruïna de l’edifici ubicat a l’Av. Generalitat, núm. 14 propietat de Novabrera,  
SL.
Segon. Dictar com a directa conseqüència  de la declaració anterior les següents  ORDRES D’EXECUCIÓ: 

A) S’ORDENA  A  NOVABRERA,  SL,  QUE  EN  EL  TERMINI  D’UN  MES  PROCEDEIXI  A  
L’ENDERROCAMENT DE L’IMMOBLE INDICAT A L’APARTAT ANTERIOR.

B) FINS QUE ES DONI COMPLIMENT A L’ORDRE D’ENDERROC ANTERIOR EN EL TERMINI DE 
48 HORES LA PROPIETAT PROCEDIRÀ COM A MESURES CAUTELARS DE SEGURETAT A  
PROTEGIR L’EXTERIOR A TRAVÉS DEL TANCAMENT PERIMETRAL DE L’EDIFICACIÓ A UN 
METRE DE LA FAÇANA, PRECINTAR LA PORTA D’ACCÉS I ABSTENIR-SE DE QUALSEVOL ÚS 
DE L’EDIFICACIÓ QUE SUPOSI L’ACCÉS DE PERSONES AL SEU INTERIOR.

Tercer. Advertir que l’incompliment de les anteriors ordres donarà lloc a les responsabilitats a què siguin  
exigibles, sens perjudici que es procedeixi a l’execució forçosa (...) i manifestar expressament, amb efectes  
d'apercebiment previ, que la manca de compliment, total o parcial, de la repetida ordre d'execució, serà causa  
d'iniciació del procediment d'imposició de multes coercitives que preveu l'art. 217 de la LUC, (...) fins a la  
quantia màxima de 3.000 €. (...)”

La Junta de Govern Local de data 05.11.08 va dictar la resolució núm. 3594 per la qual, 
entre  d’altres,  es  requeria  a  Novabrera,  SL,  que procedís  a  l’acabament  de  l’ordre 
d’execució (enderroc total de l’edifici) en el termini d’una setmana; i mitjançant resolució 
de l’Alcaldia núm. 11602 de data 22.05.09, entre d’altres, s’imposava la primera multa 
coercitiva  (per  import  de  1.500  €)  a  Novabrera,  SL  per  incompliment  de  l’ordre 
d’execució, i es reiterava aquesta ordre.

El decret d’Alcaldia núm. 12079 de data 10.11.09, en concret l’apartat segon de la seva 
part resolutiva, literalment deia:
“Segon. Reiterar, com a conseqüència del resolutiu anterior i de l’Auto del Jutjat Contenciós-administratiu  
número 6 de Barcelona, a l'interessat, en el termini que s’indica a continuació, les ordres referenciades a la  
part expositiva que són:

1. Procedir, en el termini de 48 hores, com a mesures cautelars de seguretat, a protegir l’exterior de  
l’immoble ubicat a l’Av. Generalitat, 14, a través del tancament perimetral de l’edificació a un metre  
de la façana, precintar la porta d’accés i abstenir-se de qualsevol ús de l’edificació que suposi  
l’accés de persones al seu interior, mentre no es doni compliment a l’ordre d’enderroc total, 

Acabament de l’ordre d’execució (enderroc total de l’edifici), en el termini d’un mes, prèvia presentació de  
documentació tècnica a l’Ajuntament per a la seva conformitat, si s’escau.”

Per la instància de data 17.02.10 (registre d’entrades 1257) subscrita pel Sr. A.M., en 
representació de la raó social  Novabrera, SL, se sol·licitava llicència per  a executar 
l’enderroc  del  cobert  ubicat  a  l’Av.  Generalitat,  núm.  14,  així  com  amb  les 
documentacions complementàries aportades en dates 15.06.11 (registre d’entrades núm. 
5601)  i  24.11.11  (registre  d’entrades  núm.  10335),  en  resposta  als  requeriments 
d’esmena  de  dates  03.03.11  (registre  de  sortides  núm.  379)  i  20.07.11  (registre  de 
sortides 1333). 

A l’escrit  de data 18.05.12 (registre d’entrades 4059) subscrit  pel  Sr.  A.M.,  en nom i 
representació de Novabrera, SL es manifesta, entre altres: “... y conceda licencia de obras para  
la demolición de la edificación sita en Av. Generalitat, 14 de Abrera, sin proceder a su posterior vallado.”

Atesos els informes (núms. 141125-01 i  141125-03 de data 25.11.2014 de l’arquitecta 
municipal i núm. 15/2015 de data 12.02.2015 de la Secretaria) emesos en relació amb la 
documentació presentada així com la instrucció realitzada en l’esmentat expedient.

Aquesta  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 

9



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. Autoritzar l’actuació en compliment d’ordres d’execució urbanístiques dictades 
per aquest Ajuntament sota núm. d’expedient E013/200/438, obert a nom de Novabrera, 
SL,  per a enderrocar un cobert en estat de ruïna a l’Av. Generalitat, 14 d’aquest terme 
municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals 
d’obres majors, i a les condicions particulars que s’indiquen a l'informe tècnic i les que es 
detallen a continuació:

- Les  ressenyades  en  el  projecte  tècnic  visat  pel  Col·legi  d’Aparelladors,  Arquitectes  Tècnics  i  
Enginyers d’Edificació  de Barcelona amb el  núm. ALE753 de data 07.02.11 i  la  documentació 
complementària presentada en data 15.06.11.

- Les obres autoritzades (enderroc del cobert i construcció de tanca) s’hauran de portar a terme en un 
termini màxim de 3 mesos.

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

Concepte         Tipus  Import  
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost 380,59 €
Taxa llicència (< 90.150 €)       0,67 % del pressupost 69,67 €
TOTAL  €                            450,26 €

Tercer. Requerir a l’interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d’aquest acte i en tot cas abans de l’inici de les obres, dipositi la quantitat de 450 euros 
en concepte de fiança,, segons la carta de pagament que se li adjuntarà a la notificació.

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

Cinquè.  Notificar  aquest  acord  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 
(arquitecta, arquitecta tècnica i a la Unitat de suport administratiu al Medi Ambient).

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

10



3.2 Expedient: E029/2015/136
Aprovació inicial de la documentació tècnica presentada per executar diverses obres en sòl no 
urbanitzable (segons els articles 48 i 49 del Decret legislatiu 1/2010).  

El dia 18.05.15 el Sr. S.G.M. en nom i representació de la raó social Excavacions i 
Finques Silvestre Ginferrer, SL va presentar documentació relativa a l’execució d’obres 
de millora d’un camp agrícola a Can Morral de Molí mitjançant l’aportació de terres, a 
la  parcel·la  4  del  polígon 12  i  a  la  parcel·la  11  del  polígon 5  del  terme municipal 
d’Abrera, perquè aquesta administració atorgui el corresponent permís municipal.

