
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 7 DE FEBRER 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 7 de febrer 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  ordinària  a  la  que fa  referència  l’article  113  del  Reial  Decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores:

President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC)

Vocals: 
- Sr.  Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat  d’Esports,  Salut,  Gent  Gran i 

Cultura (PSC).  
- Sr.  F.  Xavier  Serret  i  Marsiñach,  regidor  delegat  de  Medi  Ambient  i 

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

Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)
- 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. 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

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/02 

Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 24.01.2017 .  

2 CONTRACTES
2.1 Expedient núm.: G367/2014/09

Pròrroga de la concessió demanial de parada P01 del Mercat Municipal d’Abrera.
2.2 Expedient núm.: G367/2012/02

Devolució  de  la  garantia  definitiva  de  la  concessió  demanial  de  la  parada  P13  del  Mercat  
Municipal d’Abrera.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.:  E014/2016/039  
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Denegació de llicència d’obres per a la connexió a la xarxa general de clavegueram, i atorgament 
de llicència d’obres menors i  instal·lacions per executar obres de modificació  en la distribució 
interior de la vivenda al C/ Migdia, 12, i a instància d’ANL, amb NIF xxxxx306X.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient núm.: E048/2017/01

15a convocatòria per a l’adjudicació d’autoritzacions temporals de parcel·les destinades a conreu 
hortícola, en terrenys municipals a la Masia de Can Morral del Riu.

5 SUBVENCIONS
5.1 Expedient: E354/114TL/2016/02

Assumpte: Acceptació de la subvenció del  Servei  d’Ocupació de Catalunya de les accions de 
formació  d’oferta  en  àrees  prioritàries  adreçades  prioritàriament  a  persones  treballadores 
desocupades (FOAP 2016).

5.2 Expedient núm.: G404/2016/05
Assumpte: Acceptacions de subvencions de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de 
serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". Actuacions "Esdeveniments 
puntuals  i  programa  dels  servei  d’activitats,  Codi  16/Y/219846”,  Millora  i  nova  adquisició  de 
material  esportiu  inventariable”,  Codi  16/Y/219122,  “Programa  de  beques  esportives”,  Codi 
16/Y/219598, i “Pla d’estalvi energètic del Centre Aquàtic Municipal d’Abrera”, Codi 16/Y/218036.

6 CONVENIS 
6.1 Expedient: E354/2017/01

Assumpte: Conveni entre els ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, 
Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires per dur a terme 
un projecte supramunicipal en l’àmbit d’actuació dels Centres Locals de Serveis a les Empreses 
(Fem Xarxa, Fem Empresa).

7 PERSONAL
7.1 Expedient núm.: G227/2016/12

Assabentat  d’hores  extraordinàries no  compensables realitzades  pel  personal  de  l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina desembre 2016.

7.2 Expedient núm.: G227/2017/01
Assabentat  d’hores  extraordinàries no  compensables realitzades  pel  personal  de  l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina gener 2017.

8 ALTRES ASSUMPTES

---

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/02
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 24.01.17

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

L’article  109  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix 
que, de cada sessió d’òrgan col·legiat, el/la  secretari/a estendrà acta.
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L’acta  és  un  document  públic,  solemne  i  autèntic  redactat  pel/la  Secretari/a  de  la 
Corporació, on es recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el 
resultat de les votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.

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

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

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

ACORD 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 24 de gener de 
2017, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.

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

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

2.- CONTRACTES  

2.1 Expedient núm.: G367/2014/09
Pròrroga de la concessió demanial de parada P01 del Mercat Municipal d’Abrera.

Per acord núm. 2.8 de la Junta de Govern Local de data 4/02/2015, es va adjudicar la 
concessió demanial de la parada P01 del Mercat Municipal d’Abrera, al Sr. Antonio 
Castilla Castro, NIF xxxxx775M, per un cànon anual de 50,40 € IVA exclòs, formalitzat 
el 06/02/2015.

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

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 28/12/2016 
(Registre d’Entrada núm. 2016-E-RC-11634).

