
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 04 D’ABRIL DE 2017 PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:20 hores del dia 04 d’abril 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)

Secretari: Sr. Oscar Buxeres Soler 

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 Teresa Novell Joya,  regidora delegada d’Hisenda i Serveis Socials 

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

i Patrimoni Cultural (ERC).

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

ORDRE DEL DIA
 

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/06

Acta de la Junta de Govern Local 21.03.17
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G330/2016/05
Al·legacions de l’UTE Abrera Asproseat-Fil-Àuria, interposades contra la segona imposició de la 
2a penalitat del contracte de serveis de neteja (lot 1) a les instal·lacions esportives.

2.2 Expedient núm.: G330/2016/39
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis de manteniment i vigilància de les instal·lacions esportives municipals.

2.3 Expedient núm.: G333/2014/04 
Devolució de la garantia definitiva del contracte per a la reparació de l’Ermita de Sant Hilari.

2.4 Expedient núm.: G330/2017/03
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis de millora dels quadres d’enllumenat públic d’Abrera fase 2.

2.5 Expedient núm.: G330/2016/34
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
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serveis de socorrisme a la Piscina municipal descoberta.
2.6 Expedient núm.: G328/2016/27

Inici d’expedient, aprovació del plec de clàusules i convocatòria de licitació del contracte d’obres 
de reforma integral de l'Ajuntament vell.

3 OBRES

---
4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/2016/07
Comunicació d’activitat de magatzem de materials de construcció a C. Barcelona, 3-7, nau 2A.

4.2 Expedient núm.: E052/2015/31
Comunicació d’ampliació d’activitat de magatzem de llibres al carrer de Francesc Layret, 12-14, 
naus 18-19-20.

4.3 Expedient núm.: E043/2017/02
Tramitació d'autorització de venda de productes pirotècnics a l’avinguda de Lluís Companys, 12.

4.4 Expedient núm.: E043/2017/03
Tramitació d'autorització de venda de productes pirotècnics al passeig de l’Estació.

4.5 Expedient núm.: E043/2017/05
Tramitació d'autorització de venda de productes pirotècnics al carrer Manresa, 21.

4.6 Expedient núm.: E045/2017/01
Llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i funcionament d’una terrassa al 
carrer d’Antonio Machado, 3.

4.7 Expedient núm.: E033/2017/02
Presa de coneixement d’una certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic d’una 
activitat d’oficina d’operador de transport a l’avinguda de la Generalitat, 1, 2n 2a.

4.8 Expedient: E048/2017/01
Adjudicació  d’autoritzacions  temporals  de  parcel·les  destinades  a  conreu  hortícola,  en  els 
terrenys municipals de la Masia de Can Morral del Riu (15a convocatòria).

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient: G404/2016/35
Acceptació de subvenció directa a la regidoria d’Acció Cultural de la Diputació de Barcelona

6 CONVENIS 

6.1 Expedient: G401/2017/05
Ratificació del decret pel qual s’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i 
Fundesoc en la cessió d’espais de formació. 

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: G401/2017/06
Ratificació del  Decret  2017-0350,  de data 17 de març de 2017,  d’aprovació del  Conveni  de 
Col·laboració amb el Consell Comarcal pel SAD

8.2 Expedient núm.: E255/2017/06
Donar compte del Decret de Regidoria delegada núm.2017-0359, d’aprovació de les bases de 
concurs de Cartells de Festa Major 2017. 

8.3 Expedient núm: G404/2016/28
Assumpte: Rectificació decret 2016-0748 i acceptació fase segona ajut Diputació del Programa 
complementari d’escolarització en primera infància curs 2015-2016

    9
SOBREVINGUTS 

   9.1 Expedient: G404/2017/62
Assumpte: Aprovació subvenció fons de prestació de la Diputació de Barcelona.

1.- APROVACIÓ ACTES
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1.1 Expedient núm.: G013/2017/06
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 21.03.17

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.

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 21 de març 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.: G330/2016/05
Al·legacions  de l’UTE Abrera  Asproseat-Fil-Àuria,  interposades  contra  la  segona imposició  de la 2a 
penalitat del contracte de serveis de neteja (lot 1) a les instal·lacions esportives.
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Per Decret de la Regidoria delegada d’Esports núm. 2017-0291, adoptat en data 6 de març de 
2017, es va incoar expedient per imposar, al contractista UTE Abrera Asproseat-Fil-Àuria, la 2a 
penalitat del contracte de serveis de neteja (lot 1) a les instal·lacions esportives, per un import de 
405,16 €, per la causa imputable de deixar de prestar els serveis en diferents dependències 
del  Centre  Aquàtic  Municipal  d’Abrera  durant  diversos  dies.  El  Decret  es  va  notificar  al 
contractista en data 07/03/2017.

El dia 13/03/2017 el contractista va presentar escrit d’al·legacions al Decret notificat.

S’ha emès informe tècnic de data 15/03/2017, subscrit pel cap del Departament d’Esports.

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, 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. Desestimar  les  al·legacions  presentades  pel  contractista  UTE  Abrera 
Asproseat-Fil-Àuria, per considerar que:

1) El contractista és conscient que les feines detallades al 2n. expedient de penalitats no es van  
realitzar. Aquest Ajuntament no pot abonar una factura per serveis no prestats i és obligació de 
les dues parts complir amb el contracte subscrit i, en aquest cas, al responsable del contracte 
incomplert li correspon imposar les penalitats que queden recollides en el contracte del servei de 
neteja de les instal·lacions esportives municipals.

2) Que quedés resolta la incidència el dia 15 de febrer, no eximeix al contractista de les seves 
responsabilitats. Des del dia 6 de febrer tot un seguit de dependències del Centre Aquàtic no es  
van netejar i aquest incompliment comporta l’obertura d’expedient i la imposició de les penalitats  
que el contracte recull.

Segon. Notificar aquest acord a la UTE Abrera Asproseat-Fil-Àuria, acompanyada de l’informe 
tècnic que la motiva. 

Tercer. Donar compte 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.

