
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL DIA 10 DE GENER 
DE 2017 PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila  d’Abrera,  essent  les 18:00 hores del  dia 10 de gener  de 2017,  es reuneixen en 
primera convocatòria,  a  la Sala de Sessions de la Casa de la Vila,  prèvia  citació i  per la 
celebració de sessió extraordinària i urgent 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,  Gent Gran i  Cultura 

(PSC).  
- Sr. F. Xavier Serret i Marsiñach, regidor delegat de Medi Ambient i Sanitat (ERC)
- Sr.  Albert  Roca  Presas,  regidor  delegat  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins, 

Urbanisme i mobilitat i Millora (PSC). 
- Sra.  Montserrat  Navarro  Caraballo,  regidora  delegada  de  Joventut, 

Comunicació, Infància, Dones i Igualtat (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, Protecció civil 

i Personal (PSC). 
- Sra. Maria José Orobitg Della, regidora delegada d’Ensenyament, Acció Cultural 

i Patrimoni Cultural (ERC).

Excusa  l’assistència  la  Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció 
Econòmica,  Comerç  i  Turisme (CiU),  la  Sra.  Maria  Teresa  Novell  Joya,  regidora  delegada 
d’Hisenda i Serveis Socials (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: 

ORDRE DEL DIA
 
PUNT ASSUMPTES

0 APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA

0.1 Expedient: G011/2017/01
Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent 

1 APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2016/21
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 27.12.16

2 CONTRACTES

2.1

Expedient núm.: G333/2016/36
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1330  de  data  29/12/2016,  d’adjudicació  del 
contracte menor de serveis de docència per a la impartició del curs d’atenció sociosanitària a 
persones dependents en institucions socials.

2.2

Expedient núm.: G328/2016/21 (FACT-2016-4472)
Aprovació  de  la  factura  núm.  2016220  de  data  14/12/2016  presentada  per  l’empresa 
Construccions Jordi Riera, SL amb CIF B-60.068.384, i de la 1a certificació d’obra del contracte 
d’obres de renovació de la pavimentació a diferents carrers del municipi.

2.3 Expedients  núms.:  E007/2016/019,  E007/2016/020,  E007/2016/021,  E007/2016/022, 
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E007/2016/023, E007/2016/024, E007/2016/025, E007/2016/026, i E007/2016/027
Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2016-1299 de data 22 de desembre 2016, d’aprovació de 
diverses memòries valorades.

2.4

Expedient núm.: G337/2016/40
Adhesió  de  l’Ajuntament  d’Abrera  al  contracte  derivat  2015.05-D1  de  l’Acord  Marc  de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, adjudicat 
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa energia, SAU.

2.5
Expedient núm.: G330/2014/16
Donar compte  del  Decret  d’Alcaldia núm. 2016-1350 de data 30/12/2016, de  modificació del 
contracte de serveis d’atenció domiciliària (SAD) al municipi.

2.6

Expedient núm.: G333/2016/48
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1309  de  data  27.12.2016,  d’adjudicació  del 
contracte menor de serveis de docència per  a la impartició de la formació bàsica de l’acció 
formativa  d’activitats  de  gestió  administrativa  (enregistrament  de  dades,  gestió  d’arxius  i  
ofimàtica).

2.7

Expedient núm.: G333/2016/50
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1311  de  data  27.12.2016,  d’adjudicació  del 
contracte menor de servei de manteniment de les aplicacions informàtiques Sigep, CPR, portal 
de l’empleat i firmadoc per Sigep.

2.8

Expedient núm.: G337/2014/14
Adhesió a la segona pròrroga de l’Acord marc de subministrament de gas natural destinat als 
ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa 
Endesa Energia, SAU.

2.9
Expedient núm.:  G333/2014/18
Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres d’instal·lació d’una tanca metàl·lica al Centre 
Aquàtic Municipal.

2.10
Expedient núm.:  G328/2013/12
Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres d’adequació de la xarxa d’abastament 
d’aigua potable als nuclis de Santa Maria de Vilalba i el Suro.

2.11
Expedient núm.:  G330/2013/21
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de neteja de les instal·lacions esportives 
municipals d’Abrera (excepte el CAM).

2.12
Expedient núm.: G330/2014/23
Pròrroga  del  contracte  serveis  de control  analític  de  les  aigües  recreatives,  de  consum, 
ambientals i prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions esportives d’Abrera.

2.13
Expedient núm.: G367/2015/02
Declarar deserta la licitació de la concessió demanial per a la gestió, explotació i manteniment 
de les instal·lacions del servei de bar del Casal social de Les Carpes.

3 OBRES

3.1
Expedient núm.:  E013/2016/036
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  executar una  piscina  a  l’immoble  ubicat  a  l’avinguda 
Catalunya, núm. 8, a instància d’ABG, amb NIF xxxxx411Y.

3.2
Expedient núm.:  E013/2016/037
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a l’immoble ubicat al C/ Migdia, 5, a 
instància de RSB, amb NIF xxxxx533Z

3.3
Expedient núm.:   E014/2016/046  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al carrer Penedès, 10 
bis (LC.837), a instància d’AMC, amb NIF xxxxx495F. 

3.4
Expedient núm.:   E014/2016/047
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a  l'immoble  ubicat  al  Pg.  Lliri,  10  
(LC.303), a instància de JLG, amb NIF xxxxx232T

3.5
Expedient núm.: E017/2016/035
Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de  la  xarxa  de  subministrament  d'enllumenat  elèctric  a 
l'immoble ubicat al c/ Malgrat, 3, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU

3.6
Expedient núm.: E017/2016/027
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al Pg. Lliri, 10 (LC.303), a 
instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890

3.7 Expedient núm.: E017/2016/031 
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Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Penedès, 10 bis 
(LC.837), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890

3.8
Expedients núms.: E015/2016/12/Desembre i els referenciats
Assabentat  de comunicacions prèvies per  a la realització d'obres  menors   presentades pels 
interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de desembre de 2016. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/1977/04
Comunicació d’activitat d’estació de bombament d'aigua a Can Bros Vell.

4.2 Expedient núm.: E052/2008/22
Control periòdic d’una activitat de fabricació de cables elèctrics al carrer del Metall, 4.

5 SUBVENCIONS

5.1
Expedient núm.: G404/2016/31
Acceptació de subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya per a projectes de foment de la 
recollida selectiva de la FORM.

5.2
Expedient núm.: G404/2016/34
Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona per a l’arranjament del camí dels Horts de 
Can Morral.

6 CONVENIS 

---

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1
Expedient núm.: G333/2015/19
Assumpte: Donar compte  del Decret d’Alcaldia núm. 2016-1321 de data 28/12/2016, de  Convalidació de 
factura del contracte menor de servei de consergeria i vigilància a les instal·lacions esportives municipals.

8.2
Expedient núm.: E186/2016/02
Assumpte: Donar compte del Decret número 2017-0014 de data 03 de gener de 2017, d’aprovació de la 
liquidació de despeses pel manteniment del Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC) corresponent a la 
liquidació de l’exercici 2015 i previsió pel  2016.

8.3
Expedient núm.: G404/2016/37
Assumpte: Donar  compte  del  Decret  2016-1346,  de  data  30  de  desembre  de  2016,  d’acceptació  de 
subvenció, concedida pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, en concepte de Transport Adaptat 2016.
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0.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA 

Vist que per part de la Presidència ha estat convocada sessió extraordinària i urgent de la Junta 
de Govern Local, segons l’article 112.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de  les  Entitats  dades 
Locals (en endavant ROF), per tractar els temes que s’especifiquen a l’ordre del dia.

Atesa la necessitat de que aquest Consistori aprovi  per unanimitat dels membres presents la 
urgència segons estableix l’article 113.1 a) del ROF, adopta el següent:

ACORD                            

Primer. Aprovació de la urgència, de la convocatòria de la sessió que ha estat convocada, per al 
dia d’avui, a les 18:00 hores.

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

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2016/21  
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 27.12.16

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

0.1 Expedient: G011/2017/01
Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent
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ACORD 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 27 de desembre 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.: G333/2016/36
Donar compte  del Decret d’Alcaldia núm. 2016-1330  de data 29/12/2016, d’adjudicació del contracte 
menor  de  serveis  de  docència  per  a  la  impartició  del  curs  d’atenció  sociosanitària  a  persones 
dependents en institucions socials.

L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat  resolució mitjançant el Decret núm. 2016-1330 
del dia 29 de desembre de 2016, que es transcriu literalment a continuació:
 
“D’acord amb l’article 19.1.a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el  
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), s’estableix el contracte administratiu de 
serveis.

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

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

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

A aquest  efecte,  la  naturalesa  i  extensió  de  les  necessitats  que  pretenen  cobrir-se  mitjançant  el  
contracte projectat implica el servei de docència per a la impartició del curs d’atenció sociosanitària a 
persones dependents en institucions socials.

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

Per a la realització del servei indicat s’han efectuat 5 invitacions, per correu electrònic de 26.09.2016, a 
les empreses/professionals Sinergia Team & Training SL, Millenium BCN-VAL SL, Map Assessorament i 
Serveis, Manuel Fernández Arias, i Geriatria del Vallés SL i en el termini atorgat han presentat ofertes 
les empreses següents: 
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1) Millenium BCN-VAL SL RE 8435: 15.950 € exempt d’IVA.
2) Geriatria del Vallés SL RE 8418: 17.988,90 € exempt d’IVA.
3) Sinergia Team & Training SL RE 8381: 21.704 € exempt d’IVA.
4) Map Assessorament i Serveis SL RE 24: 16.800 € exempt d’IVA 
5) Manel Fernandez Arias RE  8378: 10.845 € exempt d’IVA

S’ha emès informe tècnic núm. PE 71/2016 en data 21.12.2016, subscrit per la tècnica de Promoció 
Econòmica, relatiu a la valoració de les ofertes presentades, i s’informa que el Sr. Manel Fernández Arias, 
en data 19.12.2016, ha retirat la seva oferta.

