
 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 04 D’OCTUBRE DE 2016 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:00 hores del dia 04 d’octubre de 2016, es reuneixen 
en primera convocatòria, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i  
per la celebració de sessió ordinària a la que fa referència l’article 113 del Reial Decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores:

President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC)

Vocals: 
- Sra.  M.  Guadalupe  Marcos  Giménez,  regidora  delegada  d’Hisenda, 

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

Comunicació (PSC) 

Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau

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

Urbanisme i mobilitat (PSC)

Excusa l’assistència el  Sr.  Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports, 
Salut i Gent Gran (PSC), el Sr. F. Xavier Serret i Marsiñach, regidor delegat de Medi 
Ambient  i  Sanitat (ERC),  la Sra. Mònica Torre-Marin Cuesta, regidora delegada de 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme (CiU), el  Sr.  José Luís Hita Bullón regidor 
delegat de Seguretat Ciutadana,  (PSC) i la Sra. Maria José Orobitg Della, regidora 
delegada d’Ensenyament, Acció Cultural i Patrimoni Cultural (ERC).

Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es 
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia: 

ORDRE DEL DIA
 

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2016/15

Acta de la Junta de Govern Local 20.09.16
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G330/2013/14
Pròrroga del contracte de serveis Festes Joves.

2.2 Expedients núm.: G328/2015/03 (FACT-2016-3212) 
Aprovació de la factura núm. 216177 presentada per Covan Obres Públiques, SL, i 
de la 1a certificació d’obra (“Treballs de manteniment dels parcs urbans d’Abrera”).

2.3 Expedient núm.: G333/2016/15
Aprovació de l’acta de recepció de les obres de reforma al cementiri de Santa Maria 
de Vilalba.

2.4 Expedient núm.: G328/2015/01
Resolució del contracte d’obres Nova Escola Bressol Municipal 2a fase, adjudicat a 
Cepovallès, SL.

2.5 Expedient núm.: G367/2016/03
Declarar deserta la licitació de la concessió demanial per a la gestió, explotació i 
manteniment  de  les  instal·lacions  del  servei  de  bar-restaurant  de  la  Casa  de 
Cultura.
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3 OBRES 

3.1 Expedient núm.: E014/2016/037
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació de gas natural  
a l'immoble ubicat  a l’Av.  Virrei  Amat, 20 (CV1.B11), a instància de J.P.A.,  amb 
NIF 38389362Q. 

3.2 Expedient núm.: E017/2016/014
Llicència d'obres per a la instal·lació d’una escomesa de gas natural a l'immoble 
ubicat a l’Av. Virrei Amat, 20 (CV1.B11), a instància de Gas Natural Distribución 
SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.3 Expedient núm.: E017/2016/022
Llicència d'obres per a la instal·lació d’una escomesa de gas natural a l'immoble 
ubicat a l’Av. Virrei Amat, 29 (CV1.075), a instància de Gas Natural Distribución 
SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.4 Expedient núm.: E017/2016/026 
Llicència d'obres per a la connexió amb fibra òptica de l’antena de telefonia mòbil 
CATR0945  a  l'immoble  ubicat  a  Pl.  Anselm  Clavé,  1,  a  instància  d’Orange 
Espagne, S.A.U., CIF A820098112. 

3.5 Expedient núm.: E017/2016/024
Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de la  xarxa  de subministrament  d'enllumenat 
elèctric a l'immoble ubicat  al  c/  Sitges, 13 bis, a instància d'Endesa Distribució 
Elèctrica SLU, B82846817. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/2011/49
Comunicació d’activitat de magatzem de productes alimentaris a l’avinguda de Ca 
n'Amat, 18, nau C.

4.2 Expedient núm.: E052/1980/12
Comunicació de transmissió d’activitat de bar al carrer de Terrassa, 4.

4.3 Expedient núm.: E048/2016/07
Adjudicació d’autoritzacions temporals de parcel·les destinades a conreu hortícola, 
en els terrenys municipals de la Masia de Can Morral del Riu (14a convocatòria).

5 SUBVENCIONS

5.1
Expedient: G404/2016/30
Acceptació de subvenció concedida pel Departament de Justícia de la Generalitat 
per a les despeses del Jutjat de Pau.

5.2
Expedient núm.: G168/2016/49 
Donar  compte  dels  decrets  de  concessió  de  subvencions  relatius  al  període 
comprés entre el   15/07/16  i el 15/09/16.

5.3 Expedient: G404/2016/114TL/11
Acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg 
de  serveis  de  l'any  2016  del  Pla  "Xarxa  de  Governs  Locals  2016-2019"  i  del 
Catàleg sectorial, "Recull d'activitats de suport al teixit empresarial" de l'Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local. 

5.4 Expedient núm.: G404/2016/05
Acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg 
de  serveis  de  l'any  2016  del  Pla  "Xarxa  de  Governs  Locals  2016-2019"  i  del 
Catàleg sectorial "Recull d'activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i 
empreses” de l'àmbit de cooperació de prestació de serveis públics i garantia de la 
cohesió social. 

6 CONVENIS

6.1 Expedient: G401/2016/06
Pròrroga del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat  de Catalunya i  l’Ajuntament  d’Abrera per  al  projecte Connecta’t!  pels 
cursos 2016-17 i 2017-18. 

7 PERSONAL

----
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8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: G388/2016/02
Donar compte de resolucions judicials. 

8.2 Expedient núm.: G404/2016/28
Ratificació  del  Decret  de  Regidoria  delegada  d’acceptació ajut  Diputació  de 
Barcelona del Programa complementari d’escolarització en primera infància per al 
curs 2015-2016. 

8.3 Expedient: E308/2016/02
Ratificar el Decret de Regidoria núm. 2016-870 de Parada centralitzada per als 
autobusos escolars dels centres d’altres municipis.

8.4 Expedient núm.: E359/114TL/2016/08
Cessió i canvi de nom de la parada 15 del Mercat Municipal d’Abrera, per part de 
l’Antonia SCP a P.C.M amb motiu de la dissolució de la mateixa, conseqüència de 
la reforma tributària.

8.5 Expedient núm.: G309/2016/08
Aprovació de preus públics de les entrades de la Festa de Cap d’Any.

9 SOBREVINGUTS

---

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2016/15
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 20.09.16

L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local disposa que de cada 
sessió  s'estendrà  acta  pel  secretari  de  la  corporació  o,  si  s'escau,  de  l'òrgan 
corresponent, fent constar com a mínim, la data i hora del començament i fi; els noms 
del president i altres assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els 
acords adoptats. A les sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions 
emeses.

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

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

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

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

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

ACORD 
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Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 20 de setembre 
de 2016, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.

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

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

2.- CONTRACTES  

2.1 Expedient núm.: G330/2013/14
Pròrroga del contracte de serveis Festes Joves.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.3/1393, adoptat en data  05/12/2013, es va 
adjudicar el contracte administratiu de serveis Festes Joves a l’empresa Planning general 
d’espectacles, SL, amb NIF B59144824, per un import de 28.919 € IVA inclòs, formalitzat 
el 16/12/2013.

La clàusula tercera del contracte regula que, en el termini de tres mesos abans de la 
finalització del contracte, el contractista podrà sol·licitar la seva pròrroga anual.

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 16/09/2016 
(Registre d’Entrada núm. 7905).

S’ha emès informe tècnic  favorable en data 16/09/2016,  subscrit  per la tècnica  de 
Joventut.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria de Joventut, Cultura i Comunicació, 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. Prorrogar  el  contracte  administratiu  de  serveis  Festes  Joves,  adjudicat  a 
l’empresa  Planning general  d’espectacles,  SL,   per  a  l’anualitat  compresa  entre  el 
16/12/2016 i el 15/12/2017.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  28.919  €  a  càrrec  de  les  aplicacions 
pressupostàries núm. 1532/20300, per un import de 14.399 €,  i núm. 337/22699, per 
un import de 14.520 €, del pressupost municipal de 2017 i condicionar l’existència de 
crèdit adequat i suficient a l’aprovació del pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Planning general d’espectacles, SL.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al departament de Joventut.

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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2.2 Expedient núm.: G328/2015/03 (FACT-2016-3212) 
Assumpte: Aprovació de la factura núm. 216177 de data 09.09.2016 presentada per 
Covan Obres Públiques, SL, i de la 1a certificació d’obra del contracte menor d’obres 
per “Treballs de manteniment dels parcs urbans d’Abrera”.