S’ha emès informe tècnic núm. PE 04-2017, de data 16/01/2017, subscrit per la cap 
del Departament de Promoció Econòmica, segons el qual no s'aprecien circumstàncies 
que desaconsellin la pròrroga del contracte.
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Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el  
relacionat anteriorment, aquesta Regidoria de Promoció Econòmica, Consum i Turisme, 
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. Prorrogar  la  concessió  demanial  de  la  parada  P01  del  Mercat  Municipal 
d’Abrera,  adjudicada al  Sr.  Antonio Castilla Castro, per al període comprés entre el 
07/02/2017 i el 06/02/2019.

Segon. Notificar aquest acord al concessionari.

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

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

2.2 Expedient núm.: G367/2012/02
Devolució de la garantia definitiva de la concessió demanial de la parada P13 del Mercat Municipal 
d’Abrera.

Per acord núm. 2.3/1289, adoptat per Junta de Govern Local de data 17/10/2013, es 
va adjudicar el  contracte de gestió de la concessió demanial de la parada P13 del 
Mercat Municipal d’Abrera, a la Sra. Mónica Hidalgo del Barrio, per un cànon anual de 
50,40 € IVA exclòs, amb una durada de contracte de dos anys, prorrogable per dos 
anys més.

Per acord núm. 2.3, adoptat per la Junta de Govern Local del dia 18/02/2015, es va 
autoritzar la transmissió de la concessió  d’aquesta parada a Blanc i  negre  moda i 
complements SCP, amb CIF: J66326158, per un cànon anual de  50,40 €  euros IVA 
exclòs, formalitzat el contracte el dia 2/03/2015.

Per acord núm. 2.14, adoptat per la Junta de Govern Local de data 13/12/2013, es va 
adjudicar la concessió demanial de la parada P13 del Mercat Municipal d'Abrera al Sr. 
Juan Virgili  Mulet, amb una durada de contracte de cinc anys,  prorrogable per cinc 
anys més.

El Sr. Juan Virgili Mulet, en nom i representació del concessionari Blanc i negre moda i 
complements  SCP,  ha  sol·licitat  la  devolució  de  la  garantia  definitiva  dipositada, 
mitjançant escrit de data 10/01/2017 (Registre núm. 2017-E-RC-489), d’acord amb allò 
que estableix la Clàusula sisena del contracte:  “El termini de garantia previst per aquest  
contracte finalitzarà amb la finalització del contracte.” 

S’ha emès informe tècnic de data 13/01/2017, subscrit per la cap del Departament de 
Promoció Econòmica, 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).
 

4



Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  de  Promoció  Econòmica,  Consum  i 
Turisme, en ús de les 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  finalitzat  el  període  de  garantia  i  la  conformitat  de  la  concessió 
demanial de la parada P13 del Mercat Municipal d'Abrera adjudicada a Blanc i negre 
moda i complements, SCP d'acord amb l'article 102.1 del TRLCSP.

Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment.

Tercer. Ordenar  a  la  Tresoreria  municipal  tornar  la  garantia  constituïda en  metàl·lic, 
d’import  73,10  €,  que  el  contractista  Blanc  i  negre  moda  i  complements,  SCP té 
dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a Blanc i negre moda i complements, SCP.

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

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

3.- OBRES  
 
3.1 Expedient núm.:   E014/2016/039  
Assumpte: Denegació de llicència d’obres per a la connexió a la xarxa general de clavegueram, i 
atorgament de llicència d’obres menors i instal·lacions per executar obres de modificació en la 
distribució interior de la vivenda al C/ Migdia, 12, i a instància d’ANL, amb NIF xxxxx306X.

S'ha presentat al registre general municipal en data 22 de juny de 2016, a les 11:47 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-5563),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  ANL,  amb  NIF  xxxxx306X,  per  a  la  connexió  a  la  xarxa  general  de 
clavegueram  i modificació en la distribució interior de la vivenda emplaçada en la planta 
baixa del C/ Migdia, 12 (referència cadastral 8566010), així com diversa documentació 
tècnica  complementària  aportada  en  data  31  d’agost  de  2016  (registre  d'entrades 
2016-E-RC-7361), com a resposta al requeriment d'esmena de data 4 de juliol de 2016 
(registre de sortides 2016-S-RC-2242).