2.2 Expedient núm.: G330/2016/39
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de serveis de 
manteniment i vigilància de les instal·lacions esportives municipals.

Per a la contractació dels serveis de manteniment i vigilància de les instal·lacions esportives 
del  municipi  d’Abrera  es preveu la  formalització d’un contracte administratiu  de 2 anys de 
durada, prorrogable per 2 anys més. El contracte es reserva a centres especials de treball, per 
afavorir  i  promoure  la  inserció  de  determinats  col·lectius  amb  risc  d’exclusió  social, 
concretament, de les persones amb discapacitat.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 30/12/2016, s’ha incoat l’expedient contractual.
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S’ha emès informe tècnic justificatiu de la contractació, de data 15/03/2017, subscrit pel cap 
del Departament d’Esports.

El valor estimat del contracte és de 88.000 €, IVA no inclòs. El pressupost base de licitació és 
de 44.000 €. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una suma total de 53.240 
€.

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

Aquesta  proposta  d’acord ha estat  formulada per  la  Unitat  de Contractació  i  Compres del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la necessitat 
motivada de l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com els informes pertinents, la 
Regidoria 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. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques del contracte administratiu de  serveis de manteniment i vigilància 
de les instal·lacions esportives municipals.

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

Tercer. Autoritzar la despesa de 9.920,06 €, corresponent a 4 mesos d’execució, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària núm. 342/22799 del pressupost municipal vigent, la de 26.620 € a 
càrrec de 2018, la de 16.699,94 € a càrrec de 2019, 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.

Quart.  Ampliar el termini d’adjudicació del contracte, establert a la clàusula 22a del Plec de 
clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

Cinquè. 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.

 

2.3 Expedient núm.: G333/2014/04 
Assumpte: Devolució de la garantia definitiva del contracte per a la reparació de l’Ermita de Sant Hilari.

Per  acord  núm.  2.2 de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  en  sessió 
extraordinària i urgent, celebrada el dia 20 de novembre de 2014, es va adjudicar el contracte 
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menor  d’obres  “Reparació  de  l’ermita  de  Sant  Hilari”,  a  l’empresa  Vallvia,  SL,  amb  NIF 
B63904866, per un import de 36.183,40 €, sense IVA, 43.781,91 € amb el 21% d’IVA inclòs. 

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant escrit de 
data  22  de  febrer  de  2017  (registre  d’entrades  núm.  1921)  subscrit  per  JLBM,  en  nom  i 
representació de  Vallvia Proyectos y Obres,  SL, amb  NIF B63904866, d’acord amb allò que 
estableix el punt 5 del dispositiu tercer de l’acord d’adjudicació de data 20 de novembre (núm. 2.2 
de la Junta de Govern Local). 

S’ha emès informe tècnic de data 2 de març de 2017 (número 2017-0030), subscrit pel Cap del 
Departament d’Urbanisme, Territori i  Medi Ambient,  arquitecte, 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 li 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 
“Reparació de l’ermita de Sant Hilari”, 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 en data 16 de 
desembre de 2014, d’import 1.809,17 €, que el contractista Vallvia, SL, amb NIF B63904866, té 
dipositada en aquesta corporació, al compte que s’indica al document “Alta a tercers” presentat 
en data 7 de març de 2017 (registre d’entrades 2290).

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Vallvia, SL, 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.

2.4 Expedient núm.: G330/2017/03
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de serveis de 
millora dels quadres d’enllumenat públic d’Abrera fase 2.
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Per a la contractació de la millora dels quadres d’enllumenat públic d’Abrera fase 2 es preveu 
la formalització d’un contracte administratiu de serveis, amb un termini d’execució de 3 mesos.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 24/03/2017, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de núm. 127AM 2017-0044 i 
de data 30/03/2017, subscrit pel cap del Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient.

El valor estimat del contracte és de 59.500 €, IVA no inclòs. El pressupost base de licitació és 
de 59.500 €. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una suma total de 71.995 
€.

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

Aquesta  proposta  d’acord ha estat  formulada per  la  Unitat  de Contractació  i  Compres del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la necessitat 
motivada de l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com els informes pertinents, la 
Regidoria  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins,  Urbanisme,  Mobilitat  i  Millora,  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. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives particulars i 
de  prescripcions  tècniques  del  contracte  administratiu  de  serveis  de  millora  dels  quadres 
d’enllumenat públic d’Abrera fase 2.

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

Tercer. Autoritzar  la  despesa  de  71.995  €  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm. 
165/63700 del pressupost municipal vigent

Quart.  Ampliar el termini d’adjudicació del contracte, establert a la clàusula 22a del plec de 
clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

Cinquè. 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.

2.5 Expedient núm.: G330/2016/34
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de serveis de 
socorrisme a la Piscina municipal descoberta.
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Per a la contractació dels serveis de socorrisme a la Piscina municipal descoberta del municipi 
d’Abrera es preveu la formalització d’un contracte administratiu de 3 mesos de durada i un total 
de 2.739 hores. 

Per Providència de l’Alcaldia, de data 15/03/2017, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe tècnic justificatiu de la contractació, de data 29/03/2017, subscrit pel cap 
del Departament d’Esports.

El valor estimat del contracte és de  41.085 € (15 €/hora) IVA exclòs. El pressupost base de 
licitació és de 41.085  €.  Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una suma 
total de 49.712,85 €.

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

Aquesta  proposta  d’acord ha estat  formulada per  la  Unitat  de Contractació  i  Compres del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la necessitat 
motivada de l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com els informes pertinents, la 
Regidoria 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. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques del contracte administratiu de  serveis de socorrisme a la Piscina 
municipal d’estiu d’Abrera.

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

Tercer. Autoritzar  la  despesa  de  49.712,85  €  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm. 
342/22799 del pressupost municipal vigent.

Quart.  Ampliar el termini d’adjudicació del contracte, establert a la clàusula 22a del Plec de 
clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

Cinquè. 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.