Respecte  del  tràmit  instat  pel  Sr.  S.G.M.  en nom i  representació  de la  raó  social 
Excavacions i Finques Silvestre Ginferrer, SL, l’arquitecta municipal ha emès l’informe 
núm. 150623-01 de data 23 de juny de 2015 que, en la seva part essencial, diu:

“En relació amb la instància de data 18.05.2015 d’Excavacions i finques Silvestre Ginferrer, S.L., un cop  
revisada la documentació aportada, s’informa el següent:
La documentació tècnica aportada en data 18.05.2015 consisteix en documentació complementària del  
Projecte de millora d’un camp agrícola  a Can Morral  mitjançant  l’aportació  de terres,  i  consta de  la  
justificació de l’actuació i de l’Estudi i integració paisatgística. 
Aquesta documentació, complimenta satisfactòriament el requeriment d’esmena amb registre de sortida  
número 1434 de data 11.04.2014 que consta en l’expedient 8.1.7-2008/378.
Així, aquesta documentació complementària, juntament amb el “Text refós del projecte de millora d’un  
camp agrícola a Can Morral mitjançant l’aportació de terres” aportat en data 05.05.2015 a l’expedient  
8.1.7-2008/378  són  suficients  per  tal  d’iniciar  la  tramitació  urbanística  per  l’aprovació  del  projecte 
d’actuació específica en sòl no urbanitzable, d’acord amb els articles 48 i 49 del Decret 1/2010, consolidat  
per la Llei 3/2012, i del 47 al 56 del Decret 64/2014 , i s’informen FAVORABLEMENT a aquest efecte.
El procediment d’aprovació del projecte d’actuació específica es troba regulat en els articles del 49 al 56  
del Decret 64/2014.
L’Ajuntament haurà de sotmetre el projecte a informació pública per un termini d’un mes, i publicar l’edicte  
de convocatòria al diari o butlletí que correspongui, a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Abrera i a un  
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal (articles 51 del  
Decret 64/2014 i 23.1b del Decret 305/2006).
De forma simultània, caldrà sol·licitar els següents informes:

o Departament competent en matèria de Cultura.
o Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia.
o Agència catalana de l’aigua.
o Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
o Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona.

Se’ns perjudici que es pugui determinar al llarg de la tramitació la necessitat de recaptar altres informes,  
si així ho exigeix la legislació sectorial aplicable a l’ús sol·licitat.
Tot el que s’informa per a coneixement i decisió municipal al respecte”.

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

ACORD

Primer. Aprovar  inicialment  el  projecte  de  l’actuació  d’interès  públic  en  sòl  no 
urbanitzable per l’execució d’obres de millora d’un camp agrícola a Can Morral de Molí 
mitjançant l’aportació de terres, a la parcel·la 4 del polígon 12 i a la parcel·la 11 del 
polígon  5  del  terme  municipal  d’Abrera,  presentat  per  la  raó  social  Excavacions  i 
Finques  Silvestre  Ginferrer,  SL,  amb  CIF  B64173677,  per  considerar-la  suficient  i 
adequada per a iniciar el tràmit d'acord amb els articles 48 i 49 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 

11



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

Tercer. Sol·licitar els preceptius informes als organismes oficials següents:
- Departament competent en matèria de Cultura.
- Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia.
- Agència Catalana de l’Aigua.
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
- Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona.

Quart. Notificar aquest acord als interessats. 

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.: E013/2013/401
Donar  conformitat  a  l’execució  de  treballs  per complimentar  una  condició  imposada  a  la 
llicència-legalització d’obres a la raó social Fomento Agrícola y Ganadero, SL, CIF B08138869. 

Per acord núm. 3.21 de la Junta de Govern Local de data 18.03.15 es va atorgar llicència 
–legalització  d’obres  a  la  raó  social  Fomento  Agrícola  y  Ganadero,  SL,  amb  CIF 
B-08138869,  per  a executar diverses  actuacions  a  diferents  ubicacions  del  Polígon 
Industrial Barcelonès 2a Fase.

A l’acord núm. 3.21 esmentat, s'imposava com a requisit previ  a l'executivitat de la 
llicència, la presentació de la documentació acreditativa del contractista que executaria 
l’obra (full  d’assumeix i  fotocòpia de la declaració censal d’alta de l’IAE) especificant 
descripció i obra.

També a l’acord núm. 3.21 s’imposava, entre d’altres,  com a condició especial  de la 
llicència d’obres la següent:
A.08  Les  actuacions  en  compliment  de  l’ordre  d’execució  de  mesures  de  restauració  de  la  legalitat  
urbanística, estan condicionades a la tramitació del corresponent expedient de protecció de la legalitat  
urbanística, i en els terminis que correspongui imposar en aquest procediment. En tot cas, a les mesures  
previstes en el projecte, i en compliment de l’odre dictada, cal afegir-hi la següent actuació a executar:
- Cal realitzar la restauració vegetal de la superfície resultant del replè de terres que generarà el talús 2.  
Ja que es troba en una zona que el planejament qualifica com a reserva per a sistema general viari, i  
atesa la seva superposició amb el sòl afectat pel pas del Gasoducte Martorell-Figueres, es proposa que  
es realitzi aquesta restauració vegetal de forma similar a la realitzada en l’obra del Gasoducte. Aquesta  
restauració ha consistit en la plantació amb  Rosmarinus officinalis i  Thymus vulgaris amb una densitat  
d’1u c/4m2 en l’àmbit de 4 m a costat i costat de l’eix del gasoducte, i la plantació de Pinus helepnesis,  
Quercus coccifera, Rhammus lycioides,  Rosmarinus officinalis i  Thymus vulgaris  amb una densitat d’1u 
c/4 m2 a la resta de la pista del gasoducte.
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En relació amb les condicions imposades a la llicència d’obres, s’ha presentat, per part de 
la Sra. A.J., en nom i representació de la raó social Fomento Agrícola y Ganadero, SL, al 
registre general municipal els següents documents en les dates que s’indiquen:

- en data 14.04.15 (registre d’entrades 2545), documentació acreditativa del contractista de les obres i 
assumeix actualitzat de la direcció facultativa;

- el  dia  18.06.15  (registre  d’entrades  2015-E-RC-4357),  comunicació,  entre  altres,  que  “ja  s’ha 
restablert la topografia original de la parcel·la I.1 i els dos talussos han estat consolidats”, i sol·liciten 
executar  durant  el  mes  d’octubre  la  restauració  vegetal  del  talús  1  prevista  en  la  llicència 
atorgada;

- i el 22 de juny de 2015 (registre d’entrades 2015-E-RC-4418), proposta de restauració vegetal i 
pressupost d’execució material de la mateixa del talús 2, i indiquen que la restauració vegetal 
tant del talús 1 com 2, es durà a terme durant el mes d’octubre, el que complimentarà la condició 
de llicència A.08 de l’acord núm. 3.21 de la JGL de data 18.03.15.

S'ha emès en relació amb les peticions presentades i ressenyades a l’expositiu anterior, 
l’informe tècnic de data 01.10.15 (núm. 019SV-2015-0051), que, literalment diu:
“En relació amb diverses instàncies presentades per Fomento Agrícola y Ganadero,  S.L. en diverses  
dates i sobre la  llicència atorgada per acord número 3.21 de la Junta de Govern Local de 18 de març de  
2015, seguidament s’informa cada una d’elles:

- Mitjançant instància de data 14.04.15 amb registre d’entrades 2545, s’aporta la documentació  
acreditativa  de  contractista  que  executa  l’obra.  Aquesta  documentació  complimenta 
satisfactòriament el requisit previ d’executivitat de la llicència atorgada.

- Mitjançant  instància  de data  18.06.15  amb registre  d’entrades  2015-E-RC-4357,  es  sol·licita  
executar durant el  mes d’octubre la restauració vegetal  dels talussos prevista  en la llicència  
atorgada.  S’informa  FAVORABLEMENT aquesta  sol·licitud,  doncs  els  mesos  d’estiu  no  són 
adients per executar aquestes treballs.

- Un  cop  revisada  la  proposta  presentada  mitjançant  instància  de data  22.06.15  amb  registre 
d’entrades  2015-E-RC-4416, per  tal  de complimentar  la  condició  de  llicència  A.08  imposada, 
s’informa  FAVORABLEMENT l’execució  dels  treballs  proposats  ja  que aquests  complimentaran  
satisfactòriament dita condició de llicència.  Així mateix, s’accepta que els treballs que es preveuen,  
consistents en la revegetació del talús 2, s’executin durant el mes d’octubre doncs els mesos d’estiu  
no són adients per executar aquestes treballs.

Així mateix, cal recordar al promotor d’aquesta actuació, que un cop hagi acabat els treballs, a més de  
comunicar-ho a l’ajuntament per tal de comprovar la seva correcta execució, caldrà que aporti el plànol  
topogràfic “As built” d’acord amb la condició A.09 de la llicència. 
Tot el que es manifesta per a coneixement i efectes d’aquest Ajuntament”.