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

RESOLC

Primer.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  de docència  per  a  la impartició del  curs  d’atenció 
sociosanitària a persones dependents en institucions socials , a l’empresa Millenium BCN-VAL SL,  amb 
NIF B66851254, per un import de 15.950 €, IVA exempt.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  15.950  €  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm. 
241/22699 del pressupost municipal 2017.

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

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

2) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
3) Nomenar tècnica municipal responsable d’aquest contracte la Sra. Montserrat Tomás Montolio.
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.

5) El contractista haurà de realitzar el servei d’acord amb les prescripcions tècniques que regeixen 
el contracte, i amb l’oferta presentada.

Quart. Notificar aquesta resolució a l’empresa Millenium BCN-VAL SL i a la resta d’oferents de manera 
telemàtica.

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

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

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

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

ACORD

Primer. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1330 adoptat en data 29/12/2016.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

2.2 Expedient núm.: G328/2016/21 (FACT-2016-4472) 
Assumpte:  Aprovació  de  la  factura  núm.  2016220  de  data  14/12/2016  presentada  per  l’empresa 
Construccions Jordi Riera, SL amb CIF B-60.068.384, i de la 1a certificació d’obra del contracte d’obres 
de renovació de la pavimentació a diferents carrers del municipi.

Per acord núm. 2.1 de data 2 de novembre de 2016 adoptat per la Junta de Govern Local, es va 
adjudicar el contracte administratiu d’obres de renovació de la pavimentació a diferents carrers 
del municipi a l’empresa  Construccions Jordi Riera, SL amb CIF B-60.068.384, per un import 
total de 85.938,94  € (21% IVA: 18.047,18 €, total: 103.986,12 €), amb un termini d’execució de 
dos mesos.

L’empresa  adjudicatària ha presentat  la  factura  núm.  2016220 de data  14/12/2016  (registre 
d’entrada núm. 11269 de 19/12/2016), per un import de 94.819,04 €, i la 1a certificació d’obres 
(registre d’entrades núm. 11023 de 13/12/2016).

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

La proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat  de Suport  Administratiu  d’Urbanisme i  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  de renovació de la pavimentació a diferents 
carrers del municipi, i la factura núm. 2016220 de data 14/12/2016 per import de 94.819,04 €, 
presentades pel contractista Construccions Jordi Riera, SL amb CIF B-60.068.384.

Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 94.819,04 € (IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 150/61901 del pressupost municipal vigent.

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

Quart. Notificar  aquest  acord  al  contractista  Construccions  Jordi  Riera,  SL amb  CIF 
B-60.068.384.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal, i al Departament d’Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient (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 Expedients núms.: E007/2016/019, E007/2016/020, E007/2016/021, E007/2016/022, E007/2016/023, 
E007/2016/024, E007/2016/025, E007/2016/026, i E007/2016/027
Assumpte: Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2016-1299 de data 22 de desembre 2016, d’aprovació 
de diverses memòries valorades

L’Alcaldia  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  el  Decret  núm.  2016-1299  de  data  22  de 
desembre de 2016, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:

“Expedients  núms.: E007/2016/019, E007/2016/020,  E007/2016/021,  E007/2016/022,  E007/2016/023, 
E007/2016/024, E007/2016/025, E007/2016/026, i E007/2016/027.
Assumpte:  Aprovació de les memòries valorades corresponents a les següents actuacions: “Millora de la 
instal·lació  d’enllumenat  públic  (fase  2)”,  “Reemplaçament  de  l'enllumenat  convencional  d'edificis 
municipals per leds”, “Reposició de parcs, jardins i arbrat en general”, “Construcció depuradora de Sant 
Miquel”, “Construcció de diverses instal·lacions del clavegueram: 6 pous dessorradors previs als pous de 
bombament, sortida pluvials a Sant Hilari i nou col·lector de Sant Miquel”, “Reforma de les oficines dels 
serveis tècnics”, “Millora dels parcs de la Vinya i de Santa Maria de Vilalba”, “Actuacions de millora de la via 
pública i  del  mobiliari  urbà a diferents punts del  municipi”,   i  “Reparació de desperfectes i  legalització 
d’instal·lacions del local destinat a bar ubicat al Mercat Municipal”.

Els  serveis  tècnics  municipals  han redactat  els  següents  documents  tècnics,  que  es  qualifiquen  com a 
memòries valorades - bases tècniques, per a l’execució de les actuacions que s’indiquen:

1. “Millora de la instal·lació d’enllumenat públic (fase 2)”  amb un valor estimat de contracte de 59.500 € 
sense IVA (amb IVA, 71.995 €) -  Expedient E007/2016/019.

2. “Reemplaçament de l'enllumenat convencional d'edificis municipals per leds” amb un valor estimat de 
contracte de 16.493,11 € sense IVA (amb IVA, 19.956,66 €) -  Expedient E007/2016/020.

3. “Reposició de parcs, jardins i arbrat en general”  amb un valor estimat de contracte de 151.225,22 € 
sense IVA (amb IVA, 182.982,52 €) -  Expedient E007/2016/021.

4. “Construcció depuradora de Sant Miquel” amb un valor estimat de contracte de 40.670,02 €, sense IVA 
(amb IVA, 49.210,73 €) -  Expedient E007/2016/022.

5. “Construcció  de  diverses  instal·lacions  del  clavegueram:  6  pous  dessorradors  previs  als  pous  de 
bombament, sortida pluvials a Sant Hilari  i  nou col·lector de Sant Miquel”  amb un valor estimat de 
contracte de 60.424,58 € sense IVA (amb IVA, 73.113,74 €) -  Expedient E007/2016/023.

6. “Reforma de les oficines dels Serveis Tècnics” amb un valor estimat de contracte de 33.024,21 € sense 
IVA (amb IVA, 39.959,29 €) -  Expedient E007/2016/024.

7. “Millora dels parcs de la Vinya i  de Santa Maria  de Vilalba”  amb un valor estimat de contracte de 
42.980,48 € sense IVA (amb IVA, 52.006,38 €) -  Expedient E007/2016/025.

8. “Actuacions de millora de la via pública i del mobiliari urbà a diferents punts del municipi” amb un valor 
estimat de contracte de 32.352,44 € sense IVA (amb IVA, 39.146,45 €) -  Expedient E007/2016/026.

9. “Reparació  de  desperfectes  i  legalització  d’instal·lacions  del  local  destinat  a  bar  ubicat  al  Mercat 
Municipal”  amb  un  valor  estimat  de  contracte de  13.923  €  sense  IVA (amb  IVA,  16.846,83  €)  - 
Expedient E007/2016/027.

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

RESOL

Primer. Aprovar les memòries valorades-bases tècniques que s’indiquen a continuació:
-  Memòria  anomenada:  “Millora  de  la  instal·lació  d’enllumenat  públic  (fase  2)”,  amb un pressupost  per 
contracte estimat de 59.500 € sense IVA, 71.995 € IVA inclòs (E007/2016/019).
- Memòria anomenada: “Reemplaçament de l'enllumenat convencional d'edificis municipals per leds”, amb 
un pressupost per contracte estimat de 16.493,11 € sense IVA, 19.956,66 € IVA inclòs (E007/2016/020).
- Memòria anomenada: “Reposició de parcs, jardins i arbrat en general”, amb un pressupost per contracte 
estimat de 151.225,22 € sense IVA, 182.982,52 € IVA inclòs (E007/2016/021).
- Memòria anomenada: “Construcció depuradora de Sant Miquel”, amb un pressupost per contracte estimat 
de 40.670,02 € sense IVA, 49.210,73 € IVA inclòs (E007/2016/022).
- Memòria anomenada: “Construcció de diverses instal·lacions del clavegueram: 6 pous dessorradors previs 
als pous de bombament, sortida pluvials a Sant Hilari i nou col·lector de Sant Miquel”, amb un pressupost 
per contracte estimat de 60.424,58 € sense IVA, 73.113,74 € IVA inclòs (E007/2016/023).
- Memòria anomenada: “Reforma de les oficines dels Serveis Tècnics”, amb un pressupost per contracte 
estimat de 33.024,21 € sense IVA, 39.959,29 € IVA inclòs (E007/2016/024).
- Memòria anomenada: “Millora dels parcs de la Vinya i de Santa Maria de Vilalba”, amb un pressupost per 
contracte estimat de 42.980,48 € sense IVA, 52.006,38 € IVA inclòs (E007/2016/025).
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- Memòria anomenada:  “Actuacions de millora de la via pública i del mobiliari urbà a diferents punts del 
municipi”,  amb un pressupost  per  contracte  estimat  de 32.352,44 €  sense  IVA,  39.146,45 € IVA inclòs 
(E007/2016/026).
- Memòria anomenada:  “Reparació de desperfectes i  legalització d’instal·lacions del local destinat a bar 
ubicat al Mercat Municipal”, amb un pressupost per contracte estimat de 13.923 € sense IVA, 16.846,83 € IVA 
inclòs (E007/2016/027).

Segon. Autoritzar i disposar les despeses corresponents segons el següent detall:
-  Despesa  d’import  71.995 €  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm.  165/63700 del  pressupost 
municipal vigent (E007/2016/019).
- Despesa  d’import  19.956,66  € a càrrec  de l’aplicació  pressupostària  núm. 170/60902 del  pressupost 
municipal vigent (E007/2016/020).
- Despesa  d’import  182.982,52 €  a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 171/61901 del pressupost 
municipal vigent (E007/2016/021).
- Despesa  d’import  49.210,73  € a càrrec  de l’aplicació  pressupostària  núm. 161/62703 del  pressupost 
municipal vigent (E007/2016/022).
- Despesa d’import 73.113,74 € a càrrec de les aplicacions pressupostàries núms. 161/62702 (41.999,08 €) 
i 161/63902 (31.114,66 €) del pressupost municipal vigent (E007/2016/023).
- Despesa  d’import   39.959,29 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 150/63200 del pressupost 
municipal vigent (E007/2016/024).
- Despesa d’import 52.006,38  € a càrrec de les aplicacions pressupostàries núms. 171/61900 (35.307,36 €) 
i 171/61901 (16.699,02 €) del pressupost municipal vigent (E007/2016/025).
- Despesa d’import 39.146,45  € a càrrec de les aplicacions pressupostàries núms. 150/61901 (6.883,24 €), 
150/61902 (14.270,12 €) i 150/62502 (17.993,09 €) del pressupost municipal vigent (E007/2016/026).
- Despesa  d’import 16.846,83 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 4312/63200 del pressupost 
municipal vigent (E007/2016/027).