S'han emès els informes preceptius següents en relació amb la petició presentada:
 Informe  tècnic  de  data  9  de  setembre  de  2016  (núm.  2016-0376)  subscrit  per 

l'arquitecta tècnica municipal, que diu, en la seva part essencial:
“(...) DESCRIPCIÓ DE LES OBRES:  
Modificació de la distribució interior d’un habitatge unifamiliar aïllat i nova connexió a la xarxa general per  
problemes d’evacuació.
Quart.- AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DELS DOCUMENTS PRESENTATS:
Examinada per l’equip tècnic municipal la documentació que s'acompanya a la petició de llicència, es  
considera que la proposta de plantejar l’arqueta sifònica de la xarxa de sanejament de l’immoble en l’àmbit  
de vial no està prou fonamentada per admetre un element privat en espai públic.
.../...
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Referent als canvis en la distribució interior de la vivenda consistents en fer la cuina office en la sala  
menjador i canviar l’ús de la cuina com a dormitori, la documentació i proposta es considera suficient i  
conforme. 
(...)
CONCLUSIONS: 
A la vista de les consideracions anteriors s'informa DESFAVORABLEMENT la proposta d’ubicar l’arqueta  
sifònica dintre de l’àmbit de vial públic, i FAVORABLEMENT els canvis de distribució interior de la vivenda.
.../...

 Informe jurídic de data 27 de desembre de 2016 (núm. 2016-0176) de la Secretaria 
municipal.

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; 
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 li 
atorga la Llei, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer.  Denegar la petició de llicència d’obres per a executar la connexió a la xarxa 
general del clavegueram dintre de l’àmbit de vial públic.

Segon. Informar que l'interessat en qualsevol moment pot plantejar novament la seva 
petició per a executar la connexió a la xarxa general del clavegueram reubicant l’arqueta 
sifònica dintre dels límits de propietat i preferiblement en zones comunitàries.

Tercer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/039,  sol·licitada per  ANL,  amb NIF xxxxx306X, per  executar  les obres  de 
modificació en la distribució interior de la vivenda del C/ Migdia, 12 (referència cadastral 
8566010), 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 22 de juny de 
2016, a les 11:47 hores.
 
Quart. 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 85,60 €
TOTAL  85,60 €
  
Cinquè. 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 900 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. 
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Sisè. 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.
 
Setè. 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 
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.

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E048/2017/01
Assumpte:  15a  convocatòria  per  a  l’adjudicació  d’autoritzacions  temporals  de  parcel·les 
destinades a conreu hortícola, en terrenys municipals a la Masia de Can Morral del Riu.

Per acord núm.  8971 adoptat per la Comissió de Govern de data 03.11.2003, es va 
aprovar  la realització d’activitats municipals socio-agrícoles i la primera convocatòria 
pública  per  a  l’atorgament  d’autoritzacions  temporals  de  parcel·les  destinades  al 
conreu hortícola, en els terrenys municipals de la Masia de Can Morral del Riu. 

Per acords de la Junta de Govern Local núm. 520 de data 04.10.2004, núm. 804 de data 
21.02.2005, núm. 1646 de data 01.03.2006, núm. 2278 de data 24.01.2007 i núm. 3072 
de data 06.02.2008 es van aprovar, respectivament, la 2a, 3a, 4a, 5a i 6a convocatòria 
pública per a l’atorgament d’autoritzacions temporals de parcel·les municipals destinades 
a horts familiars.

Per acord núm. 4420 adoptat per la Junta de Govern Local de data 20.01.2010, es va 
aprovar  l’ampliació per a la realització d’activitats municipals socio-agrícoles, i la 7a 
convocatòria pública per a l’atorgament d’autoritzacions temporals de 41 parcel·les (4 
adaptades per a persones amb discapacitat) destinades al conreu hortícola, en els 
terrenys municipals de la Masia de Can Morral del Riu.

