
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVEMBRE 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 15 de novembre de 2016, es reuneixen en 
primera convocatòria,  a  la Sala de Sessions de la Casa de la Vila,  prèvia  citació i  per la 
celebració de sessió ordinària a la que fa referència l’article 113 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic 
de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores: 

President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC)

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

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

Socials, Dones i Igualtat i Millora (PSC)

Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau

Assisteixen també a la sessió els/les següents regidors/res:
- Sr. José Luís Hita Bullón regidor delegat de Seguretat Ciutadana,  (PSC)

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

Excusa l’assistència la  Sra. Davinia Megías Cano, regidora delegada de Joventut, Cultura i 
Comunicació  (PSC),  el  Sr.  Albert  Roca  Presas  regidor  delegat  d’Obres  i  Serveis,  Parcs  i 
jardins,  Urbanisme i  mobilitat  (PSC) i  la  Sra.  Maria José Orobitg Della,  regidora  delegada 
d’Ensenyament, Acció Cultural i Patrimoni Cultural (ERC).

ORDRE DEL DIA
 

1 APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2016/18
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 02.11.16

CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G367/2012/08
Assumpte: Pròrroga del contracte administratiu especial d’explotació del Bar del Casal dels Avis.

2.2 Expedient núm.: G330/2013/10
Pròrroga del contracte de serveis d’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor.

2.3
Expedient núm.: G337/2016/18
Aprovació d’autorització i disposició de la despesa relativa a l’adhesió a l’acord marc de l’ACM i  
el CCDL de subministrament d’equips informàtics.

2.4
Expedient núm.: G328/2016/13 
Ratificació dels decrets de l’Alcaldia núms. 2016-1046 i 2016-1050 de data 24.10.2016, relatius a 
l’obra per a l’execució del projecte ordinari anomenat “Nova Escola bressol municipal 2a fase”. 

2.5
Expedient núm.: G333/2016/33
Adjudicació del contracte menor de subministrament de programari de gestió tributaria i serveis 
associats.

2.6 Expedient núm.: G367/2015/02
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació de la concessió 

1



administrativa d’ús privatiu del Bar del Casal social Les Carpes.

2.7
Expedient núm.: G367/2016/32
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació de la concessió 
demanial del Bar de la Casa de Cultura.

3 OBRES 

3.1
Expedient núm.:  E013/2016/026
Llicència d'obres i instal·lacions per a la construcció d’una piscina a la parcel·la ubicada al C/  
Vilafranca, 5, a instància de Planeamientos Residenciales, S.L., amb NIF B66169202. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E054/2011/51
Comunicació d’activitat de centre d'educació infantil de 1r cicle a C. Barcelona, 23.

4.2
Expedient núm.: E033/2016/03
Presa de coneixement d’una certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic d’una 
activitat de gimnàs a l’avinguda de Ca n'Amat, 10, naus 29-30.

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS

---

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

---

9 SOBREVINGUTS

9.1
Expedient núm.: G366/2016/32
Atorgament de llicències d’ocupació temporal per prestar el servei de Bar a la Festa de Cap 
d’Any i a la Festa Major Jove.

9.2
Expedient núm.: G337/2016/18.
Aprovació d’autorització i disposició de la despesa relativa a l’adhesió a l’acord marc de l’ACM i  
el CCDL de subministrament d’equips informàtics.

9.3 Expedient: G025/2016/02
Nomenament dels membres del Plenari en el Consell Escolar Municipal d’Abrera. 

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2016/18
Acta de la Junta de Govern Local 02.11.16

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

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

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

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

ACORD 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 2 de novembre 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.: G367/2012/08.
Pròrroga del contracte administratiu especial d’explotació del Bar del Casal dels Avis.

Per acord núm. 824, adoptat per la Junta de Govern Local de data 20/12/2012, es va adjudicar el 
contracte administratiu especial d’explotació del Bar del Casal dels Avis, a la Sra. Mª Begoña 
Martínez Castillo, per un preu anual de 8.652 €, IVA inclòs, formalitzat el dia 02/01/2013.

Per acord núm. 2.7, adoptat per la Junta de Govern Local de data 02/04/2014, es va revisar el  
preu anual del contracte en un import de 8.674,49 € IVA inclòs.

Per acord núm. 2.7, adoptat per la Junta de Govern Local de data 03/11/2015, es va aprovar la 
primera pròrroga del contracte.

La clàusula tercera del contracte, regula: “Termini d’execució. El termini d’explotació finalitzarà el dia  
31/12/2015 (període principal del contracte) i la seva pròrroga, anual, el dia 31/12/2018, prèvia sol·licitud de  
pròrroga de l’adjudicatària.”

La contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte mitjançant escrit de data 21/09/2016 (registre 
núm. 2016-E-RC-8173).

S’ha emès informe de data 21/10/2016, subscrit per la tècnica de Gent Gran, segons el qual no 
s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del contracte.
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Aquesta  proposta  d’acord ha  estat  formulada  per  la  Unitat  de  Contractació  i  Compres  del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Esports,  Salut  i  Gent  Gran  en  ús  de  les  atribucions  que 
m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Prorrogar el contracte  administratiu especial d’explotació del Bar del Casal dels Avis 
d’Abrera, adjudicat a la Sra. Mª Begoña Martinez Castillo, per a l’any 2017.

Segon. Autoritzar i  disposar la despesa de  8.674,49  € a càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm. 2311/22699 del pressupost municipal de 2017 i condicionar l’existència de crèdit adequat 
i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord a la Sra. Mª Begoña Martínez Castillo.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Acció Social.

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

2.2 Expedient núm.: G330/2013/10
Pròrroga del contracte de serveis d’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.1, adoptat en data  30 de desembre de 2013, es 
va  adjudicar  el  contracte  administratiu  de  serveis  Oficina  Municipal  d’Informació  al 
Consumidor (OMIC)  a la  Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de casa de 
Catalunya,  amb  NIF  G60004827,  per  un  import  de  6.776  € (IVA inclòs),  formalitzat  el  dia 
2/01/2014.

Per  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-1130  de  17/12/2015  es  va  aprovar  la  primera  pròrroga 
contractual.

La clàusula segona del contracte, regula:  “El  termini d'execució del contracte serà de dos anys,  
comptats des del dia hàbil següent a la formalització del contracte.
No obstant, es preveu la possibilitat de prorrogar per mutu acord de las parts, i, de forma expressa  
abans  de la seva finalització, sempre que la duració total del contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi  
de quatre anys.”

El  contractista  ha  sol·licitat  la  pròrroga  del  contracte,  mitjançant  escrit  de  data  18/10/2016 
(Registre núm. 2016-E-RC-8932).

S’ha  emès  informe  tècnic  núm.  PE69-2016,  de  data  24/10/2016,  subscrit  per  la  cap  de 
Promoció Econòmica, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga 
del contracte.

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

ACORD

Primer. Prorrogar el contracte  administratiu de  serveis Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor (OMIC), adjudicat a la Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de 
casa de Catalunya (UNAE), per a l’any 2017.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 6.776 € a càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
493/22699  del  pressupost  municipal  de 2017 i  condicionar  l’existència  de crèdit  adequat  i 
suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord a la Federació UNAE.

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

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

2.3 Expedient núm.: G337/2016/18.
Aprovació d’autorització i disposició de la despesa relativa a l’adhesió a l’acord marc de l’ACM i 
el CCDL de subministrament d’equips informàtics. 

D’acord  amb  l’article  92  del  RD  2568/1986,  de  28  de  novembre  per  el  que  s’aprova  el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aquest punt 
queda sobre la taula.

2.4 Expedient núm.:  G328/2016/13
Ratificació dels decrets de l’Alcaldia núms. 2016-1046 i 2016-1050 de data 24.10.2016, relatius 
a l’obra per a  l’execució del projecte ordinari  anomenat “Nova Escola bressol municipal 2a 
fase”. 

L’Alcaldia ha adoptat el decret núm. 2016-1046, en data 24.10.2016, en el qual s’aprova l’acta 
de  recepció  de  les  obres  anomenades  “Nova  Escola  bressol  municipal  2a  fase”,  amb  el 
contingut literal següent:

Expedient núm.: G328/2016/13
Assumpte:  Aprovació de l’acta de recepció de les obres anomenades “Nova Escola bressol municipal 2a fase”. 

Pel Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0630 del dia 1 de juliol de 2016, es va adjudicar el contracte administratiu d'obres 
de finalització  de l’execució del  projecte ordinari  d’obres anomenat “Nova Escola bressol  municipal  2a fase” a  
Artífex Infraestructuras, SL, amb  CIF: B-65.675.365, per un preu de 209.948,88  € (21% IVA: 44.089,26 €, total:  
254.038,14 €) amb un termini d’execució de 3,5 mesos des del replanteig (formalitzat el 21.07.2016).

En data 21.10.2016 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.

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

Primer.  Rebre les obres anomenades “Nova Escola bressol municipal 2a fase”  d’acord amb el resultat recollit a  
l'acta de data de recepció de 21 d’octubre de 2016.

Segon. Notificar aquesta resolució al contractista Artífex Infraestructuras, SL, amb  CIF núm. B-65.675.365.