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 estableix la ratificació per part de la Junta de Govern 
Local.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i 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  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. Ratificar  el  Decret de l’Alcaldia núm.  núm. 2016-1299 de data 22 de desembre de 
2016.

Segon. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Departament d’Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient.

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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2.4 Expedient núm.: G337/2016/40
Adhesió de l’Ajuntament d’Abrera al contracte derivat 2015.05-D1 de l’Acord Marc de subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel  
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa energia, SAU.

El  Consorci  Català  pel  Desenvolupament  Local  (en  endavant,  CCDL),  per  encàrrec  de 
l’Associació  Catalana  de  Municipis  (ACM),  va  aprovar  en  la  sessió  de  la  seva  Comissió 
Executiva  de  data  6  d’octubre  de  2016,  prèvia  tramitació  del  corresponent  procediment 
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió Executiva de data 9 de juny de 
2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament 
d’energia  elèctrica,  amb destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya  (Expedient:  2015.05), 
d’acord amb el detall següent de les empreses seleccionades per a cada lot: 1) Aura energia, 
SL: lot AT, 2) Endesa energía, SAU: lots AT i BT, 3) Nexus energía, SA: lots AT i BT, 4) Gas 
Natural Fenosa (Gas Natural Serveis SDG, SA): lots AT i BT, 5) Iberdrola clientes, SAU: Lots 
AT i BT i 6) Factor energía, SA: lots AT i BT, procedint-se a la formalització efectiva del citat  
Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.

Posteriorment,  prèvia  tramitació  del  corresponent  procediment  administratiu  a  tal  efecte 
d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP), aprovat per Resolució de 
la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016, i publicats al Perfil de contractant de 
l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat  (Exp. D01-2015.05) 
de l’Acord marc pel  subministrament  d’energia elèctrica, mitjançant  subhasta electrònica, a 
l’empresa Endesa energía, SAU, d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la 
part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la 
licitació  de  l’Acord  marc  del  que  deriva  referenciat  a  l’apartat  anterior  i  que  preveu,  de 
conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector  Públic  (TRLCSP),  com una  de  les  fórmules  per  a  l’adjudicació  dels  corresponents 
contractes derivats de subministrament,  la possibilitat  de realitzar una subhasta electrònica 
entre les empreses seleccionades en l’Acord marc. 

En  data  7  de  desembre  de  2016  es  va  formalitzar,  entre  el  CCDL  i  l’entitat  mercantil 
adjudicatària  Endesa  energía,  SAU,  el  corresponent  contracte  de subministrament  elèctric, 
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior. 

Que a la contractació realitzada pel CCDL s’han complert tots els principis, requisits i terminis 
establerts a la legislació vigent que regeix la contractació del sector públic, pel que l’adhesió a 
aquest  Acord  marc  compleix  les  garanties  de  legalitat  i  seguretat  jurídica  i  els  principis 
d’eficàcia i eficiència en l’actuació administrativa.

Són d’aplicació els fonaments de dret següents:

Els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, aprovats per acord 
de  la  Comissió  Executiva  del  CCDL de  data  9  de  juny  de  2016  i  publicats  al  perfil  de 
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya.

El Plec de clàusules administratives particulars, aprovat per Resolució de la Presidència del 
CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat, que regeixen 
el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya.
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El Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació i 
formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i  
pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable. 

L’article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en 
matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats 
locals.

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  Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins,  Urbanisme  i 
mobilitat 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. Que  l’Ajuntament  d’Abrera  s’adhereix  al  contracte  derivat  de  l’Acord  marc  de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya, per un termini 
d’un any comprès des de l'1 de gener al  31 de desembre de 2017,  d’acord amb el detall  
següent de condicions econòmiques, especificades per lots i tarifes:

Preus terme d’energia:
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa tensió Tarifa/període Preu adjudicat €/MWh

Sublot BT1 2.0A 112,158

Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573

Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843

Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3

Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3

Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7

Sublot BT7 2.1A 128,298

Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298

Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198

Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298

Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398

Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898

Sublot BT13 3.0AP1 97,098

Sublot BT14 3.0AP2 83,098

Sublot BT15 3.0AP3 55,458

Lot 2 Alta Tensió (AT): 

Alta tensió Tarifa/període Preu adjudicat €/MWh

Sublot AT1 3.1AP1 86,409

Sublot AT2 3.1AP2 78,578
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Sublot AT3 3.1AP3 60,419

Sublot AT4 6.1AP1 102,467

Sublot AT5 6.1AP2 85,326

Sublot AT6 6.1AP3 78,542

Sublot AT7 6.1AP4 68,951

Sublot AT8 6.1AP5 62,489

Sublot AT9 6.1AP6 53,382

Els preus unitaris del contracte s’actualitzaran d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1).

Preus del terme de potència:

Baixa tensió €/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A 38,043426

2.0 DHA 38,043426

2.0 DHS 38,043426

2.1 A 44,444710

2.1 DHA 44,444710

2.1 DHS 44,444710

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555

Alta tensió €/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Els preus del terme de potència seran fixats per la regulació vigent, actualment, per l’Ordre 
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26/12/2014) i l’Ordre IET/2444/2014, de 19 de 
desembre (BOE núm. 28, d’1/02/2014). 

Segon.  Aprovar l'autorització i disposició de la despesa de 770.000 € a càrrec de l'aplicació 
pressupostària núm. 165/22100 del pressupost municipal de l'any 2017 condicionar l’existència 
de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos i retenir el crèdit necessari  
per a l’eventual pròrroga del contracte.

Tercer. Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (C/ València, 
231, 6a, 08007 Barcelona).

Quart. Notificar  aquest  acord  a  Endesa  Energia  SAU,  com  a  empresa  adjudicatària  del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Av. Vilanova, 2-10, 
08018 Barcelona).

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal, als departaments municipals i publicar-lo al 
Perfil de contractant.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

2.5 Expedient núm.: G330/2014/16
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-1350 de data 30/12/2016, de modificació del contracte de 
serveis d’atenció domiciliària (SAD) al municipi.

L’Alcaldia  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat   resolució  mitjançant  el  Decret  núm.  núm. 
2016-1350 de 30/12/2016, amb el contingut literal següent:
 
“Per acord núm. 10.2 adoptat per la Junta de Govern local del dia 4 de març de 2014 es va adjudicar el  
contracte administratiu de serveis d’atenció domiciliària al municipi d’Abrera (SAD) a l’empresa Serveis  
d’educació no formal, SL (en endavant, SENFO), amb CIF B62752324, per un preu de 63.602,24 €, 4% 
d’IVA inclòs, una durada de contracte d’un any, no prorrogable, formalitzat l’11/03/2015.

Per  acord  núm.  2.5  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  05/04/2016  es  va  aprovar  la  pròrroga 
extraordinària del contracte fins a l'adjudicació i inici de la prestació dels serveis pel nou adjudicatari.

La tècnica serveis d'autonomia i Gent Gran, en informe de data 22/12/2016, ha justificat la necessitat de 
modificar el contracte per augment dels serveis.

S’ha emès informe jurídic i d’Intervenció núm. 2016-0028 de data 28/12/2016.

El contractista SENFO ha manifestat la seva conformitat a la modificació contractual, mitjançant escrit de 
data 22/12/2016.

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, l’Alcaldia en ús de les atribucions que  
m’atorga la llei,

RESOLC

Primer. Aprovar la modificació del contracte de serveis d’atenció domiciliària al municipi d’Abrera per un 
import de 6.115,60 € sense IVA i 6.360,22 € amb el 4% IVA inclòs, de conformitat amb la clàusula 24 del 
Plec de clàusules administratives particulars, annex 1 del  contracte, en el  sentit  següent:  “Es podrà 
modificar el contracte per augment o reducció dels serveis en un percentatge màxim del 10% del preu  
del contracte.”

L’import del contracte modificat és de 69.962,46 € amb el 4% d’IVA inclòs.

Fer constar que el contractista Serveis d’educació no formal, SL ha manifestat la seva conformitat a la 
modificació del contracte, pel que no és preceptiu el tràmit d’audiència.

Segon. Aprovar i convalidar les factures dels serveis de setembre a desembre de 2016 per un import  
màxim de 18.975,26 € IVA inclòs.

Tercer. Autoritzar i disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament la despesa de 25.335,48 € 
(6.360,22  €  +  18.975,26 €),  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm.  231/22611  del  pressupost 
municipal vigent.

Quart.  Requerir el contractista SENFO per dipositar la garantia complementària per la modificació del 
contracte, per un import de 305,78 €, i  citar-lo per formalitzar addenda de modificació del contracte,  
mitjançant  atorgament  de document  administratiu,  de la qual  cosa en donarà fe la secretària  de la 
Corporació,  en  el  termini  màxim de  cinc  dies  hàbils,  a  comptar  de  l’endemà de  la  recepció  de  la 
notificació de modificació.
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Cinquè. Notificar aquesta resolució al contractista Serveis d’educació no formal, SL. 

Sisè. Donar  compte  a  la  Junta  de Govern  Local  a  la  propera  sessió  que celebri,  a  la  Intervenció  
Municipal i al Departament de Serveis Socials.”

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

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

ACORD

Primer. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1350 adoptat en data 30/12/2016.

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

2.6 Expedient núm.: G333/2016/48
Donar compte  del Decret d’Alcaldia núm. 2016-1309 de data 27.12.2016, d’adjudicació del contracte 
menor de serveis de docència per a la impartició de la formació bàsica de l’acció formativa d’activitats de 
gestió administrativa (enregistrament de dades, gestió d’arxius i ofimàtica)

L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-1309, de data 27.12.2016, amb el contingut 
literal següent:  
 
“D’acord amb l’article 19.1.a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el  
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), s’estableix el contracte administratiu de 
serveis.