Per acord núm. 2.10 de data 19 de juliol de 2016 adoptat per la Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament d’Abrera, es va adjudicar el contracte menor d’obres per “Treballs de 
manteniment  dels  parcs urbans d’Abrera”  a l’empresa  Covan Obres  Públiques,  SL, 
amb CIF B43133750, per un import total de 98.557,25 € (21% IVA: 20.697,02 €, total: 
119.254,27 €), i un període d’execució de dos mesos des del replanteig (formalitzat el 
08 d’agost de 2016).

L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 216177 de data 9 de setembre de 
2016 (registre d’entrada núm. 7817 de data 14 de setembre  de 2016), per un import de 
60.106,24 € (IVA inclòs),  i  també la 1a certificació d’obres (registre d’entrades núm. 
7346 de 31 d’agost de 2016).

Ambdós documents, la certificació i la factura, han estat conformats favorablement pel 
tècnic municipal director de l’obra.

La  proposta  d’acord  ha estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Urbanisme, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori,  en el marc de les facultats que em confereix 
l’article 21.1.f) de la Llei 7/85 de 2 d’Abril, Reguladora de les bases de règim local, l’article 
41.17 del ROF i les Bases d’Execució del Pressupost per a la disposició de la despesa i 
desenvolupament de la gestió econòmica municipal, i la normativa vigent, i  tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment aquesta Regidoria Delegada  d’Obres i serveis, 
Parcs i jardins, i 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 la certificació núm. 1 de l’obra per executar “Treballs de manteniment 
dels parcs urbans d’Abrera” (registre d’entrades núm. 7346 de 31 d’agost de 2016) i la 
factura núm. 216177 de data 9 de setembre de 2016 (registre d’entrada núm. 7817 de 
data 14 de setembre  de 2016) per import de 60.106,24 € (IVA inclòs), presentades pel 
contractista Covan Obres Públiques, SL, amb CIF B-43.133.750.

Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 60.106,24 € (IVA inclòs) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 171 61900 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de la factura aprovada.

Quart. Notificar a l’adjudicatari,  Covan Obres Públiques,  SL,  amb CIF  B43133750, i 
donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme i Territori (tècnics).
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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2.3 Expedient núm.: G333/2016/15
Assumpte:  Aprovació de l’acta de recepció de les obres de reforma al cementiri  de 
Santa Maria de Vilalba.

Per acord núm. 2.1 de data 17.05.2016 adoptat per la Junta de Govern Local, es va 
adjudicar el contracte menor d’obres per a la reforma del cementiri de Santa Maria de 
Vilalba, a  l’empresa Grup Puig Pocurull  SL,  amb  CIF núm. B-65.672.271,  per un 
import de 6.500 €, sense IVA (7.865 € amb el 21% d’IVA inclòs). El termini d’execució 
del contracte era d’1 mes.

En data 8 de juliol de 2016 s’ha formalitzat l’acta de recepció de l’obra per part dels 
agents que intervenen en el contracte.

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

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

ACORD

Primer. Rebre les obres de  reforma del cementiri de Santa Maria de Vilalba, d’acord 
amb el resultat recollit a l'acta de data 8 de juliol de 2016.

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària Grup Puig Pocurull SL,  amb 
amb CIF núm. B-65.672.271.

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

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

2.4 Expedient núm.: G328/2015/01
Resolució del contracte d’obres Nova Escola Bressol Municipal 2a fase, adjudicat a Cepovallès, 
SL.

Per  acord núm. 2.1, adoptat per la Junta de Govern Local de data 8/06/2015, es va 
adjudicar el contracte administratiu d’obres Nova Escola Bressol Municipal 2a Fase a 
la mercantil Cepovallès, SL, amb NIF B62915186.

En data 16/02/2016 s’emet informe tècnic per incompliments del contractista, de núm. 
019SV-2016-0026, i informe jurídic de núm. 2016-0072 i data 21/04/2016.

Per acord núm. 9.7, adoptat per la Junta de Govern Local el 03/05/2016, es va aprovar 
l’inici d’expedient de resolució del contracte indicat.

El  08/06/2016  el  contractista  Cepovallès,  SL  va  enviar  burofax,  presentat  en  data 
09/06/2016, en oposició a l’acord notificat.
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En data 12/07/2016 s’envia l’expedient a la  Conselleria de Governació, Administracions 
Públiques  i  Habitatge  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  es  sol·licita  el  dictamen 
preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora.

En data 23/09/2016 s’ha subscrit informe tècnic, de núm. 0127AM-2016-0156, en el que 
els tècnics municipals es ratifiquen en tots els seus termes en l’informe emès en data 
21/04/2016.

En data 23/09/2016 s’emet certificació  de Secretaria de no presentació d’al·legacions 
del contractista.

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

ACORD

Primer. Deixar  constància  que  el  burofax  tramés  en  data  09/06/2016  no  es  pot 
considerar, en cap cas en ferm, un escrit d’al·legacions sobre l’acord d’inici d’expedient 
de  resolució  contractual,  ja  que  l’empresa  Cepovallès,   SL   no   ha   argumentat, 
fonamentat, ni defensat, cap motiu que posi en dubte el criteri de l’informe tècnic i el 
posicionament de l’Ajuntament.

Segon. Acordar la suspensió de l’expedient de resolució del contracte, d’acord amb el 
que estableix l’art.11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, 
fins  que  la  Comissió  Jurídica  Assessora  emeti  el  dictamen  o  fins  que  hagi 
transcorregut el termini per a emetre’l.

Tercer. Traslladar certificació d’aquest acord a la Comissió Jurídica Assessora (exp. 
CJA 079-16).

Quart. Donar compte al Departament d’Urbanisme i Territori.

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

2.5 Expedient núm.: G367/2016/03
Declarar deserta la licitació de la concessió demanial per a la gestió, explotació i manteniment 
de les instal·lacions del servei de bar-restaurant de la Casa de Cultura.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2016-0594, adoptat en data 20/06/2016, es van aprovar, 
amb tramitació d’urgència, el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el 
Plec de prescripcions tècniques reguladores de la concessió demanial per a la gestió, 
explotació i manteniment de les instal·lacions del servei de bar-restaurant de la Casa 
de Cultura, amb un pressupost base de licitació (cànon de concessió) de 26.136 € IVA 
inclòs, pel període d’execució de 2 anys, prorrogable per 2 anys més, i es va convocar 
licitació  pel  procediment  obert,  amb  publicació  al  Perfil  de  contractant  i  al  Tauler 
Municipal d’Anuncis el 20/06/2016 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 
27/06/2016.
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Durant  el  termini  de  presentació  d'ofertes  van  presentar  proposició  els  licitadors 
següents:

1) Domingo Aparicio Alcántara, en data 30/06/16.
2) Oscar Gervilla Mozón, en data 05/07/2016.
3) Lourdes Pariente Ortega, en data 05/07/2016.

El  07/07/2016  es  constitueix  la  Mesa  de  Contractació  de  la  licitació  indicada  i  es 
procedeix  a  l’obertura  del  sobre  núm.  1.  El  licitador  núm.  1,  Domingo  Aparicio 
Alcántara, no acredita per cap mitjà la seva solvència econòmica i financera i tècnica i 
professional de la clàusula 12a. apartat f) del PCAP. De conformitat amb la clàusula 
15a. la Mesa considera que les deficiències observades no són esmenables, pel que la 
qualificació és negativa i la proposició queda exclosa de la licitació.

El 13/07/2016, a la sessió de la Mesa de Contractació, es procedeix a l’obertura del 
sobre núm. 2 que conté la “Memòria explicativa de la utilització de la concessió i dels  
seus fins: descripció dels productes, pla de màrqueting i millores proposades respecte  
de  l’objecte  de  la  concessió,  garanties,  control  de  qualitat  i  pla  de  seguiment  del  
serveis de bar”. La mesa sol·licita a la tècnica de Cultura la valoració de les propostes, 
així  com  la  celebració  de  les  entrevistes  personals  als  licitadors  admesos, 
conjuntament amb una tècnica del Departament de Promoció Econòmica.

El  22/07/2016  la  tècnica  de  Cultura  emet  informe  de  valoració  de  les  propostes 
presentades pels dos licitadors i el 27/07/2016 es convoca Mesa de Contractació on es 
dóna compte de l’informe de valoració de la Memòria i es procedeix a l’obertura del 
sobre núm. 3. A la mateixa Mesa, es fa constar que els licitadors no especifiquen el 
preu ofertat per a quatre anys (durada del contracte incloses les pròrrogues), tal i com 
es regula a la clàusula 4a del PCAP. La mesa presumeix que el preu ofertat és el preu 
mensual i sol·licita informe de valoració final de les propostes.