2.6 Expedient núm.: G328/2016/27
Inici d’expedient,  aprovació del  plec de clàusules i  convocatòria de licitació del  contracte d’obres de 
reforma integral de l'Ajuntament vell.
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Per a la contractació de les obres de reforma integral de l'edifici Ajuntament vell d’Abrera, on 
està  ubicat  el  Departament  de  Serveis  Socials, es  preveu  la  formalització  d’un  contracte 
administratiu d’obres, amb un termini d’execució d’un any.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 27/09/2016, es va incoar l’expedient contractual.

S’ha emès informe tècnic justificatiu de la contractació, de núm.  127AM 2017-0045 i de data 
31/03/2017, subscrit per l’arquitecte cap del Departament d’Urbanisme i Territori.

El valor estimat del contracte és de 682.757,20 €, sense IVA, i el pressupost base de licitació és 
de 620.688,36 €, IVA no inclòs. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una 
suma total de 751.032,92 €.

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

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

ACORD

Primer. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives particulars 
del contracte administratiu de d’obres de reforma integral de l'Ajuntament vell.

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

Tercer. Autoritzar la  despesa  de  751.032,92  € a càrrec  de l’aplicació  pressupostària  núm. 
231/63200 del pressupost municipal vigent.

Quart.  Ampliar el termini d’adjudicació del contracte, establert a la clàusula 22a del plec de 
clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

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.

3.- OBRES  
---

 4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
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4.1 Expedient núm.: E052/2016/07
Comunicació d’activitat de magatzem de materials de construcció a C. Barcelona, 3-7, nau 2A.

Obras y Servicios Tex SL, NIF B31555139, ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància 
entrada en data 27.07.2016 (núm. de registre 6649) i la documentació annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat  i  dels  governs  locals  de  Catalunya  i  d’impuls  de  l’activitat  econòmica,  regulen 
aquesta matèria.

En  data  01.08.2016 s’ha requerit  al  sol·licitant  la  documentació  que  mancava  per  poder 
resoldre el procediment, documentació que ha estat aportada en dates 16.08.2016 (núm. de 
registre 7110) i 22.11.2016 (10151).

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0005 de data 
15.03.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’informe tècnic de data 31.01.2017, 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: Obras y Servicios Tex SL, NIF B31555139
Rètol de l’establiment: OBRATEX

Activitat: magatzem de materials de construcció
Emplaçament: C. Barcelona, 3-7, nau 2A
Classificació: activitat no classificada de baix risc inclosa a l’annex II (sense codi) d’acord amb 
la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (LSA).

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 27.07.2016 amb núm. de visat 
147649 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa 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, 
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autonòmica o municipal) vigent en cada moment, que tingui incidència en l’activitat, així 
com a la documentació tècnica que serveix de base per a la tramitació de l’expedient.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. 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.

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

14. L’incompliment de les condicions imposades serà causa de pèrdua de la legitimació per 
exercir l’activitat i pot comportar, en conseqüència, la revocació d’aquest atorgament, 
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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  l’Ordenança  Fiscal  núm.  11,  codi  5,  se  li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 983,38 €. El pagament d’aquest 
import  es  comunica  a  l’obligat  mitjançant  carta  de  pagament  tramesa  per  l’Oficina  de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, amb indicació dels terminis i les 
formes de pagament.

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

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

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

4.2 Expedient núm.: E052/2015/31
Comunicació d’ampliació d’activitat de magatzem de llibres al carrer de Francesc Layret, 12-14, naus 
18-19-20.

Per acord  núm. 969 adoptat per la Junta de Govern Local en data 20.03.2013, es va atorgar 
llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a Editorial Gustavo Gili  SL, NIF 
B64058043, per a l’activitat dita, ubicada inicialment a les naus 18 i 19 de l’emplaçament dit.

Editorial Gustavo Gili SL, NIF B64058043, ha comunicat l’ampliació de l’activitat dita amb la nau 
20 mitjançant instància entrada en data 05.11.2015 (núm. de registre 7702) i la documentació 
annexa corresponent.

La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, regula 
aquesta matèria.

En dates 18.12.2015 (núm. de registre 3893), 27.01.2016 (229) i 02.03.2016 (683) s’ha requerit 
al sol·licitant la documentació que mancava per poder resoldre el procediment, documentació 
que  ha  estat  aportada  en  dates  05.01.2016  (núm.  de  registre  48),  18.02.2016  (1342)  i 
14.12.2016 (11089).

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2015-0081 de data 
07.12.2015, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’informe tècnic de data 14.03.2017, 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, 
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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 d’ampliació:
Titular: Editorial Gustavo Gili SL, NIF B64058043
Rètol de l’establiment: LOGGILIBRO

Activitat: magatzem de llibres
Emplaçament: C. Francesc Layret, 12-14, naus 18-19-20
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 5221) d’acord amb la Llei 16/2015, 
del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i  
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (LSA).

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 05.11.2015 amb núm. de visat 
B-521155 del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i la documentació complementària 
presentada en dates 05.01.2016, 18.02.2016 i 14.12.2016, i diligenciar-la en aquest sentit.

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

CONDICIONS  GENÈRIQUES  DETERMINADES  PER  LA  NORMATIVA  GENERAL  O 
SECTORIAL:

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

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

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

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

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

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

7. Aquest atorgament no inclou l’aprovació de la  instal·lació elèctrica, ni qualsevol altra 
llicència  o  autorització  que  sigui  competència  dels  Serveis  Territorials  d’Indústria  i 
Energia de la Generalitat de Catalunya o d’altres organismes.
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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 disposar  de  contracte  de  recollida  de  residus amb un 
transportista  autoritzat.  Això  s’ha  d’acreditar  documentalment  a  l’Ajuntament  en  el 
termini de dos mesos.

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

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

12. 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.

13. 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.).