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

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

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

A aquest  efecte,  la  naturalesa  i  extensió  de  les  necessitats  que  pretenen  cobrir-se  mitjançant  el  
contracte projectat implica el  servei  de docència per a la impartició de la formació bàsica de l’acció 
formativa d’activitats de gestió administrativa (enregistrament de dades, gestió d’arxius i ofimàtica).

D’acord amb l’article 1 de la citada llei, la contractació del sector públic, ha de  garantir que la mateixa 
s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no  
discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d'assegurar, en 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.
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Per a la realització del servei indicat s’han efectuat 4 invitacions, per correu electrònic de 30.11.2016, a 
les empreses/professionals Ferran Romea Rosas, José García Arcos,  Ma. José Guarch González, Toni  
Figueredo Sanz i en el termini atorgat han presentat ofertes les empreses següents: 

1) María José Guarch González - RE 10637: 11.220 € total brut, 9.537 € amb retenció del 15% de 
l’IRPF.

2) Ferran Romea Rosas – RE 59: 12.920 € total brut, 10.982 € amb retenció del 15% de l’IRPF.

S’ha emès informe tècnic núm. PE 87/2016 de data 15/12/2016, subscrit per la tècnica de Promoció 
Econòmica, relatiu a la valoració de l’oferta presentada.

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

RESOLC

Primer. Adjudicar el contracte menor de servei de docència per a la impartició de la formació bàsica de 
l’acció  formativa  d’activitats  de  gestió  administrativa  (enregistrament  de  dades,  gestió  d’arxius  i  
ofimàtica), a  María José Guarch González,  amb NIF 38108092J, per un import de 11.220 € bruts, 9.537 
€ amb el 15% de retenció de l’IRPF.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  11.220  €  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm. 
241/22699 del pressupost municipal 2017.

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

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

2) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
3) Nomenar tècnica municipal responsable d’aquest contracte la Sra. Montserrat Tomás Montolio.
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.

5) El contractista haurà de realitzar el servei d’acord amb les prescripcions tècniques que regeixen 
el contracte, i amb l’oferta presentada.

Quart. Notificar  aquesta resolució a la Sra. María José Guarch Gonzalez i  a la resta d’oferents  de 
manera telemàtica.

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

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

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

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

ACORD

Primer. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1309, adoptat en data 27.12.2016.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

2.7 Expedient núm.: G333/2016/50
Donar compte  del Decret d’Alcaldia núm. 2016-1311 de data 27.12.2016, d’adjudicació del  contracte 
menor  de servei  de manteniment de les aplicacions informàtiques Sigep, CPR, portal  de l’empleat  i  
firmadoc per Sigep

L’Alcaldia d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-1311, de data 27.12.2016, amb el contingut  
literal següent:  
 
“D’acord amb l’article 19.1.a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el  
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), s’estableix el contracte administratiu de 
serveis.

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

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

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

A aquest  efecte,  la  naturalesa  i  extensió  de  les  necessitats  que  pretenen  cobrir-se  mitjançant  el  
contracte projectat implica el servei de manteniment de les aplicacions informàtiques Sigep, CPR, portal  
de l’empleat i firmadoc per Sigep.

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

Per  a  la  realització  del  servei  indicat  s’ha  demanat  pressupost  a  l’empresa  contractista  del 
subministrament dels programes informàtics, qui ha presentat l’oferta següent:

Aytos soluciones informáticas SLU 
 Mateniment de l’aplicació informàtica SIGEP (Sistema integral de Gestió de Personal) i CPR del 

01.01.2017 al 31.12.2017: 4.320,54  € IVA exclòs.
 Manteniment  del  portal  de  l’empleat  i  Firamdoc  per  SIGEP del  01.04.2017  al  31.12.2017: 

1.218,70 € IVA exclòs

S’ha emès informe tècnic data 20.12.2016, relatiu a la valoració de l’oferta presentada.

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

RESOLC
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Primer.  Adjudicar  el  contracte menor  de  el  servei  de manteniment  de les aplicacions  informàtiques 
Sigep, CPR, portal de l’empleat i firmadoc per Sigep, a  l’empresa Aytos soluciones informáticas SLU, 
amb NIF B41632332, per un import de 5.539,24 €, sense IVA, 6.702,48 € amb el 21% d’IVA inclòs.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de 6.702,48  €  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm. 
920/21600 del pressupost municipal 2017.

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

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

2) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
3) Nomenar tècnic municipal responsable d’aquest contracte la Sra. Yolanda Sánchez Varela.
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.

5) El servei de manteniment estàndard de l’aplicació és el següent:
a) Suport al Client

1. Centraleta premier (niell de prioritat premier).
2. Atenció especialitzada per a incidències relatives a las solucions d’ aytos.
3. Servei d’assistència telefònica:

 Telèfon de contacto: 955 283 621 / 902 401 402
 Horari d’estiu (comprés entre 16 de juny a 15 de setembre): De 8:00 

a 15:00 de dilluns a divendres. 
 Horari d hivern: De 8:00 a 15:00 hores de dilluns a divendres; y de  16:30 a 20:00 de  

dilluns a dijous.
4. Resolució d’incidències mitjançant còpies de seguritat.

b) Actualització de Software
1. Actualització de producte disponible al Web.
2. Manteniment  Legal.  Cada  vegada  que  es  publiquin  noves  disposicions  legals  d’obligat 

compliment, aytos desenvoluparà les adaptacions pertinents al Protocol i posarà a disposició 
de l’Entitat les versions adaptades.

3. Manteniment corrector. Es corregiran les incidències o errors als productes que impideixin o 
afectin a l’ús normal de l’aplicatiu. La prioritat serà establerta en funció de la importància o 
gravetat de la incidència.

4. Revisió i correcció de possibles inconsistències a les dades provocades per un incorrecte 
funcionament de qualsevol dels mòduls del producte, o derivats de la migració de dades.

c) WEB exclusiu clients (*)
1. FAQ´s, Manuals, novetats de producte i revisions disponibles al web.
2. Altes d’incidències.
3. Informació de l’estat de les incidències registrades – nivell Estándar.
4. Comunicació per email del canvi d’estat de les incidències.
5. (*) L’Entitat haurà de sol·licitar l’alta a la plataforma AESAD-WEB d’ aytos. 

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Aytos soluciones informáticas SLU.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i a la Unitat de Recursos Humans.

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

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

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

ACORD
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Primer. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1311, adoptat en data 27.12.2016.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

2.8 Expedient núm.: G337/2014/14
Adhesió a la segona pròrroga de l’Acord marc de subministrament de gas natural destinat als ens locals 
de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia,  
SAU.

En  sessió  del  29  d’abril  de  2014,  la  Comissió  Executiva  del  Consorci  Català  pel 
Desenvolupament  Local  (en  endavant,  CCDL)  va  aprovar  els  Plecs  de  clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament de 
gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.03) que resten integrats 
en l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents contractuals.

Amb data 29 de setembre de 2014, el CCDL va procedir a formalitzar amb l’empresa Gas 
Natural  Servicios, SDG i amb l’empresa Endesa Energía, SAU els pertinents contractes de 
l’Acord Marc. 

En data 18 de novembre de 2014 la Comissió Executiva del CCDL, va acordar adjudicar a 
l’empresa Endesa Energía, SAU la licitació de la subhasta electrònica pel subministrament de 
gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, regida pel plec de clàusules 
administratives particulars aprovat per acord de la Comissió Executiva del CCDL, adoptat en la 
sessió de 30 de setembre de 2014 (Exp. 2014.03 D01), i derivada de l’Acord Marc subscrit, el 29 
de setembre de 2014. 

En  data  12  de  desembre  de  2014,  es  va  formalitzar,  entre  el  CCDL i  l’entitat  mercantil 
adjudicatària  Endesa  Energía,  SAU,  el  corresponent  contracte  de subministrament  de gas 
natural, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior. 

En data 30 de novembre de 2015, la Comissió Executiva del CCDL va aprovar la pròrroga del  
contracte de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
subscrit en data 12 de desembre de 2014, entre el CCDL i l’entitat mercantil Endesa Energía, 
SAU, per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2016.

En data 30 de novembre de 2015, la Comissió Executiva del CCDL també va aprovar la cessió, 
com a modificació subjectiva (òrgan de contractació), del contracte derivat de l’Acord Marc pel 
subministrament  gas natural  amb destinació a les entitats  locals de Catalunya, a favor de 
l’Associació Catalana de municipis i  Comarques (en endavant,  ACM),  per a la subrogació, 
d’aquesta última, en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la  
relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic.

En data 26 d’octubre de 2016, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la segona pròrroga 
del  contracte  de  subministrament  de  gas  natural  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de 
Catalunya (Exp. 2014.03-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 
2017,  en  els  mateixos  termes  i  condicions  d’execució  del  contracte  i  prestació  del 
subministrament de gas establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 21 del Plec de 
clàusules administratives particulars del procediment derivat 2014.03-D01.
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El Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del 
subministrament  de gas natural  amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar 
mitjançant subhasta electrònica, va ser aprovat per la Comissió Executiva del CCDL en data 
30 de setembre de 2014.

La  clàusula  setena  del  plec  de  clàusules  administratives  que  regula  l’Acord  marc  del 
subministrament  de gas natural  amb destinació  als  ens  locals  de Catalunya  en quant  els 
períodes de pròrroga de la durada del contracte.

La clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2014.03) en 
quant a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.

L’article 156 i 198 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  (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels 
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals.

L’article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.

L’article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en matèria de règim 
local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.

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 Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la llei proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer.  Que  l’Ajuntament  d’Abrera  s’adhereix  a  la  segona  pròrroga  del  l’Acord  marc  de 
subministrament de gas natural destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014/03-D01), 
per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, amb 
les següents condicions econòmiques:

Sublots                                                             Preu tarifa
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh) 48,319
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh) 41,445
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh) 37,089
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh) 33,984
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh) 22,618

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 127.000 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 929/22102 del pressupost municipal de 2017 i condicionar l’existència de crèdit adequat i 
suficient a l’aprovació del pressupost.