Tercer. Ratificar aquest decret a la propera Junta de Govern Local que se celebri.

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

La part dispositiva tercera del Decret 2016-1046, estableix la ratificació per la Junta de Govern 
Local.

L’Alcaldia ha adoptat el decret núm. 2016-1050, en data 24.10.2016, en el qual s’aproven les 
factures núms. 00598, 00613, 00622 i 00628  de dates 12.08.2016, 21.09.2016, 06.10.2016 i 
17.10.2016, respectivament, presentades per Artífex Infraestructuras, SL, i les 1a, 2a, 3a i 4a (i 
última)  certificacions  d’obra  del  contracte  d’obres  per  a  l’execució  del  projecte  ordinari 
anomenat “Nova Escola bressol municipal 2a fase”, amb el contingut literal següent:

“Expedients núms.: G328/2016/13 (FACT-2016-3188, FACT-2016-3356, FACT-2016-3583 i FACT-2016-3743) 
Assumpte:  Aprovació de les factures núms. 00598,  00613, 00622 i  00628  de dates 12.08.2016,  21.09.2016,  
06.10.2016 i 17.10.2016, respectivament, presentades per  Artífex Infraestructuras, SL, i de les 1a, 2a, 3a i 4a (i  
última) certificacions d’obra del contracte d’obres per a  l’execució del projecte ordinari anomenat “Nova Escola  
bressol municipal 2a fase”.

Pel Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0630 del dia 1 de juliol de 2016, es va adjudicar el contracte administratiu d'obres 
de finalització  de l’execució del  projecte ordinari  d’obres anomenat “Nova Escola bressol  municipal  2a fase” a  
Artífex Infraestructuras, SL, amb  CIF: B-65.675.365, per un preu de 209.948,88  € (21% IVA: 44.089,26 €, total:  
254.038,14 €) amb un termini d’execució de 3,5 mesos des del replanteig (formalitzat el 21.07.2016).

L’empresa adjudicatària ha presentat les següents factures i certificacions:
- Factura núm. 00598 de data 12.08.2016  (registre d’entrada núm. 7762 de 12.09.2016, per un import de 
24.337,84 € (IVA inclòs), i la 1a certificació d’obres (registre d‘entrades núm. 8948 de 19.10.2016).
- Factura núm.  00613 de data 21.09.2016 (registre d’entrada núm. 8140 de 22.09.2016), per un import de  
67.001,91 € (IVA inclòs), i la 2a certificació d’obres (registre d‘entrades núm. 8949 de 19.10.2016).
- Factura núm. 00622 de data 06.10.2016  (registre d’entrada núm. 8629 de 07.10.2016, per un import de 
87.004,90 € (IVA inclòs), i la 3a certificació d’obres (registre d‘entrades núm. 8951 de 19.10.2016).
- Factura núm. 00628 de data 17.10.2016  (registre d’entrada núm. 8966 de 19.10.2016, per un import de 
75.693,49 € (IVA inclòs), i la 4a certificació (i última) d’obres (registre d‘entrades núm. 8952 de 19.10.2016).

Les certificacions d’obra  i  les  factures han estat  informades i  conformades favorablement  pel  tècnic  municipal  
director de l’obra.

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

RESOL

Primer.  Aprovar les certificacions núms. 1, 2, 3 i 4 (i última) de les obres d’execució del projecte ordinari d’obres 
anomenat “Nova Escola bressol municipal 2a fase”, i les  factures núms. 00598 (per import de 24.337,84 €), 00613  
(per import de 67.001,91 €), 00622 (per import de 87.004,90 €), i 00628 (per import de 75.693,49 €) (totes amb l’IVA  
inclòs) de dates 12.08.2016, 21.09.2016, 06.10.2016 i 17.10.2016, respectivament, presentades pel contractista Artífex 
Infraestructuras, SL, amb  CIF núm. B-65.675.365.

Segon. Aprovar els reconeixements de les obligacions, pels conceptes assenyalats, per uns imports de 24.337,84 €,  
67.001,91 €, 87.004,90 € i 75.693,49 € (IVA inclòs), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries núms. 929/62500  
(14.000 €) i 323/62203 (la resta de l’import, és a dir 240.038,14 €) del pressupost municipal vigent.

Tercer.  Ordenar a la Tresoreria Municipal els seus pagaments a favor de l’empresa adjudicatària, per uns imports de  
24.337,84 €, 67.001,91 € , 87.004,90 € i 75.693,49 € (IVA inclòs).
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Quart. Notificar aquest acord al contractista Artífex Infraestructuras, SL, amb  CIF núm. B-65.675.365.

Cinquè. Ratificar aquest decret a la propera Junta de Govern Local que se celebri.