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DERIVADES DE L’INFORME DE BOMBERS:
a. El conjunt del local respecte als seus veïns ha de ser sector d’incendi EI-180, i 

pel que fa a les naus ja legalitzades de l’activitat serà EI-90.
b. S’ha de limitar la quantitat de producte combustible a la prevista en l’estudi de 

càrrega de foc.
c. Les  boques  d’incendi  equipades  seran  de  45  mm  de  diàmetre  (art.  9.2  de 

l’annex II RSCIEI, activitat de risc mitjà).
d. El recorregut màxim d’evacuació serà de 25 m per a una sola sortida des de tot 

punt ocupable de l’activitat de la nau ampliada. Solament en el cas de disposar 
de  dues  sortides,  aquesta  nau  es  permetria  que  el  recorregut  màxim 
d’evacuació sigui de 50 m (art. 6.3.2 de l’annex II del RSCIEI).

Quart. Informar  l’interessat  que,  d’acord  amb  l’Ordenança  Fiscal  núm.  11,  codi  13,  se  li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 87,18 €.  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.

4.3 Expedient núm.: E043/2017/02
Tramitació d'autorització de venda de productes pirotècnics a l’avinguda de Lluís Companys, 12.

Pirotecnia Rosado SL, NIF B64730260, ha sol·licitat  l’autorització municipal  per instal·lar una 
caseta  de venda de productes pirotècnics mitjançant  instància  entrada  en  data  18.07.2016 
(núm. de registre 7).

El Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial Decret 563/2010, de 7 de 
maig, modificat pel Reial Decret 1335/2012, de 21 de setembre, estableix en el seu article 130 
que les sol·licituds d'autorització d'establiments permanents de venda d'articles pirotècnics de 
les  categories  1,  2,  3,  T1,  P1  i  d'ús  en  la  marina  es  dirigiran  als  delegats  de  Govern 
corresponents segons el que disposa la Instrucció tècnica complementària número 17.

Tota  sol·licitud  d'autorització  de  venda  i  posada  a  disposició  d'articles  pirotècnics  en 
establiments  temporals  s’haurà  d’adreçar  als  delegats  del  Govern  corresponents  amb tres 
mesos  d'antelació  a  l'inici  de  l'activitat,  aportant  el  que  disposa  la  Instrucció  tècnica 
complementària número 17.

Una vegada presentada la  sol·licitud, el delegat del Govern ho posarà en coneixement de 
l'Ajuntament, cosa que en aquest cas ha fet en data 21.02.2017 (núm. de registre d’entrada 
1872),  d'acord  amb  les  característiques  de  l'establiment  determinades  pel  sol·licitant.  Així 
mateix,  es  sol·licitaran  informes  a  l'òrgan  provincial  de  l'Àrea  d'Indústria  i  Energia  de  la 
Delegació del Govern i de la Intervenció d'Armes i Explosius de la comandància corresponent.

L’òrgan competent per a l'autorització és la Delegació del Govern i aquesta autorització és la 
que serveix  de base  per  a  l'atorgament  de la  corresponent  llicència  municipal  per  exercir 
l'activitat especificada, d'acord amb la seva tramitació concreta.

En la  resolució d'autorització d'establiments permanents o temporals de venda i  posada a 
disposició del públic d'articles pirotècnics han de constar, com a mínim, les dades que disposa 
la Instrucció tècnica complementària número 17 i el  titular d'una autorització, sigui persona 
física o jurídica, ha de designar un responsable, o diversos, de la venda, que estarà de manera 
permanent a l'establiment permanent o temporal de venda, durant el període de venda, tenint 
en compte que l'autorització ha d'estar disponible en tot moment en el lloc de la venda.

La Policia Local ha emès informe favorable a aquesta petició, amb el núm. 182/2016 de data 
26.07.2016.  D’acord  amb aquest  informe,  es poden aprovar  les mesures  de la  instal·lació 
pretesa, així com la ubicació pretesa, si bé s’adverteix que l’autorització restarà supeditada a 
una possible modificació urbanística de la zona.

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

Primer. Donar la conformitat a la instal·lació d'una caseta de venda de productes pirotècnics a 
l’avinguda de Lluís Companys, 12, i en el període comprès entre el 10 i el 23 de juny de 2017, a  
nom de Pirotecnia Rosado SL, NIF B64730260.

Segon. Informar al titular sol·licitant de l’autorització de la Delegació del Govern que:
1) haurà  de  designar  un  responsable,  o  diversos,  de  venda,  que  estarà  de  manera 

permanent  a  l'establiment  permanent  o  temporal  de  venda,  durant  el  període  de 
venda,

2) en el cas d’obtenir l’autorització, aquesta haurà d'estar disponible en tot moment en el 
lloc de la venda.

3) prèviament  a  la  instal·lació,  obertura  i  funcionament  de  l'activitat,  s'haurà  d’haver 
sol·licitat i obtingut, en tot cas, la llicència municipal corresponent.

4) no es permetrà publicitat  d’aquesta activitat  a la via pública, més enllà de la pròpia 
caseta.

Tercer. Notificar aquest acord a la Delegació del Govern als efectes de prosseguir la tramitació i 
resoldre el procediment, i al peticionari als efectes informatius.

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

4.4 Expedient núm.: E043/2017/03
Tramitació d'autorització de venda de productes pirotècnics al passeig de l’Estació.

Direct Easy Solutions SLU, NIF B65573727, ha sol·licitat l’autorització municipal per instal·lar una 
caseta  de venda de productes pirotècnics mitjançant  instància  entrada  en  data  17.01.2017 
(núm. de registre 711).

El Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial Decret 563/2010, de 7 de 
maig, modificat pel Reial Decret 1335/2012, de 21 de setembre, estableix en el seu article 130 
que les sol·licituds d'autorització d'establiments permanents de venda d'articles pirotècnics de 
les  categories  1,  2,  3,  T1,  P1  i  d'ús  en  la  marina  es  dirigiran  als  delegats  de  Govern 
corresponents segons el que disposa la Instrucció tècnica complementària número 17.

Tota  sol·licitud  d'autorització  de  venda  i  posada  a  disposició  d'articles  pirotècnics  en 
establiments  temporals  s’haurà  d’adreçar  als  delegats  del  Govern  corresponents  amb tres 
mesos  d'antelació  a  l'inici  de  l'activitat,  aportant  el  que  disposa  la  Instrucció  tècnica 
complementària número 17.