Per acords de la Junta de Govern Local núm. 4917 de data 07.10.2010, núm. 5096 de 
data 20.01.2011, núm. 195 de data 21.12.2011, núm. 859 de data 23.01.2013, núm. 3.8 
de data 17.04.2013, núm. 3.1 de data 15.04.2015 i núm. 4.1 de data 07.06.2016 es van 
aprovar, respectivament, la 8a, la 9a, la 10a, la 11a, la 12a, la 13a i la 14a convocatòria 
pública per a l’atorgament d’autoritzacions temporals de parcel·les municipals destinades 
a horts familiars.

Com a conseqüència de les renúncies d’alguns adjudicataris,  abans i  després  de la 
convocatòria anterior, a data d’avui hi ha 19 horts disponibles (els números 1, 6, 20, 21, 
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32, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 46, 58, 59, 60, 68, 69, 71 i 73) dels quals dos, els 71 i 73, són  
adaptats.

Atès que de conformitat  amb l’article  25.1 de la  Llei  Reguladora  de les Bases de 
Regim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL), el municipi té competència per a promoure i 
exercir tota classe d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions 
de la comunitat veïnal.

La proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Medi Ambient, i aquest regidor delegat de Medi Ambient 
i Sanitat 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  15a  convocatòria  pública  per  a  l’atorgament  d’autoritzacions 
temporals de 19 parcel·les destinades al conreu hortícola (números 1, 6, 20, 21, 32, 36, 
37, 38, 39, 41, 43, 46, 58, 59, 60, 68, 69, 71 i 73, les dues darreres adaptades), en els 
terrenys municipals de la Masia de Can Morral del Riu, que s’annexen a aquest acord.

Segon. Aprovar les bases que compilen les normes, criteris per a la seva adjudicació i 
funcionament dels horts, que consten a l’expedient administratiu, i diligenciar-les en 
aquest sentit.

Tercer. Considerar afectes al domini públic els terrenys i les instal·lacions ampliades i 
necessàries per a la realització d’aquestes activitats, que són promogudes i exercides 
amb l’àmbit competencial de l’Ajuntament 

Quart. Assignar  la  gestió  d’aquestes  activitats  a  la  Regidoria  de  Medi  Ambient  i 
Sanitat,  sense  perjudici  de  la  necessària  col·laboració  de  la  Regidoria  d’Hisenda, 
Serveis Socials, Dones i Igualtat i Millora, i de la Regidoria de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme.

Cinquè. Practicar en relació amb la difusió d’aquest acte els tràmits següents;
-  Notificar aquest  acord a les persones que han sol·licitat,  expressament,  disposar 
d’una autorització temporal de parcel·la destinada a conreu hortícola. 
- Comunicar-lo als Departaments d’Intervenció general, Tresoreria i Finances, Territori i 
Medi Ambient (regidors i tècnics), d’Hisenda, Serveis Socials, Dones i Igualtat i Millora, 
(regidora i caps del departament), Promoció Econòmica, Comerç i Turisme (regidora i 
tècniques), a la Regidoria de Cultura, Joventut i Comunicació (regidora i tècniques) , i 
a Ràdio Abrera.
- Publicar-lo al tauler municipal d’anuncis, vitrines municipals i a l’espai web municipal

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: E354/114TL/2016/02
Assumpte: Acceptació de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya de les accions de 
formació  d’oferta  en  àrees  prioritàries  adreçades  prioritàriament  a  persones  treballadores 
desocupades (FOAP 2016)
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El dia 27 d’octubre es va publicar al DOGC núm. 7235 l’Ordre TSF/288/2016, de 24 
d'octubre,  per  la  qual  s’aproven  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de 
subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries, 
adreçades  prioritàriament  a  persones  treballadores  desocupades,  que  promou  el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Resolució TSF/2392/2016, de 25 d'octubre, 
per la qual s’obre la convocatòria relacionada per a l’any 2016.

En data 07/11/16, el decret de regidora delegada de l’Ajuntament d’Abrera 20161081 
resol sol·licitar una subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya.

En data 07/12/16, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) resol atorgar la 
subvenció demanada per l’Ajuntament d’Abrera de 85.650 €.