L’1/08/2016 la tècnica de Cultura emet informe de valoració final, concloent que cap 
dels  dos  licitadors  reuneix  les  condicions  per  a  realitzar  la  gestió,  explotació  i 
manteniment de les instal·lacions del servei de bar-restaurant de la Casa de Cultura, 
donant compte via telemàtica en data 01/08/2016, als membres de la Mesa i es va 
publicar al Perfil de contractant.

En  data  29/07/2016  (Registre:  2016-E-RC-6728)  el  licitador  núm.  1,  Sr.  Domingo 
Aparicio Alcántara, presenta recurs d’alçada a l’òrgan de contractació relatiu a la seva 
exclusió de la licitació.

S’ha emès informe jurídic núm. 2016-0136 de data 23/09/2016. 

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 aquesta Regidoria 
de Joventut, Cultura i Comunicació, 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. Estimar parcialment el recurs presentat pel Sr. Domingo Aparicio Alcántara el 
29/07/2016, només en relació a l’error detectat de la lletra de la Clàusula 12a apartat 
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e) i f). Efectivament era la lletra e) la correcta. Es tracta d’un error material esmenable 
en tot cas, ja que el contingut del mateix deixa ben clar quin és el motiu d’exclusió.

Segon. Desestimar el recurs presentat pel licitador Sr. Aparicio per considerar que:

a) La  presentació  de  proposició  implica  l’acceptació  integra  del  contingut  dels 
plecs que formen “lex inter partes”.

b) La  falta  d’acreditació  de  la  solvència  no  és  un  defecte  esmenable.  Si  les  
deficiències  observades no són esmenables,  la  qualificació  és negativa i  la  
proposició queda exclosa de la licitació, deixant constància de tot aixecant un  
acta que reculli de manera breu les incidències, tal i com s’ha efectuat. 

c) És  necessari  efectuar  l’acreditació  de  la  solvència  tècnica  i  econòmica  
mitjançant  l’aportació  dels  documents  que  s’han  determinat  per  l’òrgan  de  
contractació en el  plec. No pot considerar-se esmenable,  en cap cas, la no  
presentació del documents acreditatius perquè no pot ser reparat o esmenat un  
defecte que no existeix documentalment acreditat.

d) No existeix cap acte invàlid,  ni concorre alguna de les causes de nul·litat  o  
anul·labilitat de dret administratiu, a què es refereixen els articles 32 i 33 del  
Reial  Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text  
refós de la Llei de contractes del sector públic, ni els articles 62 i 63 de la Ley  
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones  
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

e) No existeix el dret a ser indemnitzat que reclama el recurrent perquè:

- No  hi ha causa de  nul·litat o anul·labilitat  d’actes en el   procediment exp. 
G367/2016/03.

- No hi ha declaració de nul·litat ni anul·labilitat. 
- No existeix dany i perjudici causat econòmicament avaluable i individualitzat.

Tercer. Declarar deserta la licitació de la concessió demanial per a la gestió, explotació 
i manteniment de les instal·lacions del servei de bar-restaurant de la Casa de Cultura, 
Decret d’Alcaldia núm. 2016-0594 de data 20/06/2016, per considerar que cap dels 
dos licitadors reuneix les condicions requerides als plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques del contracte.

Quart. Notificar aquest  acord al Sr.  Domingo Aparicio Alcántara, adjuntant l’informe 
jurídic, al Sr. Oscar Gervilla Mozón i a la Sra. Lourdes Pariente Ortega i publicar-lo al 
Perfil de contractant. 

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i a la Regidoria de Joventut, Cultura i 
Comunicació.

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

3.- OBRES  
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3.1 Expedient núm.:   E014/2016/037  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació de gas natural a 
l'immoble ubicat a l’Av. Virrei Amat, 20 (CV1.B11), a instància de J.P.A., amb NIF 38389362Q. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 17 de juny de 2016, a les 12:10 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-5393),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per Instal·lacions Olesa, SL, CIF B60597747, en nom i representació de J.P.A., 
amb NIF 38389362Q, per a executar la instal·lació de gas natural  a  l’Av. Virrei Amat, 20 
(CV1.B11) (referència cadastral  0173811).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 20 de juny de 2016 (núm. 2016-0095) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 21 de setembre de 2016 (núm. 2016-0132) de la Secretaria 
municipal.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança 
fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  en 
concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/037, sol·licitada per J.P.A., amb NIF 38389362Q,  per a executar les obres 
consistents en la instal·lació de gas natural a  l’Av. Virrei Amat, 20 (CV1.B11) (referència 
cadastral  0173811),  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les 
consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 17 de juny de 
2016, a les 12:10 hores.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 31,00 €
TOTAL €  31,00 €

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

Quart. Notificar  aquest  acord  a  l'/la  interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al Departament d'Urbanisme i Territori.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.2 Expedient núm.: E017/2016/014 
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació d’una escomesa de gas natural a l'immoble ubicat 
a l’Av. Virrei Amat, 20 (CV1.B11), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF 
A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 13 d’abril de 2016, a les 12:44 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-3054), petició de llicència urbanística subscrita per 
G.R.R.,  amb NIF  46654052R,  en nom i  representació  de la  raó social  Gas Natural 
Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890, per a executar obres per a la instal·lació 
d’una escomesa de gas natural a l’Av. Virrei Amat, 20 (CV1.B11) (referència cadastral 
0173811). 

Ha estat complimentat el requeriment d'esmena de data 25 d’abril de 2016 (registre de 
sortides núm. 1305) segons es constata a l'informe tècnic núm. 2016-0060 de data 20 
d’abril de 2016 subscrit per l'arquitecte tècnic municipal.

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- informe tècnic de data 20 de juny de 2016 (núm. 2016-0089) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- informe jurídic de data 21 de setembre de 2016 (núm. 2016-0133)
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (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 es proposa 
a la Junta de Govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2016/014, 
sol·licitada per G.R.R. amb NIF 46654052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a la instal·lació d’una escomesa 
de gas natural a l’Av. Virrei Amat, 20 (CV1.B11) (referència cadastral 0173811), d'aquest 
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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 13 d’abril de 
2016, a les 12:44 hores
 
Segon. Informar a Gas Natural Distribución SDG, SA, CIF A63485890, 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 19,76 €
TOTAL €  19,76 €
 
Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i  8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar aquest acord a Gas Natural Distribución SDG, SA, CIF A63485890, i 
comunicar-lo  al   Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  al 
Departament d'Urbanisme i Territori.
 
Sotmesa la proposta  a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.3 Expedient núm.: E017/2016/022 
Assumpte: Llicència  d'obres  per  a  la  instal·lació  d’una  escomesa  de  gas  natural  a 
l'immoble ubicat a l’Av. Virrei Amat, 29 (CV1.075), a instància de Gas Natural Distribución 
SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 24 de maig de 2016, a les 13:18 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-4393),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per G.R.R., amb NIF 46654052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890, per a executar la instal·lació d’una 
escomesa  de  gas  natural,  a  l’Av.  Virrei  Amat,  29  (CV1.075)  (referència  cadastral 
0374038). 

Ha estat complimentat el requeriment d'esmena de data 30 de maig de 2016 (registre de 
sortides núm. 1787) segons es constata a l'informe tècnic núm. 2016-0079 de data 26 de 
maig de 2016 subscrit per l'arquitecte tècnic municipal.
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S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- informe tècnic de data 20 de juny de 2016 (núm. 2016-0096) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- informe jurídic de data 21 de setembre de 2016 (núm. 2016-0131)
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (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 es proposa 
a la Junta de Govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2016/022, 
sol·licitada per G.R.R. amb NIF 46654052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a executar la instal·lació d’una 
escomesa  de  gas  natural,  a  l’Av.  Virrei  Amat,  29  (CV1.075)  (referència  cadastral 
0374038), 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 24 de maig de 
2016, a les 13:18 hores
 
Segon. Informar a Gas Natural Distribución SDG, SA, CIF A63485890, 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 13,18 €
TOTAL €  13,18 €
 
Tercer. Informar a la societat interessada, 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.

13



Quart. Notificar aquest  acord a Gas Natural Distribución SDG, SA, CIF A63485890 i 
comunicar-lo  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  al 
Departament d'Urbanisme i Territori.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.4  Expedient núm.: E017/2016/026 
Assumpte: Llicència d'obres per a la connexió amb fibra òptica de l’antena de telefonia 
mòbil CATR0945 a l'immoble ubicat a Pl. Anselm Clavé, 1, a instància d’Orange Espagne, 
S.A.U., CIF A820098112. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 21 de juny de 2016, a les 12:31 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-5468), petició de llicència urbanística subscrita per 
M.M.G., amb NIF 43502794L, en nom i representació de la raó social Orange Espagne, 
S.A.U., amb CIF A820098112, per a la connexió amb fibra òptica de l’antena de telefonia 
mòbil CATR0945, a la Pl. Anselm Clavé, 1. 