Una vegada, presentada la  sol·licitud, el delegat del Govern ho posarà en coneixement de 
l'Ajuntament,  d'acord amb les característiques de l'establiment determinades pel sol·licitant. 
Així mateix, es sol·licitaran informes a l'òrgan provincial de l'Àrea d'Indústria i Energia de la 
Delegació del Govern i de la Intervenció d'Armes i Explosius de la comandància corresponent.

L’òrgan competent per a l'autorització és la Delegació del Govern i aquesta autorització és la 
que serveix  de base  per  a  l'atorgament  de la  corresponent  llicència  municipal  per  exercir 
l'activitat especificada, d'acord amb la seva tramitació concreta.

En la  resolució d'autorització d'establiments permanents o temporals de venda i  posada a 
disposició del públic d'articles pirotècnics han de constar, com a mínim, les dades que disposa 
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la Instrucció tècnica complementària número 17 i el  titular d'una autorització, sigui persona 
física o jurídica, ha de designar un responsable, o diversos, de la venda, que estarà de manera 
permanent a l'establiment permanent o temporal de venda, durant el període de venda, tenint 
en compte que l'autorització ha d'estar disponible en tot moment en el lloc de la venda.

La Policia Local ha emès informe favorable a aquesta petició, amb el núm. 26-2017 de data 
26.01.2017. D’acord amb aquests informes, es poden aprovar les mesures de la instal·lació 
pretesa i del pas que es mantindrà lliure per al pas dels vianants per la vorera, així com la  
ubicació pretesa.

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

ACORD

Primer. Donar la conformitat a la instal·lació d'una caseta de venda de productes pirotècnics al 
passeig de l’Estació (a la vorera central, al lloc de la intersecció amb el passeig de l’Església, amb 
una distància de seguretat mínima de 20 metres als edificis) i en el període comprès entre el 10 i 
el 23 de juny de 2017, a nom de Direct Easy Solutions SLU, NIF B65573727.

Segon. Informar al titular sol·licitant de l’autorització de la Delegació del Govern que:
1) haurà de designar un responsable, o diversos, de venda, que estarà de manera permanent 

a l'establiment permanent o temporal de venda, durant el període de venda,
2) en el cas d’obtenir l’autorització, aquesta haurà d'estar disponible en tot moment en el lloc 

de la venda.
3) prèviament a la instal·lació, obertura i funcionament de l'activitat, s'haurà d’haver sol·licitat i 

obtingut, en tot cas, la llicència municipal corresponent.
4) no es permetrà publicitat d’aquesta activitat a la via pública, més enllà de la pròpia caseta.

Tercer. Notificar aquest acord a la Delegació del Govern als efectes de prosseguir la tramitació 
i resoldre el procediment, i al peticionari als efectes informatius.

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

4.5 Expedient núm.: E043/2017/05
Tramitació d'autorització de venda de productes pirotècnics al carrer Manresa, 21.

TBP086H, ha sol·licitat l’autorització municipal per instal·lar una caseta de venda de productes 
pirotècnics mitjançant instància entrada en data 04.02.2017 (núm. de registre 23).

El Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial Decret 563/2010, de 7 de 
maig, modificat pel Reial Decret 1335/2012, de 21 de setembre, estableix en el seu article 130 
que les sol·licituds d'autorització d'establiments permanents de venda d'articles pirotècnics de 
les  categories  1,  2,  3,  T1,  P1  i  d'ús  en  la  marina  es  dirigiran  als  delegats  de  Govern 
corresponents segons el que disposa la Instrucció tècnica complementària número 17.

Tota  sol·licitud  d'autorització  de  venda  i  posada  a  disposició  d'articles  pirotècnics  en 
establiments  temporals  s’haurà  d’adreçar  als  delegats  del  Govern  corresponents  amb tres 
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mesos  d'antelació  a  l'inici  de  l'activitat,  aportant  el  que  disposa  la  Instrucció  tècnica 
complementària número 17.

Una vegada, presentada la sol·licitud, el  delegat del Govern ho posarà en coneixement de 
l'Ajuntament,  d'acord amb les característiques de l'establiment determinades pel sol·licitant. 
Així mateix, es sol·licitaran informes a l'òrgan provincial de l'Àrea d'Indústria i Energia de la 
Delegació del Govern i de la Intervenció d'Armes i Explosius de la comandància corresponent.

L’òrgan competent per a l'autorització és la Delegació del Govern i aquesta autorització és la 
que serveix  de base  per  a  l'atorgament  de la  corresponent  llicència  municipal  per  exercir 
l'activitat especificada, d'acord amb la seva tramitació concreta.

En la  resolució d'autorització d'establiments permanents o temporals de venda i  posada a 
disposició del públic d'articles pirotècnics han de constar, com a mínim, les dades que disposa 
la Instrucció tècnica complementària número 17 i el  titular d'una autorització, sigui persona 
física o jurídica, ha de designar un responsable, o diversos, de la venda, que estarà de manera 
permanent a l'establiment permanent o temporal de venda, durant el període de venda, tenint 
en compte que l'autorització ha d'estar disponible en tot moment en el lloc de la venda.

La Policia Local ha emès informe favorable a aquesta petició, amb el núm. 48/2017 de data 
13.02.2017.  D’acord  amb aquest  informe,  es poden aprovar les  mesures  de la  instal·lació 
pretesa i del pas que es mantindrà lliure per al pas dels vianants per la vorera, així com la  
ubicació pretesa.

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

ACORD

Primer. Donar la conformitat a la instal·lació d'una caseta de venda de productes pirotècnics al 
carrer de Manresa, 21, a 25 metres del Mercat Municipal d’Abrera i en el període comprès entre el 
15 i el 23 de juny de 2017, a nom de TBP086H.