Tercer. Comunicar  aquest  acord  a  l’Associació  Catalana  de  Municipis  i  Comarques  (C/ 
València, 231, 6a, 08007 Barcelona).
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Quart.  Notificar  aquest  acord  a  Endesa  Energia  SAU, com  a  empresa  adjudicatària  del 
contracte derivat  de l’Acord  marc  de subministrament  de gas natural  (Av.  Vilanova,  2-10 , 
08018 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

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

2.9 Expedient núm.:  G333/2014/18
Assumpte: Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres d’instal·lació d’una tanca metàl·lica al 
Centre Aquàtic Municipal.

Per acord núm. 2.21 adoptat per la Junta de Govern Local del dia 15 d’abril de 2015, es va 
adjudicar el contracte d’obres d’instal·lació d’una tanca metàl·lica al Centre Aquàtic Municipal a 
la societat Dipco Olesa Empresa Constructora, SL, amb CIF B-63.288.302,  per un import total de 
13.200 € (IVA inclòs), amb un termini d’execució de les obres d’un mes.

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant escrit de 
data 15 de setembre de 2016 (registre d’entrades núm. 7866), d’acord amb allò que estableix el 
resolutiu Quart punt 5 de l’esmentat acord d’adjudicació (2.21 de la Junta de Govern Local de 
15.04.15). 

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0224 de data 23 de desembre de 2016, subscrit  per 
l’arquitecte  Cap  de  Departament  d’Urbanisme  i  Territori,  segons  el  qual  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin el retorn de la garantia definitiva del contracte, de conformitat 
amb els articles 100 i 102 del  Reial Decret  Legislatiu 3/2011,  de 14 de novembre,  pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP, en endavant).
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme,  Territori  i  Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i Territori, i aquest regidor delegat d’Obres i 
serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat i Millora en ús de les atribucions que m’atorga el  
Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposa a la Junta de govern 
local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Declarar  finalitzat  el  període  de  garantia  i  la  conformitat  de  l’execució  de  l’obra 
d’instal·lació  d’una  tanca  metàl·lica  al  Centre  Aquàtic  Municipal,  sense  perjudici  de  la 
responsabilitat contractual per vicis ocults (al llarg del termini de 15 anys) d'acord amb l'article 
102.1 del TRLCSP.

Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment, sense 
perjudici del que s’estableix a la part dispositiva anterior.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en forma d’aval, d’import 
545,45 €, que el contractista  Dipco Olesa Empresa Constructora, SL té dipositada en aquesta 
corporació.  En aquest sentit, s'informa que es retornarà l’aval dipositat (núm. 10001019416 de 
data 23 d’abril de 2015 del Banc de Sabadell), que es podrà retirar de les oficines municipals, al 
Departament d’Intervenció General, Tresoreria i Finances, en horari d’atenció al públic (de dilluns 
a divendres de 12 a 14 hores), amb l’aportació de la legitimitat de la representació, si escau.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Dipco Olesa Empresa Constructora, SL.
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Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme i Territori.

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

2.10 Expedient núm.:  G328/2013/12
Assumpte: Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres d’adequació de la xarxa d’abastament 
d’aigua potable als nuclis de Santa Maria de Vilalba i el Suro.

Per acord núm. 2.11, adoptat per la Junta de Govern Local  el dia 7 de maig de 2014, es va 
adjudicar el contracte d’obres d’adequació de la xarxa d’abastament d’aigua potable als nuclis 
de Santa Maria de Vilalba i el Suro a  Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL, amb CIF 
B-63882955,  per  un  import  total  de  92.469,20  € (IVA inclòs),  amb  formalització  de  data 
09.05.2014, i un termini d’execució de les obres de 8 setmanes des del replanteig.

El contractista, Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL, amb CIF B-63882955, ha sol·licitat la 
devolució  de la  garantia  definitiva  dipositada,  mitjançant  escrit  de  data  3  d’octubre  de 2016 
(registre d’entrades núm. 8448), d’acord amb allò que estableix la Clàusula 7a del contracte. 

S’ha emès  informe tècnic  de data  2  de gener  de 2017  (número  2017-0001),  subscrit  per 
l’arquitecte Cap de Departament, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin 
el retorn de la garantia definitiva del contracte, de conformitat amb els articles 100 i 102 del Reial 
Decret  Legislatiu 3/2011,  de 14 de novembre,  pel  qual s’aprova el  text  refós de la Llei  de 
contractes del sector públic (TRLCSP, en endavant).
 
Aquesta  proposta  d’acord  ha estat  formulada pel  Departament  d’Urbanisme,  Territori  i  Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i 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 de 
l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016,  proposa a la Junta de govern local 
l’adopció del següent

ACORD

Primer. Declarar  finalitzat  el  període  de  garantia  i  la  conformitat  de  l’execució  de  l’obra 
d’adequació de la xarxa d’abastament d’aigua potable als nuclis de Santa Maria de Vilalba i el 
Suro, sense perjudici de la responsabilitat contractual per vicis ocults (al llarg del termini de 15 
anys) d'acord amb l'article 102.1 del TRLCSP.

Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment, sense 
perjudici del que s’estableix a la part dispositiva anterior.

Tercer. Ordenar  a la Tresoreria  municipal tornar la  garantia  constituïda en metàl·lic,  d’import 
3.821,04  €,  que  el  contractista  Noves  Oportunitats  d’Inversió  i  Serveis,  SL,  amb  CIF 
B-63882955, té dipositada en aquesta corporació, al compte que s’indica al document  presentat 
en data 3 d’octubre de 2016 (registre d’entrades 8448). 

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL, amb CIF 
B-63882955, i donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme, Territori i  
Medi Ambient.

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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2.11 Expedient núm.:  G330/2013/21
Devolució  de  la  garantia  definitiva  del  contracte  de  serveis  de  neteja  de  les  instal·lacions  esportives 
municipals d’Abrera (excepte el CAM).

Per acord núm. 2.4, adoptat per la Junta de Govern Local en data 30/12/2013,  es va adjudicar el 
contracte de  serveis  de neteja a les instal·lacions esportives municipals (excepte al  CAM)  a 
Gestiser Manteniment, SL, per un preu anual de 54.141,28 € (IVA inclòs), formalitzat el 2/01/2014.

Per acord núm.  8.2  del Ple Municipal de data 29/09/2016, apartat primer, es va  adjudicar el 
contracte administratiu de serveis de neteja a les instal·lacions esportives i a la resta d'edificis 
municipals a la UTE Abrera Asproseat-FIL-Àuria.

El  contractista  Gestiser  Manteniment,  SL ha  sol·licitat  la  devolució  de  la  garantia  definitiva 
dipositada, mitjançant escrit de data 1/12/2016 (Registre núm. 2016-E-RE-56), d’acord amb allò 
que estableix la clàusula 2a del contracte.

S’ha emès informe tècnic de data  12/12/2016, subscrit  pel  cap del Departament d’Esports, 
segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la garantia definitiva 
del contracte, de conformitat amb els articles 100 i 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP, 
en endavant).
 
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 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. Declarar finalitzat el  període de garantia i  la conformitat dels  serveis de neteja a les 
instal·lacions esportives municipals (excepte el CAM), d'acord amb l'article 102.1 del TRLCSP.

Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en metàl·lic,  d’import 
4.474,49 €, que Gestiser Manteniment, SL té dipositada en aquesta corporació.

Tercer. Notificar aquest acord a Gestiser Manteniment, SL.

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

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

2.12 Expedient núm.: G330/2014/23
Pròrroga  del contracte  serveis de control  analític de les aigües recreatives, de consum, ambientals i 
prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions esportives d’Abrera.

Per acord núm. 2.2 de la Junta de Govern Local del dia 18 de març de 2015,  es va adjudicar a 
la mercantil Labaqua, SA, amb NIF A03637899, el contracte administratiu de serveis de control 
analític de les aigües recreatives, de consum, ambientals i prevenció i control de la legionel·losi 
a les instal·lacions esportives de l’Ajuntament d’Abrera, d’acord amb les dades següents:
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PREU: 13.828,14 €, 21% IVA: 2.903,91 €, total: 16.732,05 €
DURADA:  2 anys PRÒRROGA: 2 anys.
MILLORES: 1) 5 analítiques PCR viable durant cada any de servei. Aquesta millora serà aplicable 
en  cas  de  brot  i  mesura  d’eficiència  d’aplicació  d’accions  correctores  o  per  al  seguiment 
d’instal·lacions amb un històric de presencia de legionel·la
2) 1 analítica anual de l’aigua de consum del Pavelló Esportiu Municipal, Camp de Futbol Municipal,  
Gimnàs Municipal, Frontó Municipal i Piscines Municipals Descobertes. Es valoraran els següents  
paràmetres: Olor, sabor, color, terbolesa, conductivitat, PH, amoni, bacteris coliforms, escherichia 
coli, coure, crom, níquel, ferro, plom, clor residual lliure i duresa.

La clàusula segona del contracte, regula: “El  termini d'execució del contracte serà de dos anys. El 
servei s’iniciarà concretament el dia 1 d’abril de 2015.

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  22/11/2016 
(Registre 2016-E-RC-10104).

S’ha  emès  informe  de  data  22/11/2016,  subscrit  pel  tècnic  del  Departament  d’Esports 
responsable del contracte, 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  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  de  serveis  de control  analític  de  les  aigües  recreatives,  de 
consum, ambientals i  prevenció i  control de la legionel·losi a  les instal·lacions esportives de 
l’Ajuntament  d’Abrera,  adjudicat  a  Labaqua,  SA, per  a  les  dues anualitats compreses entre 
l’1/04/2017 i el 31/03/2019. 