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 22 de juny de 2016 (núm. 2016-0098) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 21 de setembre de 2016 (núm. 2016-0135)
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança 
fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  en 
concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2016/026, 
sol·licitada per M.M.G., amb NIF 43502794L, en nom i representació de la raó social 
Orange Espagne, S.A.U., amb CIF A820098112,  per a la connexió amb fibra òptica de 
l’antena de telefonia mòbil CATR0945, a la Pl. Anselm Clavé, 1, 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 21 de juny de 
2016, a les 12:31 hores (2016-E-RC-5468). 

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
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Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 269,26 €
TOTAL €  269,26 €

Tercer. Comunicar a Orange Espagne, S.A.U., amb CIF A820098112, que, d'acord amb 
l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar aquest acord a la raó social peticionària, i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i al Departament d'Urbanisme i Territori.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.5  Expedient núm.: E017/2016/024
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat 
elèctric a l'immoble ubicat al c/ Sitges, 13 bis, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica 
SLU, B82846817. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 16 de juny de 2016, a les 13:08 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-5373), petició de llicència urbanística subscrita per 
J.P.A., amb NIF 39879088D, en nom i representació de la raó social Endesa Distribució 
Elèctrica SLU, amb CIF B82846817, per a executar obres per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament, al C/ Sitges, 13 bis (referència cadastral 9074512). 

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 20 de juny de 2016 (núm. 2016-0086) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 21 de setembre de 2016 (núm. 2016-0134).
 
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
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Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2016/024, 
sol·licitada per J.P.A.,  amb NIF 39879088D, en nom i  representació de la raó social 
Endesa Distribució Elèctrica SLU, SA, amb CIF B82846817,  per a l'ampliació de la xarxa 
de subministrament, al C/ Sitges, 13 bis (referència cadastral 9074512) 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 16 de juny de 
2016, a les 13:08 hores (2016-E-RC-5373) amb la REF: 529672

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 107,25 €
TOTAL €  107,25 €

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

Quart. Notificar aquest acord a la raó social peticionària, i comunicar-lo al Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i al Departament d'Urbanisme i Territori.
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/2011/49
Comunicació d’activitat de magatzem de productes alimentaris a Av. Ca n'Amat, 18, nau C.

Mercadona  SA,  NIF  A46103834,  ha  comunicat  l’activitat  dita  mitjançant  instància 
entrada  en  data  01.07.2015  (núm.  de  registre  4573)  i  la  documentació  annexa 
corresponent.
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La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria.

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2015-0024 
de data 31.07.2015, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

En data 17.09.2015 s’ha requerit al sol·licitant la documentació que mancava per poder 
resoldre  el  procediment,  documentació  que  ha estat  aportada  en  data  12.08.2016 
(núm. de registre  7084).

S’ha emès l’acta de comprovació de data 14.09.2016, corresponent a aquesta activitat, 
amb dictamen positiu.

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi 
Ambient en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat 
anteriorment,  aquesta Regidoria, en ús de les atribucions que li  atorga el  Decret  de 
l’Alcaldia núm. 2016/0129 del dia 9 de febrer del 2016, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
Titular: Mercadona SA, NIF A46103834
Rètol de l’establiment: MERCADONA

Activitat: magatzem de productes alimentaris
Emplaçament: Av. Ca n'Amat, 18, nau C
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 01.07.2015 amb núm. de 
visat VA06288/15 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i de Grau de València i la 
documentació  complementària  presentada  en  data  12.08.2016  i  diligenciar-la  en 
aquest sentit.

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

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. El titular de l’activitat ha de disposar de contracte de recollida de residus amb 
un transportista autoritzat. Això s’ha d’acreditar documentalment a l’Ajuntament 
en el termini de dos mesos.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. S’ha de sol·licitar al departament competent en matèria de salut la inscripció de 
l’activitat autoritzada al Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de 
Catalunya.

15. S’ha  de  dissenyar,  aplicar  i  mantenir  un  procediment  basat  en  el  sistema 
d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) com a eina per garantir la 
seguretat  dels aliments produïts i  comercialitzats segons el  Reglament (CE) 
núm. 852/2004 del  Parlament Europeu i  del Consell,  de 29 d’abril,  sobre la 
higiene dels productes alimentaris.

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 
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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.

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 (limitació dels horaris 
de  funcionament,  prohibició  total  o  parcial  d’utilització  de  màquines  o  de 
realització de processos productius, etc.).

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

Quota 
tributària

Reducció per 
emprenedoria

Reducció per petit 
comerç individual

Import total

O. F. 11, codi 5 983,38 € 0% 0% 983,38 €

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

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

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

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

4.2 Expedient núm.: E052/1980/12
Comunicació de transmissió d’activitat de bar al carrer de Terrassa, 4.

Per Decret de l’Alcaldia de data  15.05.1981, es va atorgar llicència d’activitat d’acord 
amb  la  legislació  aleshores  vigent  a  CLG058,  per  a  l’activitat  dita,  essent  l’últim 
transmitent autoritzat la societat Bedoya Góez SCP.

Per acord núm. 3774 de la Junta de Govern Local de data 21.01.2009, es va imposar a 
aquesta activitat el condicionament complementari de prohibició de cuinar al mateix local.

LBZ221D  i  Bedoya  Góez  SCP,  NIF  J65865826,  han  comunicat  la  transmissió  de 
l’activitat  dita  mitjançant  instància  conjunta  entrada  en  data  02.06.2016  (núm.  de 
registre 4854) 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  
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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 21.07.2016 s’ha requerit al sol·licitant la documentació que mancava per poder 
resoldre  el  procediment,  documentació  que  ha estat  aportada  en  data  01.08.2016 
(núm. de registre 6768).

S’ha emès l’acta de comprovació de data 14.09.2016, corresponent a aquesta activitat, 
amb dictamen positiu.

S’ha emès informe del  Servei  Local  de Català de data  19.09.2016,  corresponent  a 
aquesta  activitat,  amb  dictamen  positiu,  si  bé  amb  la  següent  observació:  “El  text 
compleix la normativa perquè aquesta només afecta la part genèrica i no l’específica, 
com en aquest cas. Ara bé, si s’hi afegeix a la retolació qualsevol altra indicació genèrica 
sobre l’activitat, aquesta hi haurà d’aparèixer, almenys, en català”.

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi 
Ambient en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat 
anteriorment,  aquesta Regidoria, en ús de les atribucions que li  atorga el  Decret  de 
l’Alcaldia núm. 2016/0129 del dia 9 de febrer del 2016, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació de transmissió:
Titular: LBZ221D
Rètol de l’establiment: BAR LA ESQUINITA
Activitat: bar
Emplaçament: C. Terrassa, 4
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 el Decret de l’Alcaldia de 
data  15.05.1981  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 
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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. Si és el cas, la possible ocupació de la via pública amb taules i cadires s’haurà 
de sol·licitar a part, i en tot cas se subjectarà al Pla específic d’ocupació de la 
via pública amb taules i cadires vigent, aprovat per l’Ajuntament d’Abrera.

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

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

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

12. Es  prohibeix  cuinar  al  mateix  local per  quan  no  s’ha  pogut  acreditar  que 
funcioni un sistema d’extracció de fum adient.

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

Quota 
tributària

Reducció per 
emprenedoria

Reducció per petit 
comerç individual

Import total

O. F. 11, codi 16 98,34 € 0% 0% 98,34 €

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

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

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

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

4.3 Expedient: E048/2016/07
Adjudicació  d’autoritzacions  temporals  de  parcel·les  destinades  a  conreu  hortícola,  en  els 
terrenys municipals de la Masia de Can Morral del Riu (14a convocatòria).

Per acord núm. 4.1 de la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2016, s’aprovà la 
14a convocatòria pública per a l’atorgament d’autoritzacions temporals de 8 parcel·les 
(amb  els  números  20,  37,  42,  58,  59,  60,  71  i  73,  les  dues  darreres  adaptades) 
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destinades al conreu hortícola, en els terrenys municipals de la Masia de Can Morral del 
Riu,  així  com les  bases  que  compilen  les  normes  i  criteris  per  a  l’adjudicació  i  el 
funcionament dels horts.