Segon. Informar al titular sol·licitant de l’autorització de la Delegació del Govern que:
1) haurà de designar un responsable, o diversos, de venda, que estarà de manera permanent 

a l'establiment permanent o temporal de venda, durant el període de venda,
2) en el cas d’obtenir l’autorització, aquesta haurà d'estar disponible en tot moment en el lloc 

de la venda.
3) prèviament a la instal·lació, obertura i funcionament de l'activitat, s'haurà d’haver sol·licitat i 

obtingut, en tot cas, la llicència municipal corresponent.
4) no es permetrà publicitat d’aquesta activitat a la via pública, més enllà de la pròpia caseta.

Tercer. Notificar aquest acord a la Delegació del Govern als efectes de prosseguir la tramitació 
i resoldre el procediment, i al peticionari als efectes informatius.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.
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4.6 Expedient núm.: E045/2017/01
Llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i funcionament d’una terrassa al carrer 
d’Antonio Machado, 3.

DAA174R, ha sol·licitat  l’autorització municipal per instal·lar una terrassa mitjançant  instància 
entrada en data 28.02.2017 (núm. de registre 2141).

El Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Reial Decret 336/1988, de 17 d'octubre, 
regula aquesta matèria.

La  Policia  Local  ha  emès  informe  respecte  d’aquesta  instal·lació,  núm.  92/2017  de  data 
17.03.2017.

El Servei Tècnic Municipal ha emès informe relatiu a les mesures de la instal·lació pretesa i de 
la franja que es mantindrà lliure per al pas dels vianants per la vorera, núm. 2017-0039 de data 
23.03.2017.

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. Autoritzar  l'ocupació  de  la  via  pública  mitjançant  la  instal·lació  i  funcionament  d'una 
terrassa, d'acord amb les condicions especificades a l'apartat segon.

 Titular: DAA174R, concessionari del servei municipal del bar de la Casa de Cultura
 Localització de l'activitat: C. Antonio Machado, 3
 Activitat principal de la que depèn: BAR CASA DE CULTURA

 Detall de la ubicació: La terrassa es situarà a la zona propera a la façana de l’establiment 
pel carrer d’Antonio Machado, deixant un pas lliure per als vianants.

 Elements de mobiliari autoritzats: 10 unitats (taula amb 4 cadires).

Segon. Condicions de la present autorització:
01. L'autorització es circumscriu exclusivament a les activitats que s'assenyalen.
02. Aquesta llicència es concedeix a precari amb caràcter indefinit.
03. L'horari màxim de funcionament de l'activitat serà el que assenyala el Pla d’Ocupació de la 
Via Pública per a cada època de l’any.
04.  Quan  l’activitat  no  estigui  en  funcionament,  les  taules  i  cadires  quedaran  recollires  a 
l’interior del local.
05. La concessió d'aquesta llicència s'entén sense perjudici de tercers. A més, el beneficiari 
haurà  de  sol·licitar  i  obtenir  altres  llicències  o  autoritzacions  si  aquestes  són  preceptives, 
d'acord amb la reglamentació de l'activitat que vol exercir.
06.  La terrassa s’adscriu  a l’activitat  d’hostaleria  que es diu a l’apartat  primer.  La mateixa 
persona, física o jurídica, concessionària del servei municipal del bar de la Casa de Cultura, és 
titular i responsable d’ambdues activitats, indestriablement. L’eventual tancament temporal o 
definitiu de l’activitat principal, així com la suspensió o extinció de la concessió, comportaria en 
tot cas l’extinció d’aquesta llicència d’ocupació de la via pública. En aquests supòsits, caldrà 
tornar a sol·licitar l’autorització per a un nou titular.
07.  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  
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venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, la terrassa només 
podrà ser lloc habilitat per al consum de tabac pel fet que no està coberta.
08. Els serveis municipals poden inspeccionar, en qualsevol moment, l'activitat o instal·lació 
per tal de comprovar el compliment de les condicions exigides a la llicència. La negativa o 
obstrucció als serveis d'inspecció o a l'accés dels mateixos al recinte d'activitat comportarà la 
suspensió immediata dels efectes d'aquesta autorització. La suspensió serà vigent fins que es 
pugui realitzar la inspecció en condicions normals, sense perjudici d'altres accions que, d'acord 
amb la llei, pugui exercir l'Ajuntament per tal de garantir l'exercici de les seves competències 
en la matèria.
09. El beneficiari  de la present  autorització sempre ha d'estar al corrent  de les obligacions 
fiscals derivades de l'exercici de l'activitat que realitza. En cas contrari, podrà ser causa de 
suspensió dels efectes d'aquesta autorització, prèvia audiència a l'interessat.
10. Per raons d'interès públic, l'Administració podrà modificar les condicions de la llicència, 
sense que això impliqui indemnització.
11. L’incompliment de les condicions podrà comportar sancions, o bé suspensió dels efectes, o 
revocació temporal o definitiva de l'autorització.
12. Serà títol acreditatiu de la llicència municipal la notificació de la present  resolució amb 
l’acreditació de pagament de la taxa corresponent.

Tercer. Informar que les dades identificatives del beneficiari i de l’ocupació de la via pública que 
s’autoritza s’incorporaran al  padró corresponent  per al  pagament  anual de la taxa, segons 
l’Ordenança Fiscal vigent.

Quart. Notificar  aquest  acord al  peticionari  i  donar compte als Departaments d’Intervenció, 
OAC, Territori i Medi Ambient, Promoció Econòmica i Policia Local.

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

4.7 Expedient núm.: E033/2017/02
Presa de coneixement d’una certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic d’una activitat 
d’oficina d’operador de transport a l’avinguda de la Generalitat, 1, 2n 2a.

Trans-Abrera  SL,  NIF  B66674946,  ha  sol·licitat  la  certificació  de  compatibilitat  amb  el 
planejament urbanístic de l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 21.02.2017 (núm. 
de registre 1827).

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

S’ha emès informe tècnic núm. 2017-0006 de data 15.03.2017, on es diu que l’activitat dita sí 
és compatible amb el planejament urbanístic.

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

ACORD
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Primer. Prendre coneixement de la certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic 
de l’activitat següent:
Titular: Trans-Abrera SL, NIF B66674946
Activitat: oficina d’operador de transport
Emplaçament: Av. Generalitat, 1, 2n 2a
Classificació: activitat inclosa a l’annex I (codi 494) d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa (LSA) i normativa que la desenvolupa, de manera 
que correspon tramitar-la com a declaració responsable.