Sisè. Donar compte a la Intervenció municipal, i al Departament d’Urbanisme i Territori (tècnics).”

La  part  dispositiva  cinquena del  Decret  2016-1050,  estableix  la  ratificació  per  la  Junta  de 
Govern Local.

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. Ratificar els Decrets de l’Alcaldia núms. 2016-1046 i 2016-1050 de data 24.10.2016, 
relatius a l’obra per a l’execució del projecte ordinari anomenat “Nova Escola bressol municipal 
2a fase”.

Segon. 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.

2.5 Expedient núm.: G333/2016/33
Adjudicació del contracte menor de subministrament de programari de gestió tributaria i serveis 
associats.

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

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

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

L’article  138.3  del  TRLCSP,  estableix  que són contractes menors aquells  d’import  inferior  a 
50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres 
contractes.
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A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el 
contracte  projectat  implica  el  subministrament  de  programari  de  gestió  tributaria  i  serveis 
associats. 

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

Per a la realització del subministrament indicat  s’ha sol·licitat pressupost  a l’empresa Aytos 
Soluciones Informáticas SLU, propietària del actual programa de comptabilitat (SICALWIN) de 
l’Ajuntament d’Abrera, i ha presentat oferta econòmica per import de 16.178 € IVA exclòs.

S’ha emès informe núm. 2016-0017 de data 17.10.2016, subscrit per la Interventora municipal, 
relatiu a la valoració de l’oferta presentada per Aytos Soluciones Informáticas, SLU, 

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

ACORD

Primer.  Adjudicar el contracte menor de subministrament  de programari de gestió tributaria i 
serveis associats a  l’empresa Aytos Soluciones Informáticas SLU,  amb NIF B41632332, per 
un import de 16.178 €, sense IVA, 19.575,38 € amb el 21% d’IVA inclòs.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 19.575,38 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 491/62600 del pressupost municipal vigent.

Tercer. L’empresa  adjudicatària  haurà  d’efectuar  el  subministrament  d’acord  amb  les 
condicions següents:

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

2) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
3) Nomenar tècnic municipal responsable d’aquest contracte la Sra. Elena Couto Andrés.
4) Especialitats del deure de confidencialitat:  totes les dades facilitades per a l’execució 

del contracte seran tractades amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei Orgànica 
15/1999,  de  13  de  desembre,  de  Protecció  de  dades  de  caràcter  personal  (en 
endavant,  LOPD)  i  normativa  de  desplegament  continguda  en  el  Reial  Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de 
la LOPD.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Aytos Soluciones Informáticas, SLU.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal.

8



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

2.6 Expedient núm.: G367/2015/02
Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  de  la  concessió 
administrativa d’ús privatiu del Bar del Casal social Les Carpes.

L’Ajuntament d’Abrera és titular de l’equipament cultural Casal social de Les Carpes de Vilalba 
i, alhora, de les instal·lacions i espais que es troben vinculats al servei d’aquest equipament. 

Per a l’adjudicació de l’explotació del  bar d’aquest  Casal social la Regidoria de Cultura  ha 
previst formalitzar una concessió administrativa d’ús privatiu de béns de domini públic, per un 
termini de dos anys, prorrogable per dos anys més.

Per Providència de l’Alcaldia de data 15/12/2015 es va incoar l’expedient contractual.

S’ha emès informe tècnic de data 27/10/2016, subscrit per la tècnica de Cultura.

El valor estimat de la concessió serà de 7.200 € sense IVA. El pressupost base de licitació serà 
de 3.600 (150 €/mes), al que se li aplicarà un 21% d’IVA el que comporta un import de 756 € i 
un total de 4.356 €.

Es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat per aquesta licitació, 
atès que dóna la possibilitat d’ofertar als particulars del sector que ho vulguin fer i pot negociar 
l’administració els aspectes millorables de la concessió.

Aquesta  proposta  d’acord ha estat  formulada per  la  Unitat  de Contractació  i  Compres del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la necessitat 
motivada de l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com els informes pertinents, la 
Regidoria de Cultura, Joventut i Comunicació, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 
d’Alcaldia núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar  l’expedient,  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  Plec  de 
prescripcions tècniques reguladores de la concessió administrativa per a l’explotació del bar 
del Casal social de Les Carpes.

Segon. Iniciar  el  procediment  obert  de  contractació,  publicar  anunci  de  licitació  al  Tauler 
municipal d’anuncis, al Perfil de contractant a la seu electrònica del Web municipal i al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). Efectuar difusió per l’emissora municipal de ràdio, 
per a la presentació d’ofertes en un termini de 15 dies naturals, a comptar des de l’endemà de 
la publicació al BOPB. Les proposicions es presentaran a la Unitat de Contractació i Compres 
de l’Ajuntament d’Abrera, en horari d’atenció públic.