En aquesta 14a convocatòria s’ha presentat una sola (1) persona interessada en optar 
a una parcel·la destinada a conreu hortícola.

Segons la valoració de la documentació presentada pel sol·licitant i l’aportada d’ofici 
per l’Ajuntament, efectuada pel Departament de Territori i Medi Ambient, i recollida a 
l’informe-proposta del 15 de setembre de 2016, l’únic candidat és admès per al torn no 
preferent  pel fet  que  compleix els requisits  bàsics d’adjudicació,  i  obté  la puntuació 
següent:

candidat edat IRSC familiars antiguetat situació laboral punts anys ordre
1 PFM767X 42 anys >1,5 (3) 3 (3) 03/01/2000 (6) ACTIU 12 2 1

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu al Territori 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  autorització  d’utilització  d’una  (1)  parcel·la  destinada  a  activitats 
socio-agrícoles al següent peticionari admès:

Núm. Candidat Ordre

1 PFM767X 1r

Segon. Acordar  que es convocarà  als interessats  a la  instal·lació  municipal  on es 
troben ubicades les parcel·les (Can Morral del Riu), per realitzar l’assignació de les 
mateixes, així com la del material municipal a utilitzar i dels jocs de claus, per part del 
tècnic de Medi Ambient. L’assignació de les parcel·les s’efectuarà segons estableix la 
base núm. 13.4, que diu: “Les persones adjudicatàries triaran l’hort que desitgin un per  
un,  per  ordre  de  puntuació  obtinguda.  En  cas  d’empat,  s’efectuarà  un  sorteig  
restringit.”

Tercer.  Acordar  que  l’Ajuntament  establirà  la  conveniència  de  realitzar  una  nova 
convocatòria o un altre procés d’atorgament d’horts per tal d’adjudicar les parcel·les 
que quedin pendents d’adjudicació per no haver-hi prou candidatures, així com per les 
parcel·les que puguin restar vacants procedents de possibles renúncies.

Quart.  Establir  que  les  autoritzacions  atorgades  resten  subjectes  a  les  següents 
condicions particulars: 

a) Són d’aplicació  les bases i  condicions aprovades per  acord de la  Junta de 
Govern Local núm. 4.1 de la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2016.

b) L’autorització tindrà efectes des del dia 1 d’octubre de 2016.
c) L’import corresponent a l’exercici 2016 resta fixat en 0,00 € (ja que es bonifica 

la  part  corresponent  als  tres  primers  mesos  en  concepte  de  treballs 
preparatoris –octubre, novembre i desembre–, segons estableix la base 10.2 
de la convocatòria) i per al 2017 en 115,37 €.  El pagament d’aquest import li 
serà comunicat mitjançant liquidació tramesa per l’Oficina de l'Organisme de 
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Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, indicant els terminis i formes de 
pagament.  La garantia definitiva d’import  60,00 €, s’haurà de fer efectiva a la 
Unitat  de  Recursos  i  Ingressos  del  Departament  d’Intervenció  General  i 
Tresoreria de l’Ajuntament, en el termini d’una setmana a comptar des del dia 
següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.

d) Els  beneficiaris  hauran  de  comunicar  el  seu  compte  bancari,  a  efectes  de 
pagament de la taxa per a propers exercicis.

e) L’Ajuntament  es  reserva  el  dret  a  exigir  als  adjudicataris  l’aportació  de  la 
documentació preceptiva,  per tal  de comprovar la veracitat  sobre les dades 
facilitades, i en cas de detectar frau, les autoritzacions podrien ser revocades.

Cinquè. Declarar que el consum d’aigua necessari per al reg i la resta de prestacions 
previstes resta inclòs a la taxa, d’acord amb les bases reguladores.

Sisè. Notificar  aquesta  resolució  als  sol·licitants,  i  comunicar-la  al  departament 
d’Intervenció general, Tresoreria i Finances, de Territori i Medi Ambient (regidor i tècnic), 
de Serveis  Socials,  Dones i  Igualtat (regidora  i  cap del  departament)  i  de Promoció 
Econòmica, a Premsa i Comunicació i a Radio Abrera.

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: G404/2016/30
Acceptació de subvenció concedida pel Dpt. de Justícia de la Generalitat per a les despeses 
del Jutjat de Pau.

Mitjançant la resolució JUS/1149/16, de 29 d’abril de 2016 s’ atorguen subvencions als 
ajuntaments dels municipis de Catalunya , on hi ha jutjat de pau, per ajudar a sufragar 
les despeses de funcionament d’aquests òrgans judicials, durant l’any 2016.

L’ajut esmentat s’atorga per concessió directa, amb el requisit únic d’haver justificat la 
subvenció rebuda l’exercici anterior i, l’import subvencionat es determina en funció del 
nombre d’habitants del municipi.

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

ACORD

Primer.  Acceptar la subvenció concedida pel Dpt.  de Justícia, de la Generalitat  de 
Catalunya, destinada a cobrir les despeses de funcionament del Jutjat de Pau d’Abera, 
durant l’exercici 2016, per un import de 5.000,00 €.

Segon. Comptabilitzar el compromís d’ingrés relatiu a l’import subvencionat (5.000,00 
€)  a l’aplicació  pressupostària  45060 (Transferències  corrents  de la  Generalitat  de 
Catalunya).
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Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria; i a 
la Regidoria d’Hisenda.

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.: G168/2016/49 
Donar compte dels decrets de concessió de subvencions relatius al període comprés entre el  
15/07/16  i el 15/09/16.

D’acord amb les bases núm. 45 i 46, de les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 
2016,  que  estableixen  la  normativa  reguladora  de  les  subvencions  nominatives  i 
excepcionals;  i  amb  el  decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-0593  de  data  02/07/15,  que 
estableix  que  les  subvencions  de  concessió  directe  (nominatives  i  excepcionals) 
s’aprovaran per decret de cada regidoria delegada i, posteriorment, es donarà compte a 
la Junta de Govern Local.

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

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

DÓNA COMPTE

Primer i únic.- De la relació de Decrets dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i 
les regidories delegades, relatius a la concessió de subvencions nominatives, aprovats 
entre el 15 de juliol i el 15 de setembre de 2016, d’acord amb el detall següent: 

DECRET DATA EXPEDIENT CONCEPTE IMPORT

DECRET 2016-0706 25/07/2016 G168/2016/33
Concessió subvenció nominativa. Vikingos del 600. 
Trobada de Clàssics 380,00 €

DECRET 2016-0707 25/07/2016 G168/2016/35 Abrera Sardanista. Subvenció 2016 5.011,61 €

DECRET 2016-0708 25/07/2016 G168/2016/36 Fundació Abadia de Montserrat. Subvenció 2016 1.000,00 €

DECRET 2016-0736 27/07/2016 G168/2016/31 Agrupació esportiva Abrera.  Concessió subvenció 2016 11.871,78 €

DECRET 2016-0737 27/07/2016 G168/2016/37 Societat Esportiva de Pescadors. Subvenció 2016 1.891,08 €

DECRET 2016-0743 28/07/2016 G168/2016/40 AAVV Can Vilalba. Subvenció 2016 7.445,10 €

DECRET 2016-0749 28/07/2016 G168/2016/29 Ampa Nova Escola Abrera. Subvenció 2016 1.962,19 €

DECRET 2016-0802 11/08/2016 G168/2016/34 Vikingos del 600. Subvenció Trobada Festa Major 2016 380,00 €

DECRET 2016-0814 23/08/2016 G168/2016/41 Agrupació Deportiva Abrera. Subvenció 2016. Torneig 600,00 €

DECRET 2016-0824 24/08/2016 G168/2016/14 Subvenció nominativa 2016 Escola Platon 4.299,97 €

DECRET 2016-0826 25/08/2016 G168/2016/32
Concessió subvenció nominativa 2016. Ass. Cultural Balls 
de Saló Pas a Pas. 183,11 €

DECRET 2016-0830 29/08/2016 G168/2016/42
Concessió subvenció nominativa 2016 Amics Xapes 
d'Abrera 290,40 €

DECRET 2016-0831 29/08/2016 G168/2016/44 Concessió subvenció 2016 Seo Bird Life 4.386,00 €

DECRET 2016-0838 29/08/2016 G168/2016/46 Concessió subvenció nominativa 2016 IES Voltrera 4.729,00 €

DECRET 2016-0853 30/08/2016 G168/2016/45
Concessió subvenció nominativa 2016 a la Vinya 
Gimmàstic Club 1.500,00 €

DECRET 2016-0854 30/08/2016 G168/2016/43
Concessió subvenció nominativa 2016. Abrera Club 
Ciclista 1.365,78 €

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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5.3 Expedient: G404/2016/114TL/11
Assumpte: Acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis 
de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i del Catàleg sectorial, "Recull d'activitats de 
suport al teixit empresarial" de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 17 de desembre de 2015, va aprovar 
el Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i el 
seu règim de concertació.