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

ACORD

Primer. Declarar l'executivitat de la llicència d'obres atorgada en data 18.03.15 (acord 
núm. 3.21 de la JGL), ja que s’ha incorporat a l’expedient la documentació acreditativa 
del  contractista  que  executarà  l’obra,  que  ha  estat  presentada  per  la  raó  social 
Fomento Agrícola y Ganadero, SL, en data 14.04.15 (registre d’entrades 2545).

Segon. Donar conformitat a l’execució de la revegetació del talús 2 segons la proposta 
presentada en data 22.06.2015 (per a donar compliment la condició A.08 de l’acord núm. 
3.21 de la Junta de Govern Local de data 18.03.15),  diligenciant aquesta proposta en 
aquest sentit.

Tercer. Informar  favorablement  que  els  treballs  consistents  en  la  revegetació  dels 
talussos 1 i 2 s’executin durant el mes d’octubre (doncs els mesos d’estiu no són adients 
per executar aquestes treballs), segons peticions de la societat interessada.

13



Quart. Notificar  aquest  acord  a la  raó social  Fomento  Agrícola  y  Ganadero,  S.L, i 
comunicar-lo al  Departament al d’Urbanisme i Territori (arquitecta, arquitecta tècnica).

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.:  E017/2015/300 
Llicència d'obres i instal·lacions per a la millora de la xarxa de serveis al c/ Valira, 4, (referència 
cadastral  7065111),  a  instància  de  la  raó  social  Telefónica  de  España,  SAU,  amb  CIF:  
A82018474
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 4 de novembre de 2015, a les 14:28 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-7673),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita pel Sr. R.A.R., en nom i representació de la raó social Telefónica de España, 
SAU, amb CIF: A82018474,  en concret per a la instal·lació d’un suport de fusta al c/ 
Valira, núm. 4 del barri de Ca n’Amat (CA.411) (referència cadastral 7065111).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 06.11.2015 (núm. 2015-0017) de l’arquitecte tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 07.12.15 (núm. 2015/0050)

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

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d’expedient  E017/2014/300, 
sol·licitada per la raó social  Telefónica de España, SAU, amb CIF núm. A82018474,  per 
a  la instal·lació d’un suport de fusta al c/ Valira, núm. 4 del barri de Ca n’Amat (CA.411) 
(referència cadastral 7065111), d’aquest terme municipal, condicionada al compliment de 
les  consideracions  i  condicions  generals  d’obres  en  xarxes  de  serveis  de 
subministrament, a les condicions particulars que s’indiquen a l'informe tècnic i les que es 
detallen a continuació:
- Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 4 de novembre de 
2015, a les 14:28 hores (2015-E-RC-7673) amb la REF-6594599.

Segon. Aquesta llicència està exempta del pagament d’impostos municipals perquè es 
liquida segons la Llei 15/87, de 30 de juliol.

Tercer.  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 
(arquitecta, arquitecta tècnica). 

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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3.5  Expedient núm.:  E013/2015/196 
Llicència d'obres i instal·lacions per executar  una piscina a la parcel·la ubicada al c/ Vilafranca, 18, 
a instància del Sr. R.G.C., amb NIF 52466162B. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 8 de juliol de 2015, a les 12:11 hores 
(registre d’entrades núm. 2015-E-RC-4854), petició de llicència urbanística subscrita pel 
Sr. R.G.C., amb NIF 52466162B, per executar una piscina, al c/ Vilafranca, 18 (referència 
cadastral 9072109), així com diversa documentació tècnica complementària aportada en 
data  02.10.15  (registre  d’entrades  2015-E-RC-6747),  com a resposta  al  requeriment 
d'esmena de data 23.09.15 (registre de sortides núm. 2015-S-RC-2848).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe  tècnic  de  data  06.10.15  (núm.  139MG-2015-0027)  de  l’arquitecta  tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 07.12.15 (núm. 2015/0048)

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal 
núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança 
amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2015/219,  sol·licitada pel  Sr,  R.G.C.,  amb NIF 52466162B, per a executar una 
piscina al c/ Vilafranca, núm. 18 (referència cadastral 9072109) 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  (aportat  en  data  08.07.15)  i  la 
documentació  complementària  aportada  en  data  02.10.2015,  ambdues  visades  pel 
Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona amb el 
núm. ATB999.
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà 
de tramitar el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).

Segon. Informar al Sr. R.G.C. 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  15.857,95 

€
580,40 €

Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % del pressupost  15.857,95 
€

106,25 €

TOTAL € 686,65 €
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Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de  450,00 
euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.
 
Quant. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.
 
Cinquè. Notificar aquest acord al Sr. R.G.C., 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.

3.6  Expedient núm.:  E013/2015/214 
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar  un habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la ubicada 
al c/ Mataró, 13, a instància de la Sra. M.B.C., amb NIF 38085237C. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 21 de juliol de 2015, a les 10:58 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-5277),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per la Sra. M.B.C., amb NIF 38085237C, per executar un habitatge unifamiliar 
aïllat al c/ Mataró, 13 (referència cadastral 9076025), així com la documentació tècnica 
complementària  aportada  en  data  22  de  juliol  de  2015,  (registre  d'entrades  núm. 
2015-E-RC-5293)  i  el  16  de  novembre  de  2015  (registre  d'entrades  núm. 
2015-E-RC-8055).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informes tècnics de dates 02.11.15 (núm. 2015/0060) i 23.11.2015 (núm. 2015-0072) de 
l’arquitecta municipal.
- Informe jurídic de data 07.12.15 (núm. 2015-0049)
 
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  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2015/214, sol·licitada per la Sra. M.B.C., amb NIF 38085237C, per a executar un 
habitatge unifamiliar aïllat al c/ Mataró, 13 (referència cadastral 9076025) 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 visat pel Col·legi d’arquitectes de Catalunya amb el 
núm. 2015006697, que es considera adequat en opinió de l'arquitecte municipal, però amb 
les següents correccions: els plànols aportats en data 16.11.15 amb la numeració DGA01 i 
DGA02 substitueixen als seus homòlegs presentats en data 21.07.2015.

- El projecte no preveu l’execució de cap tanca perimetral de la parcel·la. En cas que es 
pretengués la seva execució caldrà tramitar la corresponent comunicació prèvia o el títol 
administratiu habilitant que pertoqui.

- La llicencia s’atorga sense perjudicis a tercers i salvant el dret de propietat. 
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar el 

document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).

Segon.  Informar a Sra. M.B.C., amb NIF 38085237C, 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 pressup. 164.697,32 €  6.027,92 €
Taxa llicència (> 120.200'00 €) 2,03 % del pressup. 164.697,32 €  3.343,36 €
Placa núm. carrer OF 2.08 Codi 4.01 100 % (9,33 €)  9,33 €
TOTAL €   9.380,61 €
 
Tercer.  Requerir  a  la  interessada,  perquè  en  el  termini  dels  10  dies  següents  a  la 
notificació d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 
900,00 euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments 
de les obligacions de la llicència, segons la carta de pagament que se li adjuntarà a la 
notificació.

Quant. 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.
 
Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  la  Sra.  M.B.C.,  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances  (Cap  de  Departament,  Tresorera  i  a 
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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.

3.7  Expedient núm.:  E013/2015/219
Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per executar  una piscina a la parcel·la ubicada al c/ 
Aneto, 24 (CA.222), a instància del Sr. J.G.I., amb NIF 38425542V. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 24 de juliol de 2015, a les 09:02 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2015-E-RC-5372),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita pel Sr. J.G.I., amb NIF 38425542V, per executar una piscina al  c/ Aneto, 24 
(CA.222 - referència cadastral 6662221).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 06.10.15 (núm. 139MG-2015-0028).
- Informe jurídic de data 07.12.15 (núm. 2015-0047)

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal 
núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança 
amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2015/219, sol·licitada per J.G.I., amb NIF 38425542V, per a executar una piscina al 
c/  Aneto,  24  (CA.222  -  referència  cadastral  6662221)  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 visat pel Col·legi d’aparelladors, arquitectes 
tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona amb el núm. ATE701.