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

Tercer. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal 11, codi 1, se li practicarà una 
liquidació de taxa per l’import de 18,73 €. El pagament d’aquest import es comunica a l’obligat 
mitjançant carta de pagament tramesa per l’Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, amb indicació dels terminis i les formes de pagament.

Quart. Notificar aquest acord al sol·licitant.

Cinquè. Donar compte als Departaments d’Intervenció,  Territori  i  Medi  Ambient  i  Promoció 
Econòmica.

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

4.8 Expedient: E048/2017/01
Adjudicació  d’autoritzacions  temporals  de  parcel·les  destinades  a  conreu  hortícola,  en  els  terrenys 
municipals de la Masia de Can Morral del Riu (15a convocatòria).

Per acord núm. 4.1 de la Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2017, s’aprovà la 15a 
convocatòria pública per a l’atorgament d’autoritzacions temporals de 19 parcel·les (amb els 
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) destinades al conreu hortícola, en els terrenys municipals de la Masia de Can Morral 
del Riu, així com les bases que compilen les normes i criteris per a l’adjudicació i el funcionament 
dels horts.

En aquesta 14a convocatòria s’han presentat quatre persones interessades en optar a una 
parcel·la destinada a conreu hortícola.

Segons la valoració de la documentació presentada per cada sol·licitant i l’aportada d’ofici per 
l’Ajuntament,  efectuada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi  Ambient,  i  recollida  a 
l’informe-proposta  del  21 de març  de 2017,  tots els  candidats  són admesos per  al  torn no 
preferent  pel  fet  que  compleixen  els  requisits  bàsics  d’adjudicació,  i  obtenen  la  puntuació 
següent:

candidat edat IRSC familiars antiguitat situació laboral punts anys ordre
1 NQM058X 32 anys <1,5(15) 3 (3) 01/05/1996 (6) Autònom 24 2 1r
2 APN043P 50 anys 1/1,5 (7) 4 (3) 01/05/1996 (6) Actiu 16 2 2n
3 ACL240D 33 anys --- (0) 1 (1) 02/05/2016 (0) Actiu 1 2 4t
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4 ESO530M 42 anys >1,5 (3) 5 (5) 25/07/2003 (6) Actiu 14 2 3r

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, Unitat 
de Suport Administratiu al Territori  i,  tenint en compte tot el  relacionat anteriorment,  aquesta 
regidoria en ús de les atribucions que m’atorga la Llei  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Atorgar  autorització  d’utilització  de  quatre  parcel·les  destinades  a  activitats 
socio-agrícoles als següents peticionaris admesos:

Núm. Candidat Ordre

1 NQM058X 1r
2 APN043P 2n
4 ESO530M 3r
3 ACL240D 4t

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

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

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

a) Són d’aplicació les bases i condicions aprovades per acord de la Junta de Govern Local 
núm. 4.1 de la Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2017.

b) L’autorització tindrà efectes des del dia 1 d’abril de 2017.
c) L’import corresponent a l’exercici 2017 resta fixat en 57,69 € (ja que es bonifica la part 

corresponent als tres primers mesos en concepte de treballs preparatoris –abril, maig i 
juny–, segons estableix la base 10.2 de la convocatòria) i per al 2018 en 115,37 € o el 
que resulti  de l’aprovació de l’Ordenança Fiscal corresponent.  El pagament d’aquest 
import li serà comunicat mitjançant liquidació tramesa per l’Oficina de l'Organisme de 
Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  indicant  els  terminis  i  formes  de 
pagament. La garantia definitiva d’import 60,00 €, s’haurà de fer efectiva a la Unitat de 
Recursos  i  Ingressos  del  Departament  d’Intervenció  General  i  Tresoreria  de 
l’Ajuntament, en el termini d’una setmana a comptar des del dia següent a la recepció 
de la notificació de l’adjudicació.

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

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

Cinquè. Declarar que el consum d’aigua necessari per al reg i la resta de prestacions previstes 
resta inclòs a la taxa, d’acord amb les bases reguladores.
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Sisè. Notificar aquesta resolució als sol·licitants, i comunicar-la al departament  d’Intervenció 
general, Tresoreria i Finances, de Territori i Medi Ambient (regidor i tècnics), de Serveis Socials, 
Dones  i  Igualtat  (regidora  i  cap  del  departament)  i  de  Promoció  Econòmica,  a  Premsa  i 
Comunicació i a Radio Abrera.

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

5. SUBVENCIONS

5.1 Expedient: G404/2016/35
Assumpte: Acceptació de subvenció directa a la regidoria d’Acció Cultural de la Diputació de Barcelona

L’alcalde, en data 28.11.2016, va fer una sol·licitud de subvenció per via directa per a ens 
locals.

El Vicepresident tercer i president de l’àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de 
Barcelona,  mitjançant  Decret  amb  número  de  registre  12905/16,  número  d’expedient 
2016/11659 de data 14.12.16,  va aprovar la  següent  proposta de la gerent  de Serveis  de 
Cultura: 

1. Atorgar 2.200€ al Cicle d’Acció Cultural de l’Ajuntament d’Abrera, d’acord amb l’apartat 
c) de l’article 15.1 de l’Ordenança General de Subvencions.

2. Aprovar les condicions de la present subvenció:
a. Les despeses estaran compreses entre l’1 de gener de 2016 al 31 de desembre 

de 2016
b. Justificar la realització de l’activitat com a màxim el dia 30.04 mitjançant un 

certificat del secretari-interventor en el que constin: relació obligacions 
reconegudes i aprovades de l’actuació on hi consti número, data i descripció de 
la factura, nom i NIF del proveïdor, import justificat i data de la seva aprovació. 
No ha de superar la quiantia aportació al cost total de l’actuació i els documents 
han d’estar arxivats a disposició de la DIBA.

c. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia presentació de la 
documentació justificativa de l’apartat b. Cal acreditar que està al corrent de les 
obligacions tributàries i Seguretat Social. 