Atès  el  registre  d’entrades  de  data  30/08/2016,  2016-E-RC-7333,  es  concedeix  a 
l’Ajuntament d’Abrera:

o SESSIONS D’ACOMPANYAMENT PER A PERSONES EMPRENEDORES

Codi 16/Y/226837, Google Adwords Express: Publicitat a la xarxa per negocis de 
proximitat, per un import de 432 euros.

o SESSIONS INFORMATIVES

Codi 16/Y/226838, Màrqueting directe: Promoció d’un negoci amb pocs recursos, 
per un import de 432 euros.

Vist l’informe tècnic favorable PE 57/2016 de 07/09/16.

D’acord amb tot el relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció 
Econòmica, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015/0596 
del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Acceptar els fons de prestació:

o Codi 16/Y/226837, Google Adwords Express: Publicitat a la xarxa per negocis 
de proximitat, per un import de 432 euros.

o Codi  16/Y/226838,  Màrqueting  directe:  Promoció  d’un  negoci  amb  pocs 
recursos, per un import de 432 euros.

Segon. Reconèixer  els  compromisos  d’ingresos  del  total  de  les  subvencions 
acceptades a l’apartat anterior (864 €).

Tercer.  Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria i al 
de Promoció Econòmica.

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa
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5.4 Expedient núm.: G404/2016/05
Assumpte: Acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg 
de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i del Catàleg sectorial  
"Recull  d'activitats  per  als  serveis  locals  d’ocupació:  persones  i  empreses”  de  l'àmbit  de 
cooperació de prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social. 

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 17 de desembre de 2015, va aprovar 
el Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i el 
seu règim de concertació.

Atès  el  registre  d’entrades  de  data  27/04/2016,  2016-E-RC-3458,  es  concedeix  a 
l’Ajuntament d’Abrera:

TALLERS D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL

Codi 16/Y/217797, Office bàsic, import de la subvenció 1080€.

Codi 16/Y/217794, Com crear un perfil en Linkedin i que sigui atractiu, import de la 
subvenció 472,5€.

TALLERS DE TÈCNIQUES DE RECERCA DE FEINA

Codi 16/Y/217798, L’entrevista per competències, import de la subvenció 522 €. 

Codi  16/Y/217794,  Com  superar  una  dinàmica  de  grup  amb  èxit,  import  de  la 
subvenció 270 €. 

SESSIONS D’ORIENTACIÓ LABORAL

Codi  16/Y/217798,  Tinc  més  de  45  anys  i  no  tinc  feina.  Què  faig?,  import  de  la 
subvenció 1687,5 €. 

SESSIONS DE SUPORT A L’EMPRESA

Codi 16/Y/217795, Legislació laboral i ajuts. Import de la subvenció 337,5 €.

Vist l’informe tècnic favorable PE 58/2016 de 19/09/16.

D’acord amb tot el relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció 
Econòmica, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015/0596 
del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Acceptar els fons de prestació:

Codi 16/Y/217797, Office bàsic, import de la subvenció 1080€.

Codi 16/Y/217794, Com crear un perfil en Linkedin i que sigui atractiu, import de la 
subvenció 472,5€.

Codi 16/Y/217798, L’entrevista per competències, import de la subvenció 522 €. 
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Codi  16/Y/217794,  Com  superar  una  dinàmica  de  grup  amb  èxit,  import  de  la 
subvenció 270 €. 

Codi  16/Y/217798,  Tinc  més  de  45  anys  i  no  tinc  feina.  Què  faig?,  import  de  la 
subvenció 1687,5 €. 

Codi 16/Y/217795, Legislació laboral i ajuts. Import de la subvenció 337,5 €.

Segon. Reconèixer  els  compromisos  d’ingresos  del  total  de  les  subvencions 
acceptades a l’apartat anterior (4369,5 €).

Tercer.  Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria i al 
de Promoció Econòmica.

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

6.- CONVENIS

6.1 Expedient: G401/2016/06
Assumpte:  Pròrroga del conveni  de col·laboració entre el  Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Abrera per al projecte Connecta’t! pels cursos 2016-17 i 
2017-18

La  legislació  vigent  en  matèria  educativa  permet  que  els  centres  docents  puguin 
desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i quart curs d’ESO. 
Aquestes  mesures  tenen  un  caràcter  orientador  i  d’estímul  cap  a  la  continuïtat 
formativa  per  a  alumnes  amb  dificultats  d’aprenentatge  i,  de  vegades,  amb  risc 
d’abandonament  escolar.  Són estratègies  de  diversificació  curricular  que permeten 
organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una 
clara orientació pràctica.

En data 12 de juliol de 2011, l’Institut va presentar a l’Ajuntament un projecte d’atenció a 
la diversitat, amb el nom de Connecta’t! i va demanar la seva col·laboració. L’Ajuntament 
d’Abrera  és  conscient  que  hi  ha  alumnes  amb  dificultats  d’aprenentatge  i  amb 
problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn sociocultural, i tenint en 
compte que disposa de recursos educatius per a col·laborar i completar la formació 
d’aquests alumnes, es va oferir a donar suport a l’Institut. 

Des del curs 2011-12 i fins el curs passat 2015-16, l’Ajuntament d’Abrera va signar un 
conveni  de  col·laboració  amb el  Departament  d'Ensenyament  de  la  Generalitat  de 
Catalunya

En data 12 de juliol de 2016, en una sessió ordinària, el Consell Escolar de l’Institut  
Voltrera va valorar positivament els resultats assolits en el Projecte Connecta’t! i es va 
acordar  per  unanimitat  donar-li  continuïtat  i  demanar  la  pròrroga  del  conveni  de 
col·laboració.

En data 26 de setembre de 2016, s’ha emès informe tècnic favorable per a la pròrroga 
del conveni. 
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El conveni serà vigent i tindrà efectes des de l’1 de setembre de 2016, i desplegarà els 
seus efectes fins el 31 d’agost de 2018. Podrà prorrogar-se sempre que ho manifestin de 
manera expressa les parts signatàries abans de la finalització de la seva vigència.

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. Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Abrera per al projecte Connecta’t! pels cursos 
2016-17 i 2017-18, annexat a aquest document.
Segon. Notificar aquest acord als Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat i a 
l'Institut Voltrera,  adjuntant una còpia del document aprovat, i comunicar a la Regidoria 
d’Ensenyament. 

Tercer. Publicar aquest acord als diferents mitjans de comunicació municipals.

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

7.- PERSONAL 

---

8.- ALTRES ASSUMPTES  

8.1  Assumpte: Donar compte de resolucions judicials.   
Expedients: G388/2016/02, G388/2015/8 i G388/2016/01.    

Atès que en els procediments contenciosos administratius núm. 49/2016, 43/2014-L i 
351/2015-A han estat finalitzats.   

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

ACORD

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

NÚM. ACTOR TEMA RESOLUCIÓ
49/2016 AGMM Contra l’acord del ple de data 28.01.2016 pel que 

es va aprovar la moció de Boicot, Desinversions i 
Sancions a Israel

Desestiment  de  la  part 
actora.  

43/2014-L SEGURCAIXA 
ADESLAS SA

Contra la desestimació presumpta de reclamació 
de  responsabilitat  patrimonial,  per  danys  en  el 
domicili per una fuita d’aigua

Acord extraprocessal

351/2015-A MHD Contra la desestimació presumpta de reclamació 
de responsabilitat patrimonial pels danys soferts 
al seu vehicle per actes vandàlics produïts com a 
conseqüència, segons va manifestar, de la seva 
condició d’empleat públic.   

Desestimat el recurs
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Segon. Notificar  a  la  representació  de  l’Ajuntament  i  comunicar  al  Departament 
d’intervenció, Tresoreria i Finances. 

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

 

8.2 Expedient núm.:  Expedient núm: G404/2016/28
Ratificació  del  Decret  de  Regidoria  delegada d’acceptació ajut  Diputació  de  Barcelona  del 
Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2015-2016

La Regidoria delegada d’Ensenyament, Acció cultural i Patrimoni cultural ha adoptat el 
decret núm. 2016-0748, en data 28 de juliol de 2016, d’acceptació ajut Diputació de 
Barcelona del Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 
2015-2016, amb el contingut literal següent:

“En data 30 de juny de 2016, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona,  es  va  aprovar  el  Programa  complementari  d’escolarització  en  primera 
infància  per  al  curs  2015-2016,  en  el  marc  del  Pla  “Xarxa  de  Governs  Locals 
2016-2019”, i la concessió dels ajuts corresponents a la fase primera.