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

Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal, a la tècnica de Cultura i a Ràdio Abrera.

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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2.7 Expedient núm.: G367/2016/32
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació de la concessió 
demanial del Bar de la Casa de Cultura.

Per a la gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions del servei de bar de la Casa de 
Cultura d’Abrera es preveu la formalització d’una concessió demanial de dos anys de durada, 
prorrogable per dos anys més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 7/10/2016, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe tècnic justificatiu de la contractació, de data 27/10/2016, subscrit  per la 
tècnica de Cultura.

El cànon de la concessió és de 21.600  €. El pressupost  base de la licitació és de 10.800 € 
(cànon de 450 €/mes), IVA no inclòs. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta 
un total de 13.068 €.

Es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat per aquesta licitació, 
atès que dóna la possibilitat  d’ofertar  als  particulars del  sector  que ho vulguin fer,  podent 
obtenir l’Administració l’execució del contracte a un preu més baix.

Aquesta  proposta  d’acord ha estat  formulada per  la  Unitat  de Contractació  i  Compres del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la necessitat 
motivada de l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com els informes pertinents, la 
Regidoria de Cultura, Joventut i Comunicació, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 
d’Alcaldia núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar compte de l’inici de l’expedient i aprovar el Plec de clàusules administratives 
particulars i el Plec de prescripcions tècniques de la concessió demanial del Bar de la Casa de 
Cultura.

Segon. Iniciar el procediment obert de licitació del contracte i publicar anunci de licitació al 
Tauler d’anuncis, al Perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a 
la presentació d’ofertes en un termini de 15 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la 
darrera publicació que s’efectuï. Les proposicions es presentaran a la Unitat de Contractació i 
Compres de l’Ajuntament d’Abrera, en horari d’atenció públic.

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

Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal i a la tècnica de Cultura.

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

3.1  Expedient núm.:  E013/2016/026
Assumpte:  Llicència d'obres i  instal·lacions per a la construcció d’una piscina a la parcel·la 
ubicada  al  C/  Vilafranca,  5,  a  instància  de  Planeamientos  Residenciales,  S.L.,  amb  NIF 
B66169202. 
 
S'ha presentat  al  registre  general  municipal  en data 22 de juny de 2016,  a les 09:34 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-5524), petició de llicència urbanística subscrita per ART, 
amb NIF XXXXX279P, en nom i representació de la raó social, Planeamientos Residenciales, 
S.L.,  amb NIF  B66169202,  per  a  la  construcció  d’una  piscina  al  /  Vilafranca,  5  (referència 
cadastral 8972410), així com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 13 
de juliol de 2016 (registre d'entrades 6223), com a resposta al requeriment d'esmena de data 4 de 
juliol de 2016 (registre de sortides 2239).
  
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 16 d’agost  de 2016 (núm. 2016-0350) emès per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 3 de novembre de 2016 (núm. 2016-0149) 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 qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 
el  Reglament  de  la  Llei  d'Urbanisme,  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per 
expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint 
en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga 
el Decret núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció 
del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb núm.  d'expedient  E013/2016/026, 
sol·licitada per  Planeamientos Residenciales,  S.L.,  amb CIF  B66169202,  per  la  construcció 
d’una  piscina  al  C/  Vilafranca,  5  (referència  cadastral  8972410)  d'aquest  terme  municipal, 
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres majors, a les 
condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’arquitectes de Catalunya amb el núm. 
2016003823, de data 22 de juny de 2016, i  la documentació complementària presentada pel 
promotor en data 13 de juliol de 2016. 
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar el  
document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
 
Segon. Informar a Planeamientos Residenciales, S.L. 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 537,93 € 
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Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 98,47 € 
TOTAL €  636,40 € 
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació d'aquest 
acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450 euros en concepte de 
fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les obligacions de la llicència, 
segons la carta de pagament que se li adjuntarà a la notificació.
 
Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança Fiscal 
núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la  
seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu  
d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti acreditada per  
qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui  
preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les obres que s'hagi  
establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la liquidació  
corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31 de la Llei  
general tributària.
 
Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  Planeamientos  Residenciales,  S.L.,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  al d'Urbanisme i Territori.

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

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E054/2011/51
Comunicació d’activitat de centre d'educació infantil de 1r cicle al carrer de Barcelona, 23.

Piu Piu Serveis 2000 SL, NIF B62399522, ha comunicat l’activitat  dita mitjançant  instància 
entrada en data 20.09.2016 (núm. de registre 8059) i la documentació annexa corresponent.