Segon. Autoritzar  i  disposar  les  despeses  de  6.274,51  €  (9  mesos  d’execució) a  càrrec  a 
l’aplicació pressupostària núm. 342/22799 del pressupost municipal de 2017; de 8.366,03 € a 
càrrec de 2018; de 2.091,51 € (3 mesos d’execució) a càrrec de 2019 i condicionar l’existència 
de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Labaqua, SA.

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

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.
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2.13 Expedient núm.: G367/2015/02
Declarar deserta la licitació de la concessió demanial per a la gestió, explotació i manteniment de les 
instal·lacions del servei de bar del Casal social de Les Carpes.

Per acord núm. 2.6, adoptat per la Junta de Govern Local en data 15/11/2016, es van aprovar 
el Plec de clàusules administratives particulars 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 del Casal social de Les Carpes, amb un pressupost base de licitació (cànon de 
concessió)  de  3.600  €  IVA exclòs  (150  €/mes),  per  un  període  d’execució  de  dos  anys, 
prorrogable  per  dos  anys  més,  i  es  va  convocar  la  licitació  pel  procediment  obert,  amb 
publicació al Perfil de contractant en data 15/11/2016 i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 22/11/2016.

Durant el termini de presentació d'ofertes no s’ha presentat cap proposició.

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 d’Esports, 
Salut, Gent gran i Cultura, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 
2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer.  Declarar deserta  la licitació de la concessió  demanial  per a la gestió,  explotació i 
manteniment de les instal·lacions del servei de bar del Casal social de Les Carpes, convocada 
per acord núm. 2.6 de la Junta de Govern Local de data 15/11/2016, per no haver-se presentat 
cap proposició.

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

3.- OBRES  
 
3.1  Expedient núm.:  E013/2016/036
Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a l’immoble ubicat a l’avinguda 
Catalunya, núm. 8, a instància d’ABG, amb NIF xxxxx411Y.
  
S'ha presentat al registre general municipal en data 9 de setembre de 2016, a les 11:14 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-7699), petició de llicència urbanística subscrita per ABG, 
amb NIF  xxxxx411Y,  per  a executar una piscina  a l’avinguda Catalunya,  núm.  8 (referència 
cadastral 8776007).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 19 de setembre de 2016 (núm. 2016-0380) emès per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 27 de desembre de 2016 (núm. 20163-0175)
 
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 
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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  E013/2016/036, 
sol·licitada per  ABG, amb NIF  xxxxx411Y, per a executar una piscina a l’avinguda Catalunya, 
núm. 8 (referència cadastral 8776007) d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de 
les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  majors,  a  les  condicions  particulars  que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Barcelona amb el núm. AVI935, presentat pel promotor en data 6 de 
setembre de 2016.
- Qualsevol canvi en l’emplaçament i/o tipologia de la cambra/mòdul de l’equip de depuració 
haurà de disposar de l’aprovació prèvia dels serveis tècnics municipals.
- 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 ABG 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  265,99 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % del pressupost  48,69 €
TOTAL   314,68 €
 
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.
 
Quant. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança Fiscal 
núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la  
seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu  
d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti acreditada per  
qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui  
preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les obres que s'hagi  
establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la liquidació  
corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31 de la Llei  
general tributària.
 
Cinquè. Notificar  aquest  acord  a  ABG i  comunicar-lo  al   Departament  d'Intervenció  general, 
Tresoreria  i  Finances,  i  al  d'Urbanisme  i  Territori  (Cap  de  Departament,  arquitecta  tècnica 
municipal).
 
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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3.2  Expedient núm.:  E013/2016/037
Assumpte:  Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a l’immoble ubicat al C/ Migdia, 5, a 
instància de RSB, amb NIF xxxxx533Z. 
  
S'ha presentat al registre general municipal en data 15 de setembre de 2016, a les 13:18 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-7882), petició de llicència urbanística subscrita per RSB, 
amb NIF xxxxx533Z, per a executar una piscina, al C/ Migdia, 5 (referència cadastral 8565101).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 4 d’octubre de 2016 (núm. 2016-0399) emès per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 28 de desembre de 2016 (núm. 2016-0177)
  
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  E013/2016/037, 
sol·licitada per  RSB, amb NIF xxxxx533Z, per a executar una piscina al C/ Migdia, 5 (referència 
cadastral 8565101) 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 la documentació presentada pel promotor en data 15 de setembre de 2016.
- Si es preveu pavimentar la zona de platja i/o patis exteriors, caldrà col·locar punts per a la 
recollida  de  les  aigües  pluvials  suficients  i  adequats  perquè  aquestes  siguin  canalitzades  i 
conduïdes a la xarxa general de clavegueram.
- En tot cas l'executivitat de la llicència resta condicionada a l’aportació del nomenament del 
constructor
- 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 RSB 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  385,01 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % del pressupost  70,48 €
TOTAL   455,49 €

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 
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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 RSB,  i  comunicar-lo al   Departament  d'Intervenció general, 
Tresoreria  i  Finances, al  d'Urbanisme  i  Territori  (Cap  de  Departament  i  arquitecta  tècnica 
municipal).

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.:   E014/2016/046  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al carrer Penedès, 10 
bis (LC.837), a instància d’AMC, amb NIF xxxxx495F. 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 12  de  setembre  de  2016,  a  les  13:30 
hores  (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-7754), petició de llicència urbanística subscrita per 
AMC, amb NIF xxxxx495F, per a executar la instal·lació interior de gas natural  al carrer Penedès, 
10 bis (LC.837; referència cadastral  0555509).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 15 de setembre de 2016 (núm. 2016-0128) subscrit per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 13 de desembre de 2016 (núm. 2016-0172) 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  E014/2016/046, 
sol·licitada per AMC, amb NIF xxxxx495F,  per a executar les obres consistents en instal·lació 
interior de gas natural al carrer Penedès, 10 bis (LC.837; referència cadastral 0555509), d'aquest 
terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres 
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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 12 de setembre de 2016, 
a les 13:30 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 21,17 €
TOTAL  21,17 €

Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança Fiscal 
núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la  
seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu  
d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti acreditada per  
qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui  
preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les obres que s'hagi  
establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia.
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'interessat i comunicar-lo al  Departament d'Intervenció general, 
Tresoreria  i  Finances,  i  al  d'Urbanisme  i  Territori  (Cap  de  Departament  i  arquitecte  tècnic 
municipal).
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.4 Expedient núm.:   E014/2016/047  
Assumpte: Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a  l'immoble ubicat  al  Pg.  Lliri,  10 
(LC.303), a instància de JLG, amb NIF xxxxx232T. 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 12  de  setembre  de  2016,  a  les  13:34 
hores  (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-7756), petició de llicència urbanística subscrita per 
JLG, amb NIF xxxxx232T, per a executar la instal·lació interior de gas natural al   Pg. Lliri, 10 
(LC.303; referència cadastral  0753412).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 15 de setembre de 2016 (núm. 2016-0129) subscrit per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 13 de desembre de 2016 (núm. 2016-0170) 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 
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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  E014/2016/047, 
sol·licitada per JLG, amb NIF xxxxx232T,  per a executar les obres consistents en la instal·lació 
interior de gas natural  al Pg.  Lliri,  10 (LC.303;  referència cadastral  0753412), 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 12 de setembre de 2016, 
a les 13:34 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 21,17 €
TOTAL  21,17 €

Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança Fiscal 
núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la  
seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu  
d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti acreditada per  
qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui  
preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les obres que s'hagi  
establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia.
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'interessat i comunicar-lo al  Departament d'Intervenció general, 
Tresoreria  i  Finances,  i  al  d'Urbanisme  i  Territori  (Cap  de  Departament  i  arquitecte  tècnic 
municipal).
 
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.: E017/2016/035
Assumpte: Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de la  xarxa  de subministrament  d'enllumenat  elèctric  a 
l'immoble ubicat al c/ Malgrat, 3, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 31 de agost de 2016, a les 12:56 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-7356), petició de llicència urbanística subscrita per JPA, 
amb NIF xxxxx088D, 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/ 
Malgrat, 3 (referència cadastral 9074101).
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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 8 de setembre de 2016 (núm. 2016-0127) subscrit per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 13 de desembre de 2016 (núm. 2016-0173) 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 amb núm. d'expedient E017/2016/035, sol·licitada per 
JPA, amb NIF xxxxx088D, 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/ Malgrat, 3 
(referència  cadastral  9074101)  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 31 de agost de 2016, a les 
12:56 hores (2016-E-RC-7356) amb la REF.: 532.886

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  138,80 €
TOTAL   138,80 €

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  d'Urbanisme i Territori  (Cap de Departament, 
arquitecta i arquitecte/a tècnic/a municipals).
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.6 Expedient núm.: E017/2016/027 
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al Pg. Lliri, 10 (LC.303), a 
instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat  al  registre general  municipal en data 30 de juny de 2016,  a les 11:22 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-5764), petició de llicència urbanística subscrita per GRR, 
amb NIF xxxxx052R, en nom i representació de la raó social Gas Natural Distribución SDG, SA, 
amb CIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació de la xarxa de subministrament al Pg. 
Lliri, 10 (LC.303; referència cadastral 0753412).

Ha estat complimentat el requeriment d'esmena de data 21 de juliol de 2016 (registre de sortides 
núm.  2016-S-RC-2471) segons es constata a l'informe tècnic núm. 2016-0144 de data 27 de 
setembre 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 27 de setembre de 2016 (núm. 2016-0144) subscrit per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- informe jurídic de data 13 de desembre de 2016 (núm. 2016-0169)
 
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 E017/2016/027, sol·licitada per 
GRR amb NIF xxxxx052R, en nom i representació de la raó social Gas Natural Distribución SDG, 
SA, amb CIF A63485890, per a l'ampliació de la xarxa de subministrament al Pg. Lliri, 10 (LC.303; 
referència  cadastral  0753412),  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 30 de juny de 2016, a les 
11:22 hores
 
Segon. Informar a Gas Natural Distribución SDG, SA 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 €
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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, i comunicar-lo al Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme i Territori (Cap de Departament i 
arquitectes tècnics municipals).