L’objecte d’aquest programa és prestar cooperació i assistència als governs locals en 
matèria d’escolarització en primera infància, amb la finalitat de contribuir a l’accés a 
centres i serveis educatius públics del primer cicle d’educació infantil (0-3 anys) sota 
els principis d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i suficiència 
financera.

El terme escolarització fa referència al conjunt de prestacions que permeten garantir 
l’accés efectiu  a  centres  d’educació  infantil  de  primer  cicle,  inclosa  l’escolaritat,  el 
menjador i altres serveis complementaris.

En data  27 de juliol  de 2016,  la  Diputació de Barcelona,  ha presentat  un escrit  a 
l’Ajuntament  d’Abrera  (registre  d’entrada  2016-E-RC-6660)  en  què  comunica 
l’atorgament pel procediment de concessió directa d’un recurs econòmic de 3.536,32 
€.

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 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.

RESOLC

Primer. Acceptar l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona, de 671,00 € (50% del 
cost total de la despesa), destinada a fer front al transport de la visita al Parc Natural 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Segon. Presentar l’acceptació a la Diputació de Barcelona i comunicar aquest acord al 
Departament d’Intervenció General i Tresoreria i a la Regidoria d’Ensenyament. 

Tercer. Ratificar aquest Decret a la propera Junta de Govern Local.”
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La part dispositiva tercera del Decret estableix la ratificació per la Junta de Govern 
Local.

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, aquesta 
Regidoria d’Ensenyament, Acció cultural i Patrimoni cultural, en ús de les atribucions 
que m’atorga el Decret d’Alcaldia número 2015-0596 de 3 de juliol de 2015, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció el següent 

ACORD

Primer. Ratificar el Decret de la Regidoria delegada d’Ensenyament, Acció cultural i 
Patrimoni cultural, núm. 2016-0748, adoptat en data 28 de juliol de 2016.

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

8.3 Expedient: E308/2016/02
Assumpte:  Ratificar el  Decret de Regidoria núm. 2016-870 de Parada centralitzada per als 
autobusos escolars dels centres d’altres municipis

La Regidoria delegada d’Ensenyament, Acció cultural i Patrimoni cultural ha adoptat el 
decret núm. 2016-0870, en data 6 de setembre de 2016, de Parada centralitzada per 
als autobusos escolars dels centres d’altres municipis, amb el contingut literal següent:

“En data 8 de juny de 2016, la Policia Local d’Abrera va emetre un informe (núm. 
134/2016) en relació a la detecció de diversos centres escolars, concertats i privats, 
d’altres municipis,  que tenen servei  de transport  escolar  i  que efectuen parada en 
diferents punts d’Abrera. 

Els centres són quatre: Àgora International School de St. Esteve Sesrovires, Col·legi 
Sant  Josep  de  St.  Sadurní  d’Anoia,  Daina  Isard  d’Olesa  de  Montserrat  i  Centre 
educatiu Montclar de Jorba.

El passat mes de juliol de 2016, la Policia Local d’Abrera va comunicar a la Regidoria 
d’Ensenyament la necessitat de centralitzar tots els autobusos en una mateixa parada, 
per  tal  de  poder  realitzar  un  servei  de  protecció  escolar  adequat.  Concretament, 
s’estableix com a parada centralitzada la marquesina ubicada davant del Passeig de 
l’Església, núm. 6 (Restaurant Ca’n Martinet). 

La Policia Local ha demanat a la Regidoria d’Ensenyament que comuniqui als centres 
que estan fent  la  parada en un altre punt  d’Abrera,  que a partir  de l’inici  del  curs 
escolar 2016-17 efectuïn la parada en el punt establert com a parada centralitzada.

Els centres a qui s’ha de fer aquesta comunicació són dos: Àgora International School 
de St. Esteve Sesrovires i Daina Isard d’Olesa de Montserrat. Els autobusos dels altres 
dos centres ja efectuen la parada en el punt establert.

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 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.
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RESOLC

Primer. Acceptar  com  a  parada  centralitzada  la  marquesina  ubicada  davant  del 
Passeig de l’Església, núm. 6 (Restaurant Ca’n Martinet)  per als autobusos escolars 
dels centres d’altres municipis.

Segon. Notificar aquest acord a l’Àgora International School de St. Esteve Sesrovires i 
al Daina Isard d’Olesa de Montserrat i  comunicar-lo a la Regidoria de Mobilitat, a la 
Regidoria de Seguretat ciutadana i a la Regidoria d’Ensenyament.

Tercer. Ratificar aquest Decret a la propera Junta de Govern Local.”

La part dispositiva tercera del Decret estableix la ratificació per la Junta de Govern 
Local.

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 
d’Ensenyament,  Acció  cultural  i  Patrimoni  cultural,  en  ús  de  les  atribucions  que 
m’atorga el Decret d’Alcaldia número 2015-0596 de 3 de juliol de 2015, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Ratificar el Decret de la Regidoria delegada núm. 2016-0870, en data 6 de 
setembre de 2016, de Parada centralitzada per als autobusos escolars dels centres 
d’altres municipis 

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

8.4 Expedient núm.: E359/114TL/2016/08
Assumpte: cessió i canvi de nom de la parada 15 per part de l’Antonia SCP a P.C.M amb motiu 
de la dissolució de la mateixa, conseqüència de la reforma tributària.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.2/1161, adoptat en data 17.07.2013, es 
va adjudicar el  contracte administratiu de gestió del servei públic d’explotació de la 
parada P15 i del magatzem M15 del Mercat Municipal d’Abrera a A.M.S., per un cànon 
d’adjudicació de 495 € per a la parada P15 i de 105 € per al magatzem M15, amb un 
total de 600 € IVA exclòs, color de sector fresc verd, i formalitzat en data 22.07.2013, 
amb una durada de la concessió administrativa de dos anys, prorrogable per dos anys 
més.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió extraordinària i urgent, 
celebrada el dia 03 de setembre de 2014, adoptà, entre d’altres, l’acord de cessió del 
contracte  d’explotació  de  la  parada  15  i  magatzem 15  d’A.M.S.  a  L’Antònia,  SCP. 
Expedient C:6.6 N:2012/02 T:01 V:Regicon/312 S:06.

La Junta de Govern d’Abrera, en Sessió Extraordinària i urgent celebrada el 8 de juny de 
2015 aprovà, entre altres, l’acord 2 .7 Rectificació d’error aritmètic a l’acord núm. 2.2/1161 
de data 17.07.13 i Pròrroga del contracte d’adjudicació de la parada 15 i del magatzem 
15 del Mercat Municipal. Expedient núm.: C:6.6 N:2012/02 T:01 V:Regicon/312 S:07.
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En data  13.07.2016,  A.M.S.,  en  representació  de L’Antònia,  SCP,  adjudicatària  del 
contracte  administratiu  de  gestió  del  servei  public  d’explotació  de  la  parada  15  i 
magatzem 15 del Mercat Municipal d’Abrera,  presenta escrit al Registre d’Entrades 
núm. 2016-E-RC-6195, on es comunica la dissolució de  la societat civil particular (en 
endavant,  SCP),  amb  motiu  de  l’entrada  en  vigor  de  la  llei  27/2014  d’Impost  de 
Societats i la cessió i canvi de nom a P.C.M. amb NIF XX.XXX.451F. S’adjunta com a 
documentació complementaria els models 037 i  036 de baixes i 037 d’alta i pagament 
de quota d’autònoms.

Atès  el  registre  d’entrades  núm.  6218  de  l’organisme  de  Gestió  Tributaria  de 
l’Ajuntament d’Abrera on no consta cap deute pendent de pagament de L’Antònia, SCP 
i el certificat d’estar al corrent de pagaments de data 7 de setembre de 2016 de la 
Comunitat  de  propietaris  de  concessions  administratives  del  Mercat  Municipal 
d’Abrera, de la mateixa.

Vist l’article 226 del RD Leg. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en endavant TRLCSP).

Vist l’informe tècnic favorable PE 50/2016 de 07/09/16.