Per tal que es consideri iniciat el conjunt d’actuacions que corresponen a la subvenció 
atorgada, s’ha d’iniciar al menys alguna de les accions formatives a partir de la data de 
notificació  de  l’atorgament  de  la  subvenció   i   fins al  30 de desembre de 2016. Així 
mateix, totes les accions hauran de finalitzar com a màxim el 30 d’octubre de 2017.

El pagament de la subvenció atorgada es tramitarà mitjançant una bestreta del 60% de 
l’import atorgat, a partir de la seva concessió.  El pagament del 40% restant s’ha de 
tramitar un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada.

La   justificació   de   la   realització   de   les   actuacions   subvencionables,   així   com   les 
despeses generades i  l’aplicació  correcta dels fons percebuts, es farà  en el termini 
comprès entre els dies 1 i 30 de desembre de 2017.

Vist l’informe tècnic favorable  PE01/2017 de 03/01/17 i d’acord amb tot el  relacionat 
anteriorment,  aquesta  regidora  delegada  de  Promoció  Econòmica,  en  ús  de  les 
atribucions que m’atorga el Decret  d’Alcaldia núm. 2015/0596 del dia 3 de juliol de 
2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD:

Primer. Acceptar la subvenció  del SOC per portar a terme les següents  accions de 
formació  d’oferta  en  àrees  prioritàries adreçades  prioritàriament  a  persones 
treballadores desocupades:

Referència Nom de l'itinerari formatiu
Tot. 
import

Tot. 
hores

Activitats de gestió administrativa 61.578 900

Accions   

16/FOAP/315/0144603/001
[ADGD0308_CEN]  Activitats  de  gestió 
administrativa

58.320  800

16/FOAP/315/0144603/003
[ADGD0308_2012_FCO]  Formació 
Complementària

1.458  20

16/FOAP/315/0144603/002
[ADGD0308_MP0111]  Mòdul  de 
pràctiques professionals no laborals

1.800 80

Organització i gestió de magatzems 24.072 400
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https://gia.oficinadetreball.cat/soc_new/home/itinerari_sollicitat.php?codi_convocatoria=269&codi_solicitud=126608&codi_cp=10706&codi_ifo=14395&codi_abm=m
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Accions   

16/FOAP/315/0144603/004
[COML0309_CEN] Organització i gestió 
de magatzems

21.576  310

16/FOAP/315/0144603/005
[COML0309_2012_FCO]  Formació 
Complementària

696  10

16/FOAP/315/0144603/006
[COML0309_MP0193]  Mòdul  de 
pràctiques professionals no laborals

1.800  80

TOTAL:  85.650,00 1.300

Segon. Aprovar  el  compromís  d'ingrés  de  85.650€  amb  càrrec  a  l'aplicació 
pressupostària 45060 Transf. corrents Generalitat del pressupost d'ingressos.

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

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

5.2 Expedient núm.: G404/2016/05
Assumpte: Acceptacions de subvencions de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg 
de  serveis  de  l'any  2016  del  Pla  "Xarxa  de  Governs  Locals  2016-2019".  Actuacions 
"Esdeveniments puntuals i programa dels servei d’activitats, Codi 16/Y/219846”, Millora i nova 
adquisició  de  material  esportiu  inventariable”,  Codi  16/Y/219122, “Programa  de  beques 
esportives”, Codi 16/Y/219598, i “Pla d’estalvi energètic del Centre Aquàtic Municipal d’Abrera”, 
Codi 16/Y/218036.

El Ple de la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de data 26.11.15, va aprovar el 
Pla  “Xarxa  de  Governs  Locals  2016-2019”  i  el  seu  protocol  general  pel  qual 
s'estableixen els principis que regiran el Pla esmentat.

Aquest protocol configura, entre d’altres, el catàleg de serveis (catàleg) com una de les 
eines de concertació i  d’accés als àmbits  de cooperació, per satisfer  i  garantir  les 
necessitats dels governs locals, a través d’una relació completa de recursos.

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

El règim específic del Catàleg 2016, inclou l’oferta unitària i integral de programes, tant 
de suport econòmic, com a tècnic i  material que es posen a l’abast de les entitats 
locals de la província, per a la prestació de serveis i la realització d’activitats durant 
l’any 2016.
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2016 es van aprovar els 
ajuts als municipis de la província en el pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el 
seu règim regulador.