- El  desguàs  de  l’equip  de  depuració  ha  de  connectar  a  la  xarxa  interna  de 
sanejament de la vivenda.

- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de 
tramitar el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).

Segon. Informar al Sr. Julio Garcia Iglesias 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  12.417,65 

€
454,49 €

Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % del pressupost  12.417,65 83,20 €
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€
TOTAL € 537,69 €

Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de  450,00 
euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.
 
Quant. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança 
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.
 
Cinquè. Notificar aquest acord al Sr. J.G.I., 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.

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
 
4.1 Expedient núm.: E054/2013/003
Comunicació d’activitat de centre de culte islàmic (mesquita) al carrer Nou, 10.

La Comunidad Musulmana de Abrera – Mezquita Al Huda (“La Guia”), NIF R08019251, 
ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 05.06.2013 (núm. de 
registre 4543) i la documentació annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa, així com 
el Decret 94/2010, del 20 de juliol, de desplegament de la Llei dels centres de culte, 
regulen aquesta matèria.

En data 12.02.2014 s’ha requerit al sol·licitant la documentació que mancava per poder 
resoldre el  procediment, documentació que ha estat aportada en dates: 24.03.2014 
(núm. de registre 2362) el certificat final, i 06.10.2015 la llicència d’obres.

S’ha emès l’informe núm. 13/2015, de 23.01.2013, de la Policia Local, relatiu a una 
queixa  per  sorolls,  amb  el  contingut  següent:  “(...)  cuando  se  celebra  el  culto, 
sobretodo  el  viernes  por  la  tarde/noche,  que  después  de  estar  realizando  las 
comprobaciones  y  realizando  mediciones  de  sonometría,  la  patrulla  optó  por  no 
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realizar informe en base a que los ruidos (susurros)  no sobrepasaban los dB que 
regula la normativa. (...)”

S’ha  emès  l’informe  de  compatibilitat  amb  el  planejament  urbanístic  de  data 
01.03.2013, corresponent a aquesta activitat.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 07.01.2015, amb resultat favorable.

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:  Comunidad  Musulmana  de  Abrera  –  Mezquita  Al  Huda  (“La  Guia”),  NIF 
R08019251
Activitat: centre de culte islàmic (mesquita)
Emplaçament: C. Nou, 10, local
Classificació: activitat inclosa a l’annex III (codi 15.67) 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 05.06.2013 i diligenciar-la 
en aquest sentit.

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

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

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

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

3. L’activitat correspon a una instal·lació sense ànim de lucre i, per tant, no ha de 
tributar per l’Impost d’Activitats Econòmiques.

4. 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.
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5. Aquest atorgament es fa sense perjudici de terceres persones interessades i de 
les competències d’altres organismes i administracions, si fos el cas.

6. 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.

7. El  local  és  la  seu  social  de  l’entitat  titular,  i  el  reconeixement  de  la  seva 
legitimació  per  funcionar  no  pot  comportar  en  cap  cas  autorització  com  a 
establiment de restauració, d’acord amb l’art. 2.a) del Decret 317/1994, de 4 de 
novembre.

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

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

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

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

12. 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’aforament total  de  l’establiment  s’estableix  en  63  persones.  S’ha  de  fer 
constar aquesta dada en un rètol visible a l’entrada del local.

15. Aquesta comunicació d’activitat es sotmetrà al  règim d’autocontrols periòdics, 
tal com es preveu a l’article 73 de la Llei  20/2009, atenent la necessitat de 
comprovar emissions de l’activitat  a l’atmosfera,  com ara sorolls,  vibracions, 
lluminositat i d’altres, i a l’aigua, o la caracterització de determinats residus, el  
resultat  dels  quals  es  verificarà  de  conformitat  amb  el  que  estableixi 
l’ordenança municipal en el moment del control.

16. 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.

17. 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.

CONDICIONS  ESPECÍFIQUES  DERIVADES  DE  L’INFORME  DE  L’ENGINYER 
MUNICIPAL:

18. Quan  se  superi  l’aforament  de  50  persones,  la  porta  metàl·lica  exterior 
romandrà totalment oberta (la porta interior s’obre en els dos sentits).

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’article 5.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 
11, les entitats religioses no es troben subjectes al pagament de taxes.
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Cinquè. Notificar aquest acord al sol·licitant, tot indicant-li que l’Ajuntament d’Abrera 
farà  públiques  o  cedirà  a  tercers  (sempre  a  títol  gratuït)  les  dades  bàsiques  que 
resulten  d’aquest  expedient  (nom  de  l’establiment,  activitat,  localització,  telèfon  i 
adreça electrònica o pàgina web). Tanmateix, el titular de l’activitat pot comunicar de 
forma fefaent la seva oposició total o parcial a la difusió d’aquestes dades.

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

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

4.2 Expedient núm.: E053/2008/009
Comunicació de transmissió d’activitat de bar a la plaça de Pau Casals, local 11-12.

Per acord  núm. 3292 adoptat per la Junta de Govern Local en data 07.05.2008, es va 
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a una Comunitat de 
Bens formada per OPM, NIF 07981238P, i MMF, NIF 43692216J, per a l’activitat dita, 
essent l’últim transmitent autoritzat IHM, NIF 47117688A.

JC,  NIF  X9570634N,  ha  comunicat  la  transmissió  de  l’activitat  dita  al  seu   favor 
mitjançant  instància  entrada  en  data  15.09.2014  (núm.  de  registre  6687)  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  06.03.2015 s’han requerit  al  sol·licitant  les  modificacions  necessàries  per 
poder resoldre el procediment, i posteriorment s’ha emès l’acta de comprovació de data 
01.12.2015, 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: JC, NIF X9570634N
Rètol de l’establiment: L’EXQUISIT

Activitat: bar
Emplaçament: Pl. Pau Casals, local 11-12
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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. 3292 adoptat 
per la Junta  de Govern Local  en data 07.05.2008  i  successius,  en tot  allò  que no 
contradigui  les  condicions  que  s’exposen  a  continuació  i  la  normativa  vigent. 
L’incompliment  serà  causa  de  revocament  de  la  legalització  ambiental,  prèvia 
audiència de l’interessat.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. 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 €
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El pagament d’aquest  import es comunica a l’obligat mitjançant carta de pagament 
tramesa per l’Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
amb indicació dels terminis i les formes de pagament.

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

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

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

4.3 Expedient núm.: E053/2015/019
Comunicació d’activitat d’oficina d’enginyeria i preparació de prototips al carrer de Barcelona, 
3-7, nau 6A.

Selecta  Ingeniería  SL,  NIF  B65167934,  ha  comunicat  l’activitat  dita  mitjançant 
instàncies entrades en data 28.03.2014 (núm. de registre 2572) i en data 30.06.2015 
(núm. de registre 4530) i la documentació annexa corresponent.

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

En data 15.09.2014 s’ha liquidat preventivament la taxa pel servei d’intervenció en les 
activitats i instal·lacions en base a la suposició que es tractava d’una transmissió de 
titularitat,  si  bé  posteriorment  el  procediment  ha  revelat  la  veritable  naturalesa 
d’activitat nova que correspon a aquesta comunicació.

En  dates  15.06.2015 i  08.10.2015  s’ha requerit  al  sol·licitant  la  documentació  que 
mancava per poder resoldre el procediment, documentació que ha estat aportada en 
dates 30.06.2015 (núm. de registre 4530) i 24.11.2015 (núm. de registre 8338).