D’acord amb tot el relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció 
Econòmica, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015/0596 
del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Aprovar la cessió i canvi de nom del contracte administratiu de gestió de servei 
públic  d’explotació  de  la  parada  P15  i  del  magatzem  M15  del  Mercat  Municipal 
d’Abrera, de L’Antònia, SCP amb CIF JXXXXX307 a P.C.M. amb NIF XX.XXX.451F (un 
dels membres de l’anterior SCP obligada a dissoldre’s per canvi de normativa).

Segon. Informar que, de conformitat amb l’art. 226.2.d) del TRLSCP, la cessió s’haurà de 
formalitzar en document administratiu i en escriptura pública, i que la persona cessionària 
resta subrogada en tots els drets i obligacions que corresponen a la cedent.

Tercer. Notificar  aquest  acord  a  P.C.M.,  a  A.M.S.  i  donar  compte  a  la  Intervenció 
municipal, al Departament de Promoció Econòmica i a la Gerència del MMA.

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

8.5 Expedient núm.: G309/2016/08
Assumpte: Aprovació de preus públics de les entrades de la Festa de Cap d’Any.

La regidoria de Joventut considera la Festa de Cap d’Any d’interès social i cultural. 
L’Ajuntament d’Abrera vol promoure la participació la nit de Cap d’Any, per a que els 
ciutadans no  hagin  de desplaçar-se  fora  del  municipi,  amb la  perillositat  que això 
comporta, i puguin gaudir de la revetlla en família.

Les  entitats  locals  poden  establir  preus públics  per  a  la  prestació  de  serveis  o  la 
realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap 
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de  les  circumstàncies  que  especifica  l’article  20.1.B)  de  la  Llei  reguladora  de  les 
hisendes locals. 

D’acord amb l’article 44.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 
l’import del preu públic no cobreix el mínim del cost del servei prestat o de l’activitat 
realitzada ja que en aquest cas existeixen raons socials per a establir un preu per sota 
del seu cost.

S’ha emès informe tècnic en data 29.09.2016, subscrit per la tècnica de Joventut.

Es considera convenient establir preu per accedir a la Festa de Cap d’Any, per tal de 
fer efectiu el finançament d’una part de les despeses generades amb els ingressos de 
les entrades dels participants. 

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament de Joventut, en el marc 
de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta 
regidoria de Joventut, Cultura i Comunicació, en ús de les atribucions que m’atorga el 
Decret d’Alcaldia número 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015 i segons l’article 6 de 
l’ordenança fiscal núm. 21 del Text  refós de les ordenances fiscals de l’Ajuntament 
d’Abrera vigents per a l’exercici 2016 que estableix que el Ple de l’Ajuntament delega 
la  competència  en  la  Junta  de govern  local  l’establiment  o  modificació  dels  preus 
públics  per  a  la  prestació  de  serveis  o  realització  d’activitats  administratives  de 
competència local, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer.  Aprovar inicialment els preus públics per al cobrament de les entrades de la 
Festa de Cap d’Any, que s’especifiquen a continuació:

FESTA DE CAP D’ANY PREU ENTRADA 

ENTRADES ANTICIPADES
Joves de 12 a 35 anys amb el Carnet del Casal de Joves 3€
Preu general venda anticipada 5€

ENTRADES EN GUIXETA (MATEIX DIA)
Preu general venda en guixeta 10€

Amb les següents condicions:

 Els usuaris, per realitzar la compra de la seva entrada, hauran de presentar el DNI o 
llibre de família per acreditar la seva edat. I el carnet del Casal de Joves per gaudir del 
preu reduït.

 Cobrament:
o Lloc de venda entrades anticipades: Casal de Joves o la ubicació fixada per 

l’Ajuntament.  Només en el  cas que no es  venguessin  la  totalitat  de les 
entrades,  hi  hauria  venda  a  la  taquilla  el  mateix  dia  de  la  Festa,  a  la 
ubicació on es desenvolupi la Festa.

o Dates i  Horaris  de venda:  durant  una setmana al  mes de desembre en 
horari de matí i tarda. L’Ajuntament d’Abrera es reserva el dret a modificar 
les dates i horaris de venda fent difusió de les modificacions amb suficient 
antelació  a  través de les  xarxes  socials,  web  municipal,  Ràdio  Abrera  i 
cartelleres municipals.
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o Forma de pagament: en efectiu. 
 Número d’entrades: 

o A les persones majors de 18 anys se’ls hi podran vendre, com a màxim, 4 
entrades presentant el DNI del comprador. 

o A les persones de 14  a  17  anys se’ls  podrà  vendre  una única  entrada 
presentant el seu DNI. 

o Les entrades dels menors de 14 anys les hauran de comprar els seus pares 
o tutors/es legals, sempre que no tinguin el carnet del Casal de Joves. En el 
cas de tenir el carnet del Casal de Joves, els menors de 14 anys podran 
efectuar la compra de la seva entrada (es poden beneficiar del carnet del 
Casal de Joves els joves d’entre 12 – 35 anys).

o Es portarà un registre de totes les entrades venudes a menors d’edat, en el 
qual es farà constar: nom i cognoms del pare/mare o tutor legal (o menor si 
té entre 14 i 17 anys); DNI del pare/mare o tutor legal (o menor si té entre 
14 i  17  anys);  Edat  del  menor;  Signatura del  pare/mare o tutor legal  (o 
menor si té entre 14 i 17 anys); Carnet del casal de joves (Si/No).

o L’aforament  és  limitat.  Si  amb  la  venda  anticipada  s’exhaureixen  les 
entrades, el mateix dia de la Festa no hi haurà venda a la taquilla.

o Quan  falti  una  hora  per  la  finalització  de  la  festa,  si  l’aforament  de  la 
mateixa  s’ha  reduït  considerablement  i  es  té  constància  material  (s’han 
retornat  les  entrades),  l’Ajuntament  d’Abrera  podrà  deixar  entrar 
gratuïtament  a  aquelles  persones  que  així  ho  desitgin.  Sempre  que  es 
mantingui  el  control  de  l’aforament,  i  no  es  permeti  l’entrada  a  més 
persones que les que es té constància material que han abandonat la festa.

 Es  lliurarà  material  informatiu  sobre  Pla  d’Autoprotecció  i  els  circuits  d’evacuació 
juntament amb l’entrada.

Segon. Facultar  al  departament  de  Joventut  i,  concretament,  a  la  persona 
encarregada de la taquilla per vendre les entrades anticipades de la Festa de Cap 
d’Any.

Tercer. Obrir un període d’informació pública, mitjançant la inserció d’edictes al Tauler 
municipal  d’anuncis,  al  web  de l’Ajuntament  i  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Barcelona, per un termini de trenta dies hàbils, als efectes de l’examen de l’expedient 
pels interessats i per la presentació de suggeriments i reclamacions, si s’escauen.

En el supòsit de no presentar-se reclamacions, quedaran aprovats definitivament els 
preus públics indicats, sense necessitat de posterior acord ratificatori.

Quart. Aprovar el reconeixement del dret relatiu als preus públics de les entrades de la 
Festa de Cap d’Any,  per un import  total  de 8.800,00 € a l’aplicació pressupostaria 
d’ingressos, exercici vigent 319,00 (Taxa sobre activitats culturals i juvenils).

Cinquè. Comptabilitzar els ingressos corresponents, en fase “I”, d’acord a les actes de 
recaptació de la taquillera seleccionada i regularitzar el reconeixement del dret, en fase 
“RD” o “RD/”,  d’acord a les rendicions de comptes.

Sisè. Ordenar a la tresoreria l’emissió d’1 xec per import de 50,00 €, en concepte de 
canvi, a nom de la persona encarregada de la taquilla, pel taquillatge de les entrades 
de la Festa de Cap d’Any, i es comptabilitzarà com un moviment intern de tresoreria en 
l’ordinal de tresoreria de caixa núm. 005. 

Setè. Donar compte a la Intervenció Municipal i al departament de Joventut.
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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

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de 
la qual dono fe amb el seu vistiplau, essent les 18.32 hores. 

  Vist i plau
La Secretària                L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau                            Jesús Naharro Rodríguez 
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	b) La falta d’acreditació de la solvència no és un defecte esmenable. Si les deficiències observades no són esmenables, la qualificació és negativa i la proposició queda exclosa de la licitació, deixant constància de tot aixecant un acta que reculli de manera breu les incidències, tal i com s’ha efectuat.
	c) És necessari efectuar l’acreditació de la solvència tècnica i econòmica mitjançant l’aportació dels documents que s’han determinat per l’òrgan de contractació en el plec. No pot considerar-se esmenable, en cap cas, la no presentació del documents acreditatius perquè no pot ser reparat o esmenat un defecte que no existeix documentalment acreditat.
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