Vist  que mitjançant  acord de la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 28 
d’abril de 2016 va aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
econòmics, en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019".
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Vist que en data del 27 de maig el Vicepresident 3r i President delegat de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, ha dictat un decret (ref. Reg. 
4676/16) pel qual s’aprova la proposta del Diputat delegat d’Esports  sobre el  “Pla 
d’estalvi energètic” del Centre Aquàtic Municipal d’Abrera,  en el marc del Catàleg de 
serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

Atès  el  registre  d’entrades amb dates  de 16/06/16,  2016-E-RC-5349  i  15/11/2016, 
2016-E-RC-9923, que es concedeix a l’Ajuntament d’Abrera:

 ESDEVENIMENTS PUNTUALS I PROGRAMA DEL SERVEI D’ACTIVITATS
Codi 16/Y/219846, import de la subvenció 6.132,00€.

 MILLORA I NOVA ADQUISICIÓ DE MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE
Codi 16/Y/219122, import de la subvenció 2.340,00 €. 

 PROGRAMA DE BEQUES ESPORTIVES
Codi 16/Y/219598, import de la subvenció 3.000,00 €. 

 PLA D’ESTALVI ENERGÈTIC DEL CENTRE AQUATIC MUNICIPAL D’ABRERA
Codi 16/Y/218036, Recurs tècnic. 

Vist l’informe tècnic favorable.

D’acord amb tot el relacionat anteriorment, aquest regidor delegat d’Esports, en ús de 
les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016/1302  del  dia  22  de 
desembre de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Acceptar els ajuts econòmics:

 Esdeveniments puntuals i programa dels servei d’activitats, codi 16/Y/219846, import de 
la subvenció 6.132,00€.

 “Millora i nova adquisició de material esportiu inventariable”, codi 16/Y/219122, import de 
la subvenció 2.340,00 €. 

 “Programa de beques esportives”, codi 16/Y/219598, import de la subvenció 3.000,00 €. 

Segon. Reconèixer  els  compromisos  d’ingressos  del  total  de  les  subvencions 
acceptades a l’apartat anterior (11.472,00 €).

Tercer. Acceptar el recurs tècnic, consistent en la redacció del “Pla d’estalvi energètic 
del Centre Aquàtic Municipal”, codi 16/Y/218036.

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

6.- CONVENIS

6.1 Expedient: E354/2017/01
Assumpte:  Conveni  entre  els  ajuntaments  d’Abrera,  Castellví  de  Rosanes,  Collbató, 
Esparreguera,  Martorell,  Olesa  de  Montserrat,  Sant  Andreu  de  la  Barca  i  Sant  Esteve 
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Sesrovires per dur a terme un projecte supramunicipal en l’àmbit d’actuació dels Centres Locals 
de Serveis a les Empreses (Fem Xarxa, Fem Empresa)

El 2 de gener de 2017 es va publicar al BOPB l'aprovació del catàleg de serveis de 
l'any 2016 del pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i el seu règim regulador. Dins 
l’àrea de desenvolupament econòmic – polítiques de teixit productiu, hi ha una línia de 
suport als Centres Locals de Serveis a les empreses (CLSE) per al finançament de 
projectes i/o actuacions destinades a desvetllar vocacions empresarials, generar noves 
activitats econòmiques i consolidar i fer créixer les existents al territori.

Cap municipi de la zona nord del Baix Llobregat compleix amb el requisit poblacional 
demanat  per  la  Diputació  de  Barcelona  i  per  aquesta  raó  els  departaments  de 
promoció econòmica d'aquests municipis decideixen sol·licitar conjuntament aquests 
ajuts.

Des de l’any 1994 els municipis d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de 
Montserrat, Sant Esteve Sesrovires i Sant Andreu de la Barca hem treballat en xarxa 
tirant  endavant  projectes  en  l’àmbit  de  la  formació,  l’ocupació,  l’autoocupació  i  el 
foment de l’esperit emprenedor, àmbit en el qual són especialment destacables les 7 
edicions del Concurs d’Iniciatives Empresarials del Baix Llobregat Nord, la última de 
les quals va tenir lloc al nostre municipi l’any 2010.