S’ha  emès  l’informe  de  compatibilitat  amb  el  planejament  urbanístic  de  data 
17.07.2015, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’acta de comprovació de data 02.12.2015, 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
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ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
Titular: Selecta Ingeniería SL, NIF B65167934
Rètol de l’establiment: SELECTA

Activitat: oficina d’enginyeria i preparació de prototips
Emplaçament: C. Barcelona, 3-7, nau 6A
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 24.11.2015 amb núm. de 
visat 19.11.15 521704 del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i diligenciar-la 
en aquest sentit.

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

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

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

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

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

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

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

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

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

8. El titular de l’activitat s’ha d’inscriure com a productor de residus industrials al 
Registre corresponent de la Junta de Residus i, així mateix, ha de disposar de 
contractes de recollida amb transportistes autoritzats i d’eliminació o tractament 

25



amb un gestor de residus autoritzat. Tot això s’ha d’acreditar documentalment a 
l’Ajuntament en el termini de dos mesos, indicant els números de registre de 
productor,  transportista  i  gestor,  i  una  relació  dels  productes  declarats  a  la 
Junta de Residus.

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

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

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, 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.

12. S’ha de sol·licitar al departament competent en matèria d’indústria, la inscripció 
de l’activitat autoritzada al Registre d’establiments industrials de Catalunya.

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

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

Quart. Informar  l’interessat  que,  d’acord  amb  les  Ordenances  Fiscals  que 
s’especifiquen, se li practicarà una liquidació definitiva, segons el detall següent, que té 
en  compte  la  liquidació  provisional  ja  practicada  en  el  supòsit  de  transmissió  de la 
titularitat:

Quota 
tributària

Reducció per 
emprenedoria

Reducció per petit 
comerç individual

Import total

O. F. 11, codi 6 348,69 € 0% 0% 348,69 €
O. F. 11, codi 17 34,87 € -34,87 €
import pendent 313,82 €

El pagament d’aquest  import es comunica a l’obligat mitjançant carta de pagament 
tramesa per l’Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
amb indicació dels terminis i les formes de pagament.
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Cinquè. Notificar aquest acord al sol·licitant, tot indicant-li que l’Ajuntament d’Abrera 
farà  públiques  o  cedirà  a  tercers  (sempre  a  títol  gratuït)  les  dades  bàsiques  que 
resulten  d’aquest  expedient  (nom  de  l’establiment,  activitat,  localització,  telèfon  i 
adreça electrònica o pàgina web). Tanmateix, el titular de l’activitat pot comunicar de 
forma fefaent la seva oposició total o parcial a la difusió d’aquestes dades.

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

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

5.- SUBVENCIONS

5.1 Expedient: G404/2015/09
Acceptació  subvenció  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  envers  la  fitxa  7,  d’acollida  i 
integració de persones immigrades, en el marc del Contracte Programa 2014. 

Per decret de Presidència del Consell Comarcal núm. 51/2015, de 14 d’abril, es va 
aprovar  la  subscripció  del  Protocol  Addicional  per  a  l’any  2015,  del 
Contracte-Programa 2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col·laboració, entre 
el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya (DBSF) i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat; que inclou la fitxa núm.7 relativa als 
projectes d’acollida i integració a persones estrangeres immigrades.
 
Atès  que  aquesta  corporació  va  presentar,  projecte  que  es  podia  encabir  dins  el 
programa  d’acollida  i  integració  de  persones  estrangeres  immigrades  del  referit 
Contracte Programa per a l’exercici 2015, segons els criteris definits per la Direcció 
General d’Immigració.
 
Vista les resolució de data  4 de maig de 2015, adoptada per la Junta de Govern del 
Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  mitjançant  la  quals  s’ha  concedit  a  aquesta 
corporació una subvenció per al projecte presentat.
 
Atesa la competència d'aquest òrgan en matèria d’acceptació de subvencions i ajuts,  i 
previ estudi de la documentació corresponent.
 
 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.

PROPOSTA
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 Primer. Acceptar la subvenció concedida per Consell Comarcal del Baix Llobregat per 
a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya, destinada a l’actuació “Taller de Llengua” (per 
a  persones  estrangeres  immigrades),  durant  l’exercici  2015,  per  un  import  de 
1.000,00€

Segon. Comptabilitzar  el  compromís  d’ingrés  relatiu  a  l’import  subvencionat 
(1.000,00€) a l’aplicació pressupostària 465,00.

Tercer. Comunicar aquesta resolució al Departament d’Intervenció General, Tresoreria 
i Finances i al Departament i a la Regidoria de Serveis Socials i Dones i Igualtat.

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

5.2 Expedient núm.: G404/2015/03
Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1057 relatiu a l’acceptació de de la subvenció per al 
sosteniment del funcionament de l’Escola Municipal de Música per al 2015 (curs 2014-15)

L’Alcaldia d’Abrera va adoptar el decret núm. 2015-1057, en data 2 de desembre de 
2015, amb el contingut literal següent:

“En  data  14  de  setembre  de  2015,  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-0783,  es  va 
aprovar la petició de la subvenció per al funcionament de l’Escola Municipal de Música 
d’Abrera per al 2015 (curs 2014-15). 

En  data  10  de  novembre  de  2015,  la  Direcció  General  de  Centres  Públics  del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, comunica a l’Ajuntament 
d’Abrera l’atorgament de la subvenció per un import de 11.540,93 € (registre entrada 
2015-E-RC-7872). 

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada per l’Àmbit d’Ensenyament, 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. Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de 11.540,93 
€, destinada al sosteniment del funcionament de l’Escola Municipal de Música per al 
2015 (curs 2014-15).

Segon. Declarar, per a la justificació de la subvenció, que l’Ajuntament d’Abrera no rep 
cap altra subvenció pel funcionament de l’Escola Municipal de Música, per part d’altres 
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 

Tercer.  Notificar  aquest  decret  a  la  Direcció  General  de  Centres  Públics  del 
Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  comunicar-ho  al 
Departament d’Intervenció General i Tresoreria i a la Regidoria d’Ensenyament. 
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Quart. Ratificar aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local que es celebri.”

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

ACORD

Primer. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2015-0783, adoptat en data 2 de desembre 
de 2015.

Segon. Donar  compte  al Departament  d’Intervenció  General  i  Tresoreria i  a  la 
Regidoria d’Ensenyament.

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

5.3 Expedient: G404/2015/07
Acceptació de la subvenció pel finançament de l’Escola Bressol Municipal Món Petit per al curs  
2014-15 atorgada per la Diputació de Barcelona 

En data 15 de maig de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar la petició de la 
subvenció a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”,  del  Programa  complementari  de  finançament  de  les  llars  d’infants  de 
titularitat municipal per al curs 2014-15.

En data 27 de juliol de 2015, l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona va 
comunicar  a  l’Ajuntament  d’Abrera  l’atorgament  de  la  subvenció  per  un  import  de 
60.499,87 € (registre entrada 2015-E-RC-5432). 

En data 30 d’octubre de 2015, l’Ajuntament d’Abrera va presentar a la Gerència de 
Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona la justificació de les despeses per 
l’import obtingut.

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

ACORD:

Primer. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona de 60.499,87 €, 
destinada  al  finançament  de  l’Escola  Bressol  Municipal  Món  Petit,  per  al  curs 
2014-2015.

Segon. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i comunicar al Departament 
d’Intervenció General i Tresoreria, al Departament de Secretaria General i Coordinació 
Administrativa i a la Regidoria d’Ensenyament.
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

6.- CONVENIS

6.1 Expedient núm.: G401/2015/02
Modificació del conveni relatiu al transport escolar del curs 2014-15

Per acord núm. 6.1 de la Junta de Govern Local de data 15.04.2015 es va aprovar el  
conveni  de col·laboració entre  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  l’Ajuntament 
d’Abrera relatiu al transport escolar del curs 2014-2015.

En data 30.06.2015, l’Ajuntament d’Abrera va realitzar el pagament de 78.676,50 €, 
segons les obligacions derivades del conveni aprovat.

Mitjançant escrit del Consell Comarcal del Baix Llobregat, de data 09.09.2015 (registre 
d’entrada núm. 2015-E-RC-6218), es comunica la modificació del conveni.