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

S’ha emès  l’acta de comprovació de data 18.10.2016,  corresponent a aquesta activitat,  amb 
dictamen positiu.

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2016-0180 de data 
20.10.2016, 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: Piu Piu Serveis 2000 SL, NIF B62399522
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Rètol de l’establiment: CEI PIU PIU 1

Activitat: centre d'educació infantil de 1r cicle
Emplaçament: C. Barcelona, 23
Classificació:  activitat  no  classificada  d’acord  amb la  Llei  20/2009,  de  4  de desembre,  de 
prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA) i normativa que la desenvolupa.

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 20.09.2016 amb núm. de visat 
VA05747/16 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i de Grau de València i diligenciar-la 
en aquest sentit.

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

CONDICIONS  GENÈRIQUES  DETERMINADES  PER  LA  NORMATIVA  GENERAL  O 
SECTORIAL:

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

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

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

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

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

6. Aquest  atorgament es fa sense perjudici de  terceres persones interessades i de les 
competències d’altres organismes i administracions, si  fos el cas. En especial, li  cal 
tenir vigent l’autorització d’obertura de centre d’educació infantil privat de primer cicle 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

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

10. 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 
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permet fumar en tot el local d’activitat. Aquesta circumstància ha d’estar degudament 
indicada en lloc prou visible.

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

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

13. 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.

14. L’establiment restarà inclòs dins del  programa de vigilància d’establiments alimentaris 
d’Abrera. En conseqüència, la manca de resolució de les deficiències o la manca de 
compliment de la legislació vigent podran ser causa del cessament de l’activitat.

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

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

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa
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4.2 Expedient núm.: E033/2016/03
Presa de coneixement d’una certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic d’una 
activitat de gimnàs a l’avinguda de Ca n'Amat, 10, naus 29-30.

JML847W  ha  sol·licitat  la  certificació  de  compatibilitat  amb  el  planejament  urbanístic  de 
l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 17.10.2016 (núm. de registre 8830).

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, regula 
aquesta matèria, i el Pla General d’Ordenació d’Abrera estableix els usos que es poden donar 
al terreny interessat.

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0187 de data 26.10.2016, on es diu que l’activitat dita sí 
és compatible amb el planejament urbanístic.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient en el 
marc de la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria, 
en ús de les atribucions que li atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2015/0596 del dia 3 de juliol del 
2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic 
de l’activitat següent:
Titular: JML847W
Activitat: gimnàs
Emplaçament: Av. Ca n'Amat, 10, naus 29-30
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. Pel fet 
de superar els 500 m2 de superfície, és preceptiu l’informe previ en matèria d’incendis.

Segon. Declarar expressament que aquest acord no suposa l’atorgament de cap llicència ni 
autorització, i es pren en el marc d’allò que preveu l’art. 35 g de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

Tercer. 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 1 18,73 € 0% 0% 18,73 €

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.

Quart. Notificar aquest acord al sol·licitant.

Cinquè. Donar compte als Departaments d’Intervenció,  Territori  i  Medi  Ambient  i  Promoció 
Econòmica.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa
5. SUBVENCIONS
---

6.- CONVENIS
---

7.- PERSONAL 
---

8.- ESTADÍSTIQUES
---

9.- ALTRES ASSUMPTES

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

9.1 Expedient núm.: G366/2016/32
Atorgament de llicències d’ocupació temporal per prestar el servei de Bar a la Festa de Cap d’Any i a la 
Festa Major Jove.

Per acord núm. 2.1, adoptat per la Junta de Govern Local en data 18/10/2016, es van aprovar les 
bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de 
bar a la Festa de Cap d’Any, amb un cànon de 300 € i l’atorgament d’una llicència d’ocupació 
temporal per prestar el servei de bar a la Festa Major Jove, exempta de cànon.

A la sessió del Jurat de data 4/11/2016 es va procedir a l’obertura de les propostes de gestió, la 
seva  valoració  i  es  van  efectuar  propostes  d’atorgament  de  les  llicències  segons  les 
valoracions següents:

Festa de Cap d’Any 2016

CRITERIS PUNTS
Número de persones que desenvoluparan el servei de bar 1
Formació sobre Dispensació responsable de begudes alcohòliques 1
Preus reduïts 0
Venda  d’altres  productes.  Presentar  llistat  de  productes  i  els  seus  preus 
corresponents

1

Repartiment d’obsequis (samarretes, bosses de cotilló als participants de la Festa 
de Cap d’Any, etc.)