Els emprenedors de la població de Castellví de Rosanes són atesos als Centres de 
Serveis  Locals  dels  municipis  esmentats  i  aquesta  entitat  també  té  interès  en 
subscriure el conveni.

Des de l’any 2014 s’han portat a terme tres edicions del projecte Fem Xarxa, Fem 
empresa amb un seguit d’accions dirigides a empreses i emprenedors que han estat 
un èxit.
   
La gestió i coordinació de la signatura correspondrà a l’Ajuntament de Martorell com a 
promotor del projecte i sol·licitant de l’ajut econòmic.

Tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins el 31 de març del 2018. En el 
supòsit que sigui prorrogat per la Diputació de Barcelona el projecte supramunicipal de 
suport als CLSE, la vigència d’aquest conveni també serà prorrogada en les mateixes 
condicions i pel mateix termini.

Atès  l’informe  tècnic  favorable  PE  08/2017 de  data  16/01/17  i  d’acord  amb  tot  el 
relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció Econòmica, en ús de 
les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015/0596 del dia 3 de juliol de 
2015 proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 

ACORD:

Primer. Aprovar  el conveni  que s’annexa a aquest  acord i facultar a l’Alcalde i a la 
Secretaria per a la seva signatura.

Segon. Les  obligacions  de  l’Ajuntament  d’Abrera  són  les  que  s’enumeren  a 
continuació:
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- Difondre les activitats entre els habitants del municipi i derivar els potencials 
usuaris  en  funció  de  les  seves  necessitats  i  en  relació  al  projecte 
supramunicipal. 

- Les  activitats  a  executar  es  realitzaran  en  l’àmbit  territorial  dels  municipis 
participants en el projecte, fent ús de les seves pròpies instal·lacions i recursos 
tècnics i humans. 

- Facilitar la documentació necessària a l’Ajuntament de Martorell amb la finalitat 
d’aconseguir els objectius del projecte supramunicipal dels CLSE i justificar-los 
davant de la Diputació de Barcelona. 

- Les parts es comprometen a donar-se la informació necessària per dur a terme 
el  projecte  supramunicipal,  facilitant-se  els  mitjans  logístics,  d’operativa  i 
treballs  necessaris  per  al  seguiment,  desenvolupament  de  les  accions  i 
justificació econòmica de les mateixes.

- Formar part de la Comissió de Seguiment que es reunirà amb la periodicitat 
que estableixin els seus membres i, com a mínim, un cop al mes. 

Tercer. No hi ha cap tipus d’obligació econòmica per part de l’Ajuntament d’Abrera.

Quart. Nomenar a TML amb DNI XXXXX943N representant de l’Ajuntament d’Abrera i 
membre de la Comissió de Seguiment en aquest projecte.

Cinquè. Notificar aquest acord a tots els ajuntaments que hi participen.

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

7.- PERSONAL 

7.1 Expedient núm.: G227/2016/12
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina desembre 2016

Vistes les relacions de documents corresponents a les hores  de serveis extraordinaris 
realitzats pel personal de l’Ajuntament d’Abrera.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada per la Unitat de Recursos Humans en 
el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta 
alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la Llei, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Restar assabentat de les hores extraordinàries no compensables realitzades al 
mes d’octubre, novembre i desembre de 2016, essent  35,00 normals i 18,00 festives o 
nocturnes.

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa
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7.2 Expedient núm.: G227/2017/01
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina gener 2017

Vistes les relacions de documents corresponents a les hores  de serveis extraordinaris 
realitzats pel personal de l’Ajuntament d’Abrera.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada per la Unitat de Recursos Humans en 
el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta 
alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la Llei, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Restar assabentat de les hores extraordinàries no compensables realitzades al 
mes de setembre, octubre, novembre i desembre de 2016, essent  131,75 normals i 
21,75 festives o nocturnes.

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

8.-  ALTRES ASSUMPTES

---

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 18:37 hores. 

  Vist i plau
La Secretària                L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau                            Jesús Naharro Rodríguez 
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