S’ha  emès  informe  tècnic  favorable  per  a  la  modificació  del  conveni,  en  data 
22.09.2015. 

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

ACORD: 

Primer. Modificar  el  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera, d’acord amb la resolució primera aprovada pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant Decret de Presidència de data 09.07.2015, que 
s’annexa a aquest acord.  

Segon. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació del nou import de 78.404,80 €, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 920/46500, en concepte de transferències corrents 
a comarques, segons la modificació del conveni entre el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera.

Tercer. Aprovar  el  reintegrament  de  pagament  per  un  import  de  271,70  €, 
corresponent a la diferència entre el pagament de 78.676,50 € que es va realitzar el  
30.06.2015,  segons  les  obligacions  derivades  del  conveni  aprovat,  i  l’import  de 
78.404,80 €, segons la modificació del conveni.

Quart.-  Comunicar al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i Finances i a la 
Regidoria d’Ensenyament i  diligenciar el  conveni així com remetre còpia al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.

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.: G236/2015/01
Aprovació del conveni de col·laboració per a la realització de l’actuació “Assistència tècnica 
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integral  en formació “ en el marc del  règim regulador del  Catàleg de Serveis 2015 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”

Atès que aquesta Administració ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la concertació 
del  recurs  tècnic  inclòs en el  Catàleg de serveis  de l’any 2015  “Assistència  tècnica 
integral en formació” i consistent en la Redacció de plans, projectes i informes.

Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 27 de novembre de 2014, va 
aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el 
Catàleg de serveis 2015, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de 
recursos.

Vist que amb data 8 d’octubre de 2015 la presidència de Diputació de Barcelona ha dictat 
Decret 8800/15 pel qual s’aprova la proposta del Director de Serveis de Formació relativa 
a la concessió del recurs “Assistència tècnica integral en formació”, en el marc del règim 
regulador del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” per 
aquest ens. 

Atès  que  la  tramitació  administrativa  interna  correspon  a  la  Unitat  de  Recursos 
Humans, així  com la gestió i coordinació de la signatura.

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització de l’actuació “Assistència 
tècnica integral en formació” en el marc del règim regulador del Catàleg de Serveis 2015 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona que s’annexa a 
aquest acord. 

Segon. Notificar a la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona i 
comunicar al/s regidors/es delegats/des i a la Unitat de Recursos Humans.

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

6.3 Expedient núm.: G011/2015/02
Aprovació  pròrroga  de  col·laboració  regulador  del  finançament  de  la  contractació  de  l’Equip 
d’Atenció  a  la  Infància  i  Adolescència  (EAIA IV)  del  Baix  Llobregat  subscrit  entre  el  Consell  
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera.
 
Vist  l’esborrany  de  l’annex  de  pròrroga  al  conveni  de  col·laboració  regulador  del 
finançament  de  l’equip  d’atenció  a  la  infància  i  adolescència  (EAIA IV)  del  Baix 
Llobregat, per a l’exercici 2015 entrat per Registre d’Entrada núm. 2015-E-RC-6993 de 
data 09 d’octubre de 2015.

Vist  que  la  vigència  de  l’actual  conveni  de  col·laboració  en  matèria  de  protecció 
d’infància amb la Generalitat de Catalunya depèn del Departament de Benestar Social 
i Família, delegada la gestió a través del Consell Comarcal,  prorrogat durant l’exercici 
de 2015 al servei prestat per l’EAIA IV del Baix Llobregat.

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

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

S’emet informe favorable per la Tècnica referent dels Serveis Socials Bàsics.

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

Atès que el conveni tindrà vigència des de l’1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre 
de 2015  

S’ACORDA

Primer. Autoritzar,  disposar i  reconèixer l’obligació de cinc-cents seixanta-un euros 
amb vuitanta-quatre cèntim d’euro (561,84€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
920/465,00  (exercici  2015)   i  ordenar  el  pagament  al  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat.

Segon.  Notificar aquest  acord al  Patronat  del 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.
 
 
6.4 Expedient núm.: G011/2015/04
Modificació de les condicions particulars de la subvenció concedida a Creu Roja Baix Llobregat 
Nord, per al programa Donem Suport 2015. Expedient:C:CONTRACT. N:Q2866001G T:00 V:00 
S:06

Per acord núm. 5.2 de la Junta de Govern Local, de data 19 de març de 2015, s’atorga a 
Creu Roja Baix Llobregat Nord una subvenció nominativa per al programa Donem Suport 
2015, per un import de 55.000,00€

La part  dispositiva primera d’aquest  acord de concessió establia, entre altres, com a 
condició particular:

“
 CONDICIONS: La subvenció resta subjecta a les condicions generals de l'apartat tercer de  

l'acord de concessió,  a  les anteriors  condicions particulars,  i  a  les  següents condicions  
especials:
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a) Pel  que  fa  a  la  realització  de  la  despesa  s’accepta  la  realitzada  entre  l’01.01.15  i  el  
31.12.15

---“

Mitjançant escrit amb núm. de registre d’entrada 2015-E-RC-7323 de data 23 d’octubre 
de 2015 l’entitat ha sol·licitat la modificació del període de formalització de la despesa, 
ampliant-lo  perquè  s’accepti  com  a  despesa  justificable  la  realitzada  fins  al 
31/03/2016.

Vist l’informe, de data 27 d’octubre de 2015, emès per la Tècnica referent dels Serveis 
Socials Bàsics, en el qual es motiva i se sol·licita la acceptació de la petició realitzada 
per l’entitat.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Serveis Socials en el 
marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta 
regidoria de Serveis Socials en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 2015-0596 
de 3 de juliol, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent:
  
ACORD

Primer. Aprovar dins l’àmbit de la Regidoria de Serveis Socials, la modificació de les 
condicions particulars de la subvenció atorgada a l'entitat “Creu Roja Baix Llobregat 
Nord” mitjançant resolució núm. 5.2 de la Junta de Govern Local de data 19.03.15, 
essent les noves condicions particulars les següents:

“
 CONDICIONS: La subvenció resta subjecta a les condicions generals de l'apartat tercer  

de  l'acord  de  concessió,  a  les  anteriors  condicions  particulars,  i  a  les  següents  
condicions especials:

b) Pel que fa a la realització de la despesa s’accepta la realitzada entre l’01.01.15 i el  
31.03.16

---“

Segon.  Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària i  comunicar-ho al Departament 
d’Intervenció General i Tresoreria.
 
Així ho resol i signa la Regidora Delegada, Abrera a data de la signatura electrònica.  

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

6.5 Expedient núm.: E070/2015/003
Aprovació de la segona pròrroga ordinària del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del  Baix Llobregat  i  l’Ajuntament  d’Abrera per  a  la prestació del  servei  comarcal  de recollida 
selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers.

L’informe del cap del Departament de Territori i Medi Ambient núm. 2015-0001 de data 
27 de novembre de 2015 diu:

“(...) ANTECEDENTS

La Junta de Govern Local del 20.12.2012 (acord núm. 823), aprova el CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  BAIX  LLOBREGAT  I  ELS  AJUNTAMENTS  D’ABRERA,  
CASTELLVÍ  DE  ROSANES,  COLLBATÓ  I  OLESA DE MONTSERRAT PER A LA PRESTACIÓ DEL  
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SERVEI  COMARCAL  DE  RECOLLIDA  SELECTIVA  DE  VIDRE,  PAPER,  CARTRÓ  I  ENVASOS  
LLEUGERS. Aquest conveni té una durada de dos anys (amb període de vigència comprès entre l’1 de 
gener de 2012 i el 31 de desembre de 2013), prorrogable per períodes bianuals.

La  Junta  de  Govern  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  en  la  sessió  celebrada  el  dia  18  de 
novembre de 2013, aprova la pròrroga dels convenis de col·laboració amb els municipis, amb efectes des 
de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015, i  aprova les aportacions econòmiques dels 
municipis per aquest servei referent a l’any 2014. 