1

TOTAL 4

Festa Major Jove 2017

CRITERIS PUNTS
Número de persones que desenvoluparan el servei de bar 1
Formació sobre Dispensació responsable de begudes alcohòliques 1
Preus reduïts 0
Venda  d’altres  productes.  Presentar  llistat  de  productes  i  els  seus  preus 
corresponents

1

Repartiment d’obsequis (samarretes, bosses de cotilló als participants de la Festa 
de Cap d’Any, etc.)

0

TOTAL 3
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Aquesta  proposta  d’acord ha estat  formulada per  la  Unitat  de Contractació  i  Compres del 
Departament  de  Secretaria,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  
relacionat anteriorment, aquesta Regidoria de Cultura, Joventut 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. Atorgar una llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar de la Festa de 
Cap d’Any 2016, d’acord amb les dades següents: 

BENEFICIARI: Associació Il·lusions Grup d’art Abrera NIF:  G64588627 
CÀNON: 300 €
DURADA LLICÈNCIA: del 29 de desembre de 2016 al 3 de gener de 2017
PERSONAL: 

- 6 cambrers/es, 2 taquillers/es, 1 persona polivalent (cambrer/a i taquiller/a)
PREUS:

- Aigua 0,50 cl.: 1 €
- Aigua 1,50 cl.: 1,5 €
- Refresc i beguda energètica: 2 €
- Suc: 1,5 €
- Cervesa: 2 €
- Cervesa s/alcohol: 2 €
- Txupito: 1,5 €
- Combinat+refresc: 5 €
- Combinat+energètica: 6 €
- Bossa snacks: 1 € 

REPARTIMENT D’OBSEQUIS: 
- Distribució de bosses de cotilló: a les 300 primeres persones que entrin.

MILLORES: 
- Punt de venda de merchandising # Big Friday.
- Fer-se càrrec de les consumicions dels artistes.

Segon. Efectuar, a la Junta de Govern Local, proposta d’atorgament d’una llicència d’ocupació 
temporal per prestar el servei de bar de la Festa Major Jove 2017,  d’acord amb les dades 
següents:

BENEFICIARI: Associació Il·lusions Grup d’art Abrera NIF:  G64588627 
CÀNON: exempta de cànon
DURADA LLICÈNCIA: del 30 de juny al 2 de juliol de 2017
PERSONAL: 

- 6 cambrers/es, 2 taquillers/es, 1 persona polivalent (cambrer/a i taquiller/a)
PREUS:

- Aigua 0,50 cl.: 1 €
- Aigua 1,50 cl.: 1,5 €
- Refresc i beguda energètica: 2 €
- Suc: 1,5 €
- Cervesa: 2 €
- Cervesa s/alcohol: 2 €
- Txupito: 1,5 €
- Combinat+refresc: 5 €
- Combinat+energètica: 6 €
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- Bossa snacks: 1 € 
MILLORES: 

- Punt de venda de merchandising # Big Friday.
- Fer-se càrrec de les consumicions dels artistes.

Tercer. Notificar aquest acord al Sr. NNG en representació de l’associació Il·lusions Grup d’Art 
Abrera.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal, al departament de Joventut i publicar al Perfil 
del Contractant del web municipal.

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

9.2 Expedient núm.: G337/2016/18.
Aprovació d’autorització i disposició de la despesa relativa a l’adhesió a l’acord marc de l’ACM i 
el CCDL de subministrament d’equips informàtics. 

Per  acord  núm.  756,  adoptat  per  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  05/12/2012,  aquest 
Ajuntament va aprovar l’adhesió al sistema de contractació centralitzada que amb destinació 
als ens locals de Catalunya es realitzi pel CDLC en les diverses categories de béns mobles, 
productes i serveis, de conformitat amb les previsions de  l’article 205 del TRLCSP.

El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM), i les societats mercantils ID Grup SA, Ricoh España SLU, Informàtica El 
Corte Inglés SA (IECISA), Itechgrup, Teknoservice SL, Servicios Microinformàtica SA (SEMIC), 
i  Newproject  Networking  SL,  entre  d’altres,  van  formalitzar,  mitjançant  contracte  de  data 
05/07/2016, el procediment derivat de l’acord marc de subministrament d’equips informàtics i 
els serveis de manteniment associats en les modalitats de compra i arrendament amb o sense 
opció de compra, amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

Actualment, l’Ajuntament d’Abrera té la necessitat d’adquirir 18 equips de sobretaula estàndard 
i3  corresponents  al  sublot  1.1  de  l’acord  marc,  20  equips  de  sobretaula  avançat  i5 
corresponents al sublot 1.2, un ordinador portàtil  avançat i5 corresponent  al sublot 2.2, i  8 
monitors d’ordinador de 23-24 polzades amb altaveus corresponents als accessoris dels lots 1 
i 9 de l’acord marc de subministrament d’equips informàtics.