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

 
3.7 Expedient núm.: E017/2016/031 
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Penedès, 10 bis 
(LC.837), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat  al registre general  municipal en data 19 de juliol de 2016, a les 10:06 hores 
(registre d'entrades núm. 2016-E-RC-6400), petició de llicència urbanística subscrita per GRR, 
amb NIF xxxxx052R, en nom i representació de la raó social Gas Natural Distribución SDG, SA, 
amb CIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació de la xarxa de subministrament al c/ 
Penedès, 10 bis (LC.837; referència cadastral 0555517).

Ha estat complimentat el requeriment d'esmena de data 4 d’agost de 2016 (registre de sortides 
núm.  2016-S-RC-2658) segons es constata a l'informe tècnic núm. 2016-0143 de data 22 de 
setembre 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 22 de setembre de 2016 (núm. 2016-0143) subscrit per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 13 de desembre de 2016 (núm. 2016-0171) de la Secretaria municipal.
 
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
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Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres amb núm. d'expedient E017/2016/031, sol·licitada per 
GRR amb NIF xxxxx052R, en nom i representació de la raó social Gas Natural Distribución SDG, 
SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de subministrament al c/ Penedès, 10 bis 
(LC.837; referència cadastral 0555517), 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 19 de juliol de 2016, a les 
10:06 hores
 
Segon. Informar a Gas Natural Distribución SDG, SA 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  21,08 €
TOTAL €   21,08 €
 
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, i comunicar-lo al Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme i Territori (Cap de Departament i 
arquitectes tècnics municipals).
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.8  Expedients núms.: E015/2016/12/Desembre i els referenciats
Assumpte:  Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors  presentades pels 
interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de desembre de 2016. 
 
S'han presentat  durant  el  mes de desembre  de 2016  al  registre  general  municipal  diverses 
comunicacions prèvies d'obres  per part dels peticionaris-beneficiaris que en cada cas s'indiquen.

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

S'han emès els informes preceptius en relació amb les comunicacions d'obres presentades i s'han 
realitzat les instruccions en els expedients corresponents.
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La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i 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 de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre 
de 2016, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

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

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/147
- INTERESSAT: Tagliastyle, S.L.
- NIF: B25806944
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment interior, substitució de portes i finestres,instal·lació 
de fals sostre, i instal·lacions interiors d'aigua i electricitat
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Hostal del Pi, 4-6, Local 15 (Montserrat Centre) (referència 
cadastral 8559503 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/148
- INTERESSAT: MPT
- NIF: XXXXX494E
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Església, 1 At.2a (referència cadastral 8469501 )
-  LIQUIDACIÓ  TRIBUTÀRIA:  0  €  (Ordenança  Fiscal  8  Tarifa  2.19:  supressió  barreres 
arquitectòniques) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/149
- INTERESSAT: AMM
- NIF: XXXXX063W
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Estació, 12, Ent. 3 (referència cadastral 8473501 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/150
- INTERESSAT: CCPP Concessions administratives Mercat Municipal d'Abrera
- NIF: H65020356
- OBRES COMUNICADES: modificació canonada de sanejament per fuita
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Rb. Torrentet, 16 (parada núm. 16) (referència cadastral 8270202 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA:  75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/151
- INTERESSAT: MMD
- NIF: XXXXX663L
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Lluís Companys, 10 (referència cadastral 8469504 )
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-  LIQUIDACIÓ  TRIBUTÀRIA:  0  €  (Ordenança  Fiscal  8  Tarifa  2.19:  supressió  barreres 
arquitectòniques) 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/152
- INTERESSAT: CAMC
- NIF: XXXXX573L
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis o jardins, i formació de senders interiors
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Bosc, 6 (CV1.B68) (referència cadastral 0672012 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/153
- INTERESSAT: NLG
- NIF: XXXXX175R
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i/o jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Sant Lluís, 44 (CV1.163 - referència cadastral 0474059 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances (Cap 
de  Departament,  Tresorera  i  a  l'Administrativa  Polivalent  de  Comptabilitat  i  Suport),  al 
d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient (arquitecta tècnica municipal) i a la Policia Local.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/1977/04
Comunicació d’activitat d’estació de bombament d'aigua a Can Bros Vell.

Sorea SA, NIF A08146367, ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 
14.10.2016 (núm. de registre 8803) i la documentació annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, regula 
aquesta  matèria.  Donat  que  en  data  14.02.1977  (núm.  de  registre  130)  l’Ajuntament  de 
Martorell  havia  sol·licitat  llicència  per  a  aquesta  mateixa  activitat  i  el  tràmit  havia  restat 
interromput fins ara per causes que no consten a l’expedient, cal atendre especialment el punt 
2  de  la  Disposició  transitòria  primera  d’aquesta  Llei,  on  s’estableix  que  els  procediments 
compresos en els annexos II i III de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental, iniciats abans de l’entrada en vigor de la 20/2009, però que ara es 
classifiquen  a  l’annex  III,  així  com les  activitats  no  classificades,  es  resolen mitjançant  la 
comunicació a l’interessat que l’activitat queda sotmesa al règim de comunicació.

En dates 03.11.2008 (núm. de registre 2910), 13.07.2011 (núm. de registre 1315) i 13.03.2014 
(núm. de registre 954)  s’ha requerit  al  sol·licitant la documentació que mancava per poder 
resoldre el procediment, documentació que finalment ha estat aportada en la data que consta 
al paràgraf primer, prèvia comunicació per part de l’Ajuntament de Martorell en data 21.09.2011 
(núm. de registre 7968) de qui és actualment el titular real de l’activitat.

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2016-0179 de data 
20.10.2016, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.
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S’ha  emès  l’informe lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a  aquesta 
activitat núm. 25 de data 02.12.2016, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’informe tècnic de data 29.11.2016, 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: Sorea SA, NIF A08146367
Rètol de l’establiment:  AJUNTAMENT DE MARTORELL -  SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES -  ESTACIÓ DE 
BOMBEIG NÚM. 2
Activitat: estació de bombament d'aigua
Emplaçament: Can Bros Vell
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 14.10.2016 (núm. de registre 
8803) amb visat núm. 13/10/2016/2016912662 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona 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.
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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. 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 
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.

11. 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.

12. 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.
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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.: E052/2008/22
Control periòdic d’una activitat de fabricació de cables elèctrics al carrer del Metall, 4.

L’empresa  Grupo  General  Cable  Sistemas  SA  ha  comunicat  l’informe  de  control  núm. 
004-EA_33452273_iem, de data 28.11.2016,  efectuat per l’entitat ambiental  de control  TÜV 
Rheinland Ibérica Inspection Certification & Testing SA, respecte de l’activitat dita, mitjançant 
instància  entrada  en  data  30.11.2016  (núm.  de  registre  10512)  i  la  documentació  annexa 
corresponent.

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

En data  16.07.2015  (entrada  núm.  5197)  l’empresa  va comunicar  la  voluntat  d’efectuar  el 
control  periòdic  preceptiu,  amb  l’aportació  de  documentació  tècnica  diversa.  En  dates 
01.10.2015 (sortida núm. 2925) i 11.10.2016 (3400) es va requerir al sol·licitant la documentació 
que mancava per poder resoldre el procediment, documentació que ha estat aportada en dates 
30.06.2016 (Registre d’Entrada núm. 5787) i 30.11.2016 (núm. 10512).

S’ha emès l’informe tècnic de data 27.12.2016, amb resultat favorable.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement del primer control periòdic realitzat a l’activitat següent:
Titular: Grupo General Cable Sistemas SA, NIF A08102790
Activitat: fabricació de cables elèctrics
Emplaçament: C. Metall, 4
Classificació: activitat inclosa a l’annex III  (codi 3.27) 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. Adoptar,  de conformitat  amb la qualificació de l’informe de l’enginyer municipal, les 
decisions següents:
a) La continuació de funcionament de l’activitat.
b) La finalització favorable del procediment de control periòdic.

Tercer. Recordar a l’interessat que les activitats sotmeses a l’annex III es poden sotmetre al 
règim d’autocontrols periòdics cada sis anys, d’acord amb l’article 73.1 de la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
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Quart. Informar l’interessat que, segons l’Ordenança Fiscal 11 Codi 12, es practicarà la liquidació 
tributària de 227,59 €.

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

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

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

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

5. SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2016/31
Acceptació de subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya per a projectes de foment de la recollida 
selectiva de la FORM. 

Per Resolució TES/1770/2016, de 8 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les 
subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus 
municipals,  l’Agència  de Residus de  Catalunya  ha determinat   les  condicions,  els  recursos 
concertables, els requisits,  la informació bàsica per a cada finalitat i  el  sistema de valoració 
tècnica.

El  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-0937  de  data  29.09.2016,  aprova la  presentació  de  la 
sol·licitud de l’Ajuntament d’Abrera per accedir a aquestes subvencions mitjançant la plataforma 
EACAT.

La proposta de resolució provisional ha estat notificada per l’Agència de Residus de Catalunya 
en  data  05.12.2016  (RE  núm.  10766)  i  conté  les  determinacions  següents  pel  que  fa  a 
l’Ajuntament d’Abrera:

DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari Ajuntament d’Abrera
NIF P0800100J
Actuació FORM 2016
Codi de convocatòria ARC TES/1770/2016
Línies  d’actuació 
sol·licitades

A.2  Ampliació  de  la 
recollida  selectiva  de  la 
FORM (a tots els barris del 
municipi)

C. Diagnosi de la recollida 
selectiva i plans d’actuació 
per a la nova implantació, 
l’ampliació  o  la  millora  de 
la recollida selectiva

Cost projecte (IVA inclòs) 40.136,00 € 5.000,00 €
Aportació de l’ARC 30.101,00 € 5.000,00 €
Aportació de fons propis 10.035,00 € 0,00 €
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Aquest òrgan té la competència en matèria d’acceptació de subvencions i ajuts.

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. Acceptar la subvenció concedida per l’Agència de Residus de Catalunya per al foment 
de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, “FORM 2016”, per un 
import total de 35.101,00€.