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió celebrada el dia 17 de novembre 
de 2014 aprova les aportacions econòmiques dels municipis per aquest servei referent a l’any 2015. 

DISPOSICIONS LEGALS

La disposició dels residus municipals es regula, essencialment, mitjançant el Decret Legislatiu 1/2009, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. Aquest Decret adapta la 
normativa  catalana  en  matèria  de  residus  a  la  normativa  de  la  Unió  Europea  (consulteu  la  Decisió 
2000/532/CE, de 3 de maig de 2000, que aprova la llista europea de residus; la Directiva 94/62/CE, de 20 
de desembre de 1994, d’envasos i de residus d’envasos, i la Directiva 1999/31/CE, de 26 d’abril de 1999,  
relativa als dipòsits controlats de residus). La normativa de la Unió Europea, així com també la normativa 
bàsica estatal en matèria de residus, intenten unificar els criteris, els conceptes i la terminologia aplicada 
en la gestió de residus i estipula que tot els residus generats per l’activitat humana han de ser sotmesos a 
processos de gestió controlats. 

Per tal de portar a terme les adaptacions necessàries de criteris, de terminologia i de competències a la 
normativa catalana en matèria de residus, el Decret Legislatiu 1/2009 deroga totes les disposicions del 
mateix rang o inferior que s’oposin a aquest Decret i al Text refós; particularment la Llei  6/1993, de 15 de 
juliol, reguladora dels residus, la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus, 
la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i la  
Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,  estableix, a l’Article 17, que els principis d’actuació s’han 
d’orientar d’acord amb el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals. 

El Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió  
de residus municipals, preveu la planificació d’infraestructures necessàries per aplicar el model de gestió 
de residus municipals que estableix el Programa de

gestió  de residus municipals  de Catalunya i  el  nou model  de gestió  de residus municipals  que s’ha 
plantejat  darrerament.  Aquest nou model proposa un increment de la prevenció i  la minimització dels 
residus, així com també incentius a la reutilització i a recollida de la recollida selectiva i diverses formes i 
alternatives de valorització material dels residus. 

El Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya s’ajusta al que 
preveu l’article 18 de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, en la mesura que el seu 
àmbit d’aplicació comprèn tot el territori de Catalunya, i conté una estimació dels recursos disponibles, de 
les necessitats i dels dèficits, territorialitzats en el sector corresponent, així com també la determinació de 
les prioritats d’actuació i la definició dels estàndards i de les normes de distribució territorial. Aquest Pla 
territorial sectorial té com a objectiu determinar i, si escau, localitzar les instal·lacions de gestió de residus 
municipals que han de donar servei als diferents àmbits territorials de Catalunya, per tal de garantir el  
compliment  dels  objectius  de  reciclatge  i  valorització  que  preveu  el  Programa de  gestió  de  residus 
municipals de Catalunya. Igualment, el Pla territorial sectorial determina les dades tècniques i de capacitat 
de cadascuna de les instal·lacions previstes, amb l’objectiu d’ajustar-se a les necessitats de la població i 
de les activitats de l’àmbit territorial en qüestió.

La  Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, modifica el marc jurídic intern en 
matèria de residus a l’àmbit de l’Estat i l’adapta a les modificacions del dret comunitari.

La  Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente,  introdueix 
modificacions en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

OBLIGACIONS QUE REPRESENTA PER A L’AJUNTAMENT

L’acord adoptat per Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat en la sessió celebrada el dia 
18 de novembre de 2013, estableix que l’aportació econòmica del municipi d’Abrera referent al servei 
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comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers de l’any 2014 va ser de 7.113,77 
€ .

L’acord adoptat per Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat en la sessió celebrada el dia 
17 de novembre de 2014, estableix que l’aportació econòmica del municipi d’Abrera referent al servei 
comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers de l’any 2015 va ser de 6.974,20 
€ .

La previsió per l’any 2016 s’estima en 7.500,00 €

Consideracions tècniques sobre el servei:

La clàusula onzena del Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Abrera vigent 
especifica textualment que: “La distribució de l’aportació dels municipis entre els signants es realitzarà de  
forma proporcional a la seva població (dades obtingudes de la pàgina web de l’IDESCAT) i del pes de les  
fraccions de vidre, paper i cartró i envasos lleugers recollides a cada municipi del darrer any tancat.”

El Consell Comarcal del Baix Llobregat va adherir-se als convenis signats entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i diverses empreses i entitats, per tal de regular el funcionament dels Sistemes Integrats de 
Gestió (SIG) dels residus de vidre, de paper, cartró i envasos lleugers i assegurar un marc de finançament 
estable per  a  la  valoració  del  paper  i  el  cartró  recollits  selectivament.  L’adhesió  d’Abrera al  Conveni 
proposat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat permet disposar d’unes condicions especials de servei 
que garanteixen la gestió correcta dels residus urbans recollits selectivament. 

En aquest sentit, d’acord amb la clàusula sisena del Conveni, el Consell Comarcal del Baix Llobregat rep 
les compensacions econòmiques per la recollida selectiva del paper i el cartró d’ECOEMBES, tal i com 
està previst en el conveni subscrit entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i ECOEMBES al qual 
es va adherir el Consell comarcal el 5 d’octubre de 2009. Així doncs, aquests imports es consideren com a 
ingressos dels servei i varien en funció dels acords econòmics entre l’ARC i ECOEMBES, repercutint en el 
desenvolupament econòmic del Conveni.

Així mateix, d’acord amb la clàusula tercera el Consell Comarcal del baix Llobregat lliurarà a ECOVIDRIO 
el vidre recollit selectivament i rebrà, tal i com està previst en el conveni signat entre l’Agència de Residus  
de  Catalunya  i  ECOVIDRIO,  esmentat  en  el  tercer  punt  de  la  part  expositiva  d’aquest  conveni,  les 
compensacions  econòmiques  previstes  per  d’ECOVIDRIO.  Aquests  imports  es  consideraran  com  a 
ingressos del servei, variaran en funció dels acords econòmics entre l’Agència de Residus de Catalunya i 
ECOVIDRIO i  repercutiran en el  desenvolupament econòmic del  conveni  en la  mesura que es vagin 
produint.

El fet que Abrera compti amb un elevat nombre de contenidors de recollida selectiva de residus i que hi 
hagi  diversos nuclis  urbans  dispersos  pel  municipi,  fa  que els  costos de la  recollida  selectiva  siguin 
elevats. Per una altra banda, el Consell Comarcal ha d’assumir la gestió dels productes classificats com a 
“impropis” que es troben als contenidors, la qual cosa representa un increment dels costos del servei. Cal 
remarcar que el nombre de bateries de contenidors de recollida selectiva al municipi s’ha incrementat en 
els últims anys, arran de la posada en marxa de nous Plans Parcials d’habitatges, com els dels sectors 
nous del Rebato (antiga PURLOM) i el de Can Morral.

L’Ajuntament  d’Abrera no compta amb camions dotats de grues que permetin aixecar i  desplaçar els 
contenidors de recollida selectiva instal·lats a la via pública del terme municipal. Així doncs, el Consell 
Comarcal porta a terme les tasques de desplaçament, recollida i transport de contenidors a petició de 
l’Ajuntament, per tal d’atendre les demandes de retirada de contenidors defectuosos o malmesos i les 
incidències  de circulació  de  vehicles a  la  via  pública.  Igualment,  el  Consell  Comarcal  porta  a  terme 
tasques periòdiques de neteja dels contenidors.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat cedeix, a petició dels ajuntaments, material informatiu i bosses de 
reciclatge destinats a la distribució domiciliària per a les campanyes de sensibilització ciutadana, a l’àmbit 
dels convenis que manté amb ECOEMBES. 