L’empresa Servicios Microinformàtica SA (SEMIC), amb NIF A25027145, és la mercantil que té 
els preus més avantatjosos dels sublots 1.1, 1.2 i 2.2 segons les necessitats de l’Ajuntament 
d’Abrera. 

Segons  els  preus  de  l’empresa  Servicos  Microinformática  SA,  l’import  total  dels  equips  a 
adquirir és de 17.819,25€ IVA exclòs, 21.561,29€ IVA inclòs.

18 Equips estàndard i3

 Preu unitari: 
412,95 € IVA exclòs

20 equips avançat i5

Preu unitari: 
482,91 € IVA exclòs

1 Portàtil avançat i5

 Preu unitari: 
727,95 € IVA exclòs

Preu total  IVA 
exclòs

7.433,10 € 9.658,20 € 727,95 € 17.819,25 €

Preu total  IVA 
inclòs

8.994,05 € 11.686,42 € 880,82 € 21.561,29 €

Per a la realització del subministrament dels 8 monitors de 23-24 polzades amb altaveus, s’ha 
efectuat invitació a les empreses adjudicatàries dels lots 1 i 9 (PC’s de sobretaula i accessoris)  
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de  l’acord  marc  de  subministraments  d’equips  informàtics,  mitjançant  correu  electrònic  de 
14.11.2016. Les empreses convidades han estat ID Grup SA, Informàtica el Corte Inglés SA, 
Ricoh España SLU i Servicios Microinformàtica SA, i en el termini atorgat ha presentat oferta 
l’empresa següent:

1) Servicios Microinformàtica SA, RE 9890: 1.199,60€ IVA exclòs
Lenovo Thinkvision LT2423 – Monitor LCD 24” amb altaveus: 149,95€/unitat IVA exclòs

2) Ricoh España SLU, RE : 1.660 € IVA exclòs
Monitor 23" UZ2315H UltraSharp Vesa si Regulable si: 207,50€/unitat IVA exclòs

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  per  la  Unitat  de  Contractació  i  Compres  del 
Departament  de  Secretaria,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  
relacionat anteriorment, aquesta Regidoria d’Hisenda, Serveis socials, Dones i Igualtat i Millora 
en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 
2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar l’adquisició a l’empresa Servicios Microinformàtica SA, amb NIF A25027145, 
de 18 equips estàndard i3, 20 equips avançat i5, un ordinador portàtil avançat i5, i 8 monitors 
d’ordinador de 24 polzades amb altaveus, per un import de 19.018,85 €, sense IVA, 23.012,81 
€ amb el 21% d’IVA inclòs.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 23.012,81 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 491/62600 del pressupost municipal vigent.

Segon. Notificar  aquest  acord  a  l’empresa  Servicios  Microinformática  SA  (SEMIC),  a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i a la resta d’oferents de manera telemàtica.

Tercer. Donar compte a la Intervenció municipal.

9.3 Expedient: G025/2016/02
Nomenament dels membres del Plenari en el Consell Escolar Municipal d’Abrera

En data 21.06.2016 va entrar en vigor el Reglament d’organització i funcionament del Consell 
Escolar Municipal d’Abrera. 

D’acord amb els articles 12 i 13 del reglament, en el Ple del dia 21.07.2016, es van nomenar 
els representants de la corporació en el Consell Escolar Municipal d’Abrera. 

D’acord amb els mateixos articles, cal nomenar la resta de representants, els que no són de la 
Corporació:

- 7 membres del sector de Directors i Titulars de Centres
- 7 membres del sector de Mestres i Professorat
- 7 membres del sector Pares i Mares
- 7 membres del sector Alumnat
- 3 membres del sector de Personal d’Administració i Serveis

En data 21.09.2016, es va fer arribar un escrit  a tots els centres educatius i associacions, 
adjuntant el  reglament i  una proposta de membres del plenari, per tal que tots els sectors 
decidíssin i comuniquéssin els seus representants. 
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La Regidoria d’Ensenyament ja disposa de tots els membres que han de constituir el Plenari 
del Consell Escolar Municipal. 

En data 15.11.2016, s’ha emès informe tècnic favorable per al nomenament dels membres del 
Plenari en el Consell Escolar Municipal d’Abrera que no són de la corporació.

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. Nomenar els membres del Plenari en el Consell Escolar Municipal d’Abrera que no són 
de la corporació, d’acord amb el document que s’annexa a aquest acte.  

Segon.  Notificar  aquest  acte  a tots  els  membres  que formen part  del  Plenari  del  Consell 
Escolar Municipal d’Abrera. 

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 18:27 hores. 

  Vist i plau
La Secretària                L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau                            Jesús Naharro Rodríguez 
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