Segon. Reconèixer el dret del total de l’import de la subvenció acceptada a l’apartat anterior 
(35.101,00  €)  i  determinar  que  la  resta  del  cost  del  projecte  (10.035,00  €)  l’assumirà 
l’Ajuntament d’Abrera amb fons propis.

Tercer.   Notificar  aquest  acord  a  l’òrgan  que  concedeix  la  subvenció  i  comunicar-lo  als 
Departaments d’Intervenció General i Tresoreria, i de Medi Ambient i Sanitat.

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: G404/2016/34
Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona per a l’arranjament del camí dels Horts de Can 
Morral. 

Per acord de la Junta de Govern de la  Diputació de Barcelona de 9 de juny de 2016 es va 
aprovar el “Programa complementari de millora de camins municipals” en el marc del Pla “Xarxa 
de governs locals 2016-2019”, amb les seves bases reguladores, les condicions, els recursos 
concertables, els requisits,  la informació bàsica per a cada finalitat i  el  sistema de valoració 
tècnica.

El Decret de la Regidoria delegada d’Obres i Serveis, Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat 
núm.  2016-0675 de data 11.07.2016,  aprova la presentació de la sol·licitud de l’Ajuntament 
d’Abrera per accedir a aquestes subvencions mitjançant el Portal de Tràmits de la Diputació de 
Barcelona, cosa que s’ha fet en data 14.07.2016.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 10 de novembre de 2016 es va 
resoldre la concessió d’ajuts als diversos municipis, distribuint-los entre els diversos anys del 
2016 al 2019, en funció del grau de maduresa de cada actuació, de manera que s’han prioritzat  
les obres ja executades i s’han deixat per al final del període les que encara no tenen projecte 
redactat  i  aprovat.  Aquesta  resolució  conté  les  determinacions  següents  pel  que  fa  a 
l’Ajuntament d’Abrera:

DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari Ajuntament d’Abrera
NIF P0800100J
Programa de subvencions “Programa  complementari  de  millora  de  camins 

municipals” en el marc del Pla “Xarxa de governs locals 
2016-2019”
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Codi XGL 16/X/230355
Actuació sol·licitada Arranjament del camí dels Horts de Can Morral
Cost projecte (IVA inclòs) 54.322,87 €
Aportació de la Diputació 46.181,41 €
Aportació de fons propis 8.141,46 €
Anualitat de concessió 2017

Aquest òrgan té la competència en matèria d’acceptació de subvencions i ajuts.

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. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per a l’arranjament del 
camí dels Horts de Can Morral, per un import total de 46.181,41 €.

Segon. Reconèixer el dret del total de l’import de la subvenció acceptada a l’apartat anterior 
(46.181,41  €)  i  determinar  que  la  resta  del  cost  del  projecte  (8.141,46  €)  l’assumirà 
l’Ajuntament d’Abrera amb fons propis.

Tercer.   Notificar  aquest  acord  a  l’òrgan  que  concedeix  la  subvenció  i  comunicar-lo  als 
Departaments d’Intervenció General, Tresoreria i Finances, i de Territori i Medi Ambient.

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

6.- CONVENIS

---

7.- PERSONAL 

---
 
8.-  ALTRES ASSUMPTES

S’incorpora  la  regidora  Maria  José  Orobitg  Della,  regidora  delegada  d’Ensenyament,  Acció 
Cultural i Patrimoni Cultural (ERC).

8.1 Expedient núm.: G333/2015/19
Assumpte: Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-1321 de data 28/12/2016, de Convalidació 
de factura  del  contracte  menor  de  servei  de  consergeria  i  vigilància  a  les  instal·lacions  esportives 
municipals.

L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat el Decret núm. 2016-1321, de data 28/12/2016, 
amb el contingut literal següent:

“Expedient núm.: G333/2015/19
Assumpte: Convalidació de factura del contracte menor de servei de consergeria i vigilància a les instal·lacions 
esportives municipals.
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Per Decret d’Alcaldia, núm. 2015-0587, de data 01.07.2015, es va adjudicar el contracte menor 
de  servei de consergeria i vigilància a les instal·lacions esportives municipals, a la Fundació 
Privada d’Integració Laboral, amb CIF G62360482, per un import de 7.221,35 €, sense IVA, 
8.737,83 € amb el 21% d’IVA inclòs.

Per acord núm. 2.5, adoptat per la Junta de Govern Local en data 28.12.2015, es va modificar 
aquest contracte menor per ampliar el període de prestació dels serveis de gener a juliol de 
2016, per un import de 10.109,89 € sense IVA i 12.232,97 € IVA inclòs, i es va incoar expedient 
per a la contractació pel procediment corresponent.

S’ha emès l’informe tècnic justificatiu de data 08.09.2016, subscrit pel cap del Departament 
d’Esports.

D’acord amb l’article 219 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic l’Ajuntament té 
potestat per a la modificació del contracte per raons d’interès públic.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Departament d’Esports, en el marc de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les 
atribucions que m’atorga la llei.

RESOLC

Primer. Aprovar i convalidar la factura presentada per Fundació Privada d’Integració Laboral, 
núm. 2016/39/317 de data 30.11.2016 per import de 1.747,57 €, del contracte menor de servei 
de consergeria i vigilància a les instal·lacions esportives municipals, que s’indica seguidament:

-  Expedient  FACT-2016-4413,  factura  núm.  2016/39/317,  import  1.747,57  €  IVA  inclòs, 
corresponent al servei del mes de novembre de 2016.

Segon. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.747,57€, a càrrec 
de l’aplicació pressupostària núm.  342/227,99 del pressupost municipal vigent i del qual s’ha 
realitzat retenció de crèdit amb número d’operació 220160012682.

Tercer. Notificar aquest acord a Fundació Privada d’Integració Laboral.

Quart. Donar  compte  a  la  Junta  de  Govern  Local  a  la  propera  sessió  que celebri  i  a  la 
Intervenció municipal.”

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

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

ACORD

Primer. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1321 adoptat en data 28/12/2016.

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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8.2 Expedient núm.: E186/2016/02
Assumpte: Donar compte del Decret número 2017-0014 de data 03 de gener de 2017, d’aprovació de 
la liquidació de despeses pel manteniment del Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC) corresponent a 
la liquidació de l’exercici 2015 i previsió pel  2016.

L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat resolució mitjançant el Decret núm. 2017-0014, 
de data 03 de gener de 2017, amb el contingut literal següent:

“En data 21 de desembre de 2016, registre d’entrada núm. 2016-E-RC-11339, l’Ajuntament 
d’Esparreguera presenta la liquidació de despeses per al manteniment del Taller Ocupacional 
de Can Comelles corresponent a l’exercici 2015 i la previsió de liquidació per a l’exercici 2016.

La Tècnica de Serveis a l’Autonomia del departament de Serveis Socials ha emès informe 
favorable a la tramitació d’aquestes liquidacions.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Departament de Serveis Socials en el marc 
de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta Alcaldia en ús de 
les atribucions que m’atorga la Llei.

RESOLC

Primer. Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 4.051,98€ corresponent a la part pendent 
de liquidació de l’exercici 2015, calculada per l’Ajuntament d’Esparreguera segons la clàusula 
sisena  del  conveni  regulador  del  Taller  Ocupacional  Can Comelles,  amb càrrec  a l’aplicació 
pressupostària 920/46200, Transferències corrents a Ajuntaments. 

Segon. Autoritzar,  disposar  i  reconèixer  la  despesa  de 4.886,64€ en concepte  de liquidació 
provisional  del  2016  segons  el  conveni  del  TOCC  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària 
920/46200, Transferències corrents a Ajuntaments.

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

Quart.  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament d’Esparreguera i comunicar al Departament 
de  Serveis  Socials  i  al  Departament  d’Intervenció,  Tresoreria  i  Finances  per  al  seu 
coneixement i efectes oportuns.”

La part dispositiva tercera estableix donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Serveis Socials en el marc de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta Alcaldia en ús de les 
atribucions que m’atorga la Llei.

ACORD

Primer. Donar compte del Decret 2017-0014 adoptat en data 03 de gener de 2017.

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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8.3 Expedient núm.: G404/2016/37
Donar compte del Decret 2016-1346, de data 30 de desembre de 2016, d’acceptació de subvenció, 
concedida pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, en concepte de Transport Adaptat 2016.

L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat resolució mitjançant el Decret núm. 2016-1346, 
de data 30/12/2016, amb el contingut literal següent:

“Vist  que  en  data  07  de  desembre  de  2016  es  presenta  al  registre  d’entrada  número 
2016-E-RC-10835 comunicació de l’aprovació de la distribució de la subvenció en concepte de 
transport adaptat i assistit dels municipis menors de 50.000 habitants en el marc del Contracte 
Programa 2016-2019 signat entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Atès que a la citada distribució correspon a l’Ajuntament d’Abrera una subvenció per import de 
13.083,21€ 

S’ha emès informe tècnic favorable a l’acceptació d’aquesta subvenció. 

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Departament de Serveis Socials en el 
marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta Alcaldia 
en ús de les atribucions que m’atorga la Llei. 

RESOLC 

Primer.  Acceptar  la  subvenció  del  Consell  Comarcal  en  concepte  de  Transport  Adaptat  i 
Assistit pels municipis menors de 50.000 habitants 

Segon. Comptabilitzar el compromís d’ingrés de l’import subvencionat, 13.083,21€ a l’aplicació 
pressupostària 465,00.

Tercer. Donar compte d’aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local que se celebri.

Quart.  Comunicar  aquesta  resolució  al  Departament  d’Intervenció  General,  Tresoreria  i 
Finances i al Departament de Serveis Socials.”

La part dispositiva tercera estableix donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Serveis Socials en el marc de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta Alcaldia en ús de les 
atribucions que m’atorga la Llei.

ACORD

Primer. Donar compte del Decret 2016-1346 adoptat en data 30 de desembre de 2016.

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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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 18.48 hores. 

  Vist i plau
La Secretària                L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau                            Jesús Naharro Rodríguez 
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