A la clàusula setzena del Conveni s’indica textualment que: “En cas de que alguna de les parts decidís  
desistir  del  conveni  la  renúncia  s’hauria  de  notificar  durant  el  darrer  trimestre  de  l’any  en  curs.  El  
desistiment per part de l’ajuntament de la participació del conveni implica el cessament en la prestació del  
servei a partir  de la data d’efectivitat del desistiment i la retirada dels contenidors que no hagin estat  
aportats per l’ajuntament”.

CONCLUSIONS
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El  servei  que  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  presta a  l’Ajuntament  d’Abrera,  en  matèria  de 
recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers a la via pública s’adequa a les necessitats del  
municipi per la qual cosa s’informa favorablement la pròrroga d’1 any del conveni.

Una vegada finalitzada aquesta pròrroga caldria plantejar la possibilitat que aquest servei de recollida 
selectiva  de  residus  s’incorpori  en  el  marc  d’un  futur  contracte  de  neteja  viària  i  de  recollida 
d’escombraries i residus recollits selectivament a la via pública. (...)”

Aquest Ajuntament considera positiva i d'interès públic pel municipi d'Abrera l'actuació 
prevista al text del document indicat.

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.  Aprovar  la  segona  pròrroga  ordinària  del  Conveni  de  col·laboració  entre  el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera, juntament amb altres, per a 
la prestació del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos 
lleugers, amb vigència des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2016.

Segon. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de 7.500,00 €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 162/227,03 de l’exercici 2016.
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat a la següent domiciliació bancària: 

CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
2100/3089/01/2200087550
C. Laureà Miró, 169
08980 Sant Feliu de Llobregat

Tercer. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar-lo a 
la regidoria d’Obres, Serveis Urbans i Mobilitat, al Tècnic Municipal de Medi Ambient, al 
Departament de Secretaria i al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i Finances.

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

6.6 Expedient núm.: G401/2015/01
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.

Vist l’esborrany del Conveni de col·laboració en matèria de Serveis Socials Bàsics entre 
el Consell  Comarcal de Serveis del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera per l’any 2015, 
que ha estat tramès pel Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant ofici de data 
14.09.15 amb registre d’entrada núm. 2015-E-RC-6298.

Vist que la llei 12/2007 d’11 d’octubre, de serveis socials, reconeix en el títol III del 
règim competencial i organitzatiu, capítol II regula l’organització territorial dels serveis 
socials i en l’article 34 detalla: 
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1. Les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat primària de l’atenció social als 
efectes de la prestació dels serveis socials bàsics.

2. L’àrea bàsica de serveis socials s’organitza sobre una població mínima de vint mil 
habitants, prenent com a base el municipi. 

3. L’àrea bàsica de serveis socials ha d’agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l’ens associatiu creat  
especialment amb aquesta finalitat.

4. Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d’una àrea bàsica de 
serveis socials, en funció del nombre d’habitants i de les necessitats socials. 

Vist que els serveis que s’han de prestar estan relacionats a l’annex del catàleg de 
serveis i prestacions socials del Sistema català de Serveis Socials. I són entre d’altres 
els serveis socials bàsics i  els serveis  d’ajuda a domicili.  Els/les professionals que 
presten aquest serveis,  segons la cartera de serveis socials,  són el/la treballador/a 
social, l’/la educador/a social i els professionals del servei d’atenció domiciliària.

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat forma part de l’àmbit de l’Administració 
Local  de Catalunya i  és  l’òrgan de govern  i  administració  comarcal  que ofereix  al 
departament de serveis socials d’Abrera, assessorament i suport tècnic a la intervenció 
social, orientació per a programes i projectes específics, transferència de coneixement 
(bones  pràctiques),  suport  en  la  gestió  i  organització  dels  serveis  socials  bàsics  i 
suport en la gestió interadministrativa.

Vist que en el compromís setzè de l’esmentat Conveni es preveu l’aportació màxima per 
import de  152.217,29€, prèvia certificació corresponent de les despeses indicades, per 
part del  Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb el següent detall:

Import  de  l’aportació  de  l’equip  professional:               
85.627,49

€
Import de l’aportació per a desplaçaments:       1.712,55€
Import de l’aportació del SAD Social  23.547,35€
Import de l’aportació del  SAD Dependència:        11.155,54€
Import de l’aportació extraordinària per a urgència social:    8.074,36€
Import de l’aportació per l’espais socioeducatius: 22.100,00€

Vist el punt Setè en el que el Consell Comarcal es compromet a proporcionar suport 
tècnic  als  professionals  dels  Serveis  Socials  Bàsics  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  en 
relació a la implementació i desenvolupament de la LAPAD, possibilitant un espai físic 
adequat on desenvolupar la seva tasca de manera eficient. 

Repercutint  el  cost  del  34%  d’aquest  professional.  segon  el  mòdul  indicat  en  el 
Conveni de col·laboració per un import de:

Import  de  l’Ajuntament  pel  Suport  Tècnic  a  les 
Dependències: 2.571,99€

I reconeixent l’incrementació de la ràtio per al municipi en un 0,2 de professional en 
treball social (TS), tècnic assignat a l’Àrea Bàsica Comarcal del Baix Llobregat. 
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La  plantilla  real  de  la  unitat-  secció  de  Serveis  Socials  d’Atenció  Primària  i  altres 
professionals  del  Departament  de  Serveis  Socials  d’aquest  Ajuntament,  és  la 
següent:                                                  

Professionals                                             Dedicació                                Mesos
3  Treballadores  Socials 
(TS)                      

Jornada completa
12

1,5 Educadores Socials (ES) Jornada completa 12
2  Educadores  Socials  ,  Centre 
Obert (ES)

Jornada parcial
12

2 Treballadores familiars (TF) Jornada parcial 12
1 Psicòloga Jornada completa 12
1 Administrativa  Jornada completa 12
1 Aux. Administrativa Jornada completa 12
1 Referent d’immigració Jornada parcial 12

Vist l’informe favorable emès per la Tècnica referent dels Serveis Socials Bàsics.

Atès que el conveni tindrà vigència des de l’1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre 
de 2015.
 
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. Aprovar i facultar a l’Alcalde per a la  signatura del Conveni de Col·laboració 
en matèria de Serveis Bàsics tramès pel Consell Comarcal del Baix Llobregat a data 
14 de setembre i que s’annexa a aquest acord.

Segon. Comptabilitzar el compromís d’ingrés a l’aplicació pressupostària 46500 relatiu a 
l’import màxim total del conveni acceptat a la part anterior i desglossat: 85.627,49€ en 
concepte  de  finançament  per  l’equip  professional  d’Atenció  Primària;  1.712,55€  en 
concepte de desplaçaments; 23.547,35€  en concepte de SAD social;  11.155,54€ en 
concepte de SAD Dependència; 8.074,36€ en concepte d’aportació extraordinària per a 
urgència social; 22.100,00€ en concepte d’espais socioeducatius; aportacions que farà el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’Ajuntament d’Abrera prèvia justificació i depenent 
d’aquesta justificació els imports podran variar, amb imputació al pressupost 2015.  

Tercer. Acceptar  el  Suport  Tècnic  a  les  LAPADS  en  relació  a  la  implementació  i 
desenvolupament de la LAPAD per part  de l’Ajuntament d’Abrera amb la voluntat de 
comptar i mantenir aquest professional per al municipi durant l’any 2016 sense variació 
en les condicions preestablertes. 

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.
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7.- PERSONAL
---

8.- ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: G014/2015/3
Donar compte de la relació de Decrets de novembre de 2015

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

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

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

DONA COMPTE

Primer i únic.- De la relació de Decrets dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i 
les regidories delegades del  núm.  2015-0954 fins 2015-1052,  compresos entre  les 
dates de l’1 al 30 de novembre de 2015, que s’annexa a aquest acord.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 
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 19.00 hores. 

Vist i plau
La Secretària acctal.,  L’Alcalde,

Isabel de la Cerda Fernández            Jesús Naharro Rodríguez 
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