Per tot el relacionat anteriorment,

ACORD

Primer.  Acceptar la subvenció per via directe d’un import de 2.200€ aprovada per via directe 
en el decret amb número d’expedient 2016/11659.

Segon. Reconèixer el compromís d’ingrés a la partida pressupostària de la regidoria d’Acció 
Cultural  i  Patrimoni  334 22609 del  total de l’ import  de la  subvenció acceptada a l’apartat 
anterior (2.200,00€).

Tercer.   Comunicar aquest  acord al  Departament  d’Intervenció  General  i  Tresoreria;  i  a  la 
Regidoria i al Departament de Cultura, Acció Cultural i Patrimoni.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.
  

6.- CONVENIS

6.1 Expedient: G401/2017/05
Assumpte:  Ratificació  del  decret  pel  qual  s’aprova  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Abrera  i 
Fundesoc en la cessió d’espais de formació

L’alcaldia ha adoptat el  Decret  núm. 2017-0328 de data 14/03/17,  el  contingut  del  qual es 
transcriu literalment a continuació:

“Un dels  serveis  del  Departament  de Promoció Econòmica de l’Ajuntament  d’Abrera  és la 
organització  de  cursos  de  formació  per  a  millorar  les  competències  professionals  de  les 
persones inscrites al Servei Local d’Ocupació i facilitar així el seu accés a la feina.

La  Fundació  Privada  per  al  Desenvolupament  Social  (FUNDESOC)  és  una  fundació 
especialitzada i amb àmplia experiència en el disseny, la gestió, la coordinació, l’ensenyament, 
el seguiment i  l’avaluació de programes formatius i disposa d’un equip tècnic i  professional 
adient d’acord amb la finalitat i els objectius de l’empresa.

FUNDESOC,  que  portarà  a  terme  cursos  del  programa  de  formació  professional  per  a 
l’ocupació de persones treballadores ocupades que promou el  Consorci  per a la Formació 
Continua de Catalunya, aprovades per l’ordre TSF/223/2016 de 23 d’agost, sol·licita la cessió 
de  les  sales  de  formació  al  Departament  de  Promoció  Econòmica  per  poder  formar  a 
treballadors de les empreses del municipi i municipis dels voltants a les tardes i els dissabtes al 
matí, sempre que hi hagi disponibilitat dels espais.

Fundesoc reserva el 30% de les places dels cursos que porti a terme en les aules de formació 
de Promoció Econòmica a persones inscrites al Servei Local d’Ocupació d’Abrera.

Donat l’informe tècnic favorable PE 25/2017 d’1 de març de 2017.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Departament de Promoció Econòmica 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 el conveni que s’annexa i facultar a l’alcalde per a la seva signatura.

Segon. Les obligacions i condicions de la cessió són:

a) El termini màxim de cessió és fins al 31/12/2017. Aquest termini podrà ser objecte de 
pròrroga sempre i quan estigui degudament justificada la causa i s’especifiqui en el 
moment de fer la sol·licitud. En qualsevol cas, el termini màxim de cessió, inclosa la 
pròrroga, no podrà excedir 2 anys. 

b) El privilegi  de recuperació d’ofici  habilita a l’Ajuntament per a utilitzar tots el  medis 
compulsoris legalment admesos. 
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c) El sol·licitant es compromet a utilitzar correctament el bé immoble cedit i complir les 
recomanacions d’ús del  mateixos,  destinar-la als usos previstos,  retornar-lo dins el 
termini  fixat,  explotar  racionalment  i  amb l’obligació  de  conservar  la  seva  forma  i 
substància.

d) En el cas de que es produeixin desperfectes o danys en el bé, durant el període en 
què l’utilitzi,  el  sol·licitant   estarà  obligat  a  la  seva  reparació  o  substitució,  fent-se 
càrrec de totes les depeses, obligant-se a retornar el bé al finalitzar el termini establert 
en el  mateix estat  en el  que el  va rebre.   Així  mateix,  posarà en coneixement  de 
l’Ajuntament, amb urgència, la necessitat de les reparacions necessàries.

e) El  sol·licitant  es fa  responsable  dels  danys que els  bens puguin causar  sobre  els 
usuaris dels mateixos, així com si per acció u omissió genera dany a un altre, amb 
culpa o negligència, estarà  obligat a reparar el dany causat.  L’Ajuntament no es fa 
responsable  de  qualsevol  dany  o  perjudici  que  el  bé  pugui  ocasionar  sobre  el 
sol·licitant o sobre tercers durant el desenvolupament de l’activitat.

f) Des del moment en què es fa la cessió fins que aquests son  retornats, qualsevol 
incidència relacionada amb els bens cedits és responsabilitat del sol·licitant. 

g) El sol·licitant és responsable del deteriorament del be objecte de cessió.

h) El sol·licitant no pot cedir ni arrendar el bé objecte de cessió.

i) La responsabilitat dels danys o desperfectes del bé objecte de cessió començaran des 
del moment en que el s’autoritza, i fins que la data  indicada.

j) Es podrà suspendre per part de l’Ajuntament d’Abrera la cessió del bé en el cas que: 
puguin ocasionar algun deteriorament en el bé, perilli  la integritat física del usuaris, 
existeixin compromisos adquirits,  incompliment de les obligacions establertes,  quan 
per  circumstàncies  excepcionals,  l’Ajuntament  d’Abrera,  necessités  utilitzar  el  bé 
objecte de la cessió i altres que ho aconsellin.

k) El bé es cedeix a precari, és a dir, l’Ajuntament es reserva el dret a rescindir la cessió 
quan, per circumstàncies excepcionals, necessités utilitzar el bé objecte de la cessió.

El dret de reversió produeix plens efectes des de el mateix moment en què s’acrediti 
que el bé cedit no es destina a la finalitat prevista, o que no es prenen les mesures de 
protecció adequades.

La cessió a precari  s’extingeix per la reclamació del  bé feta per l’ajuntament previ 
requeriment el dia següent  a la finalització del termini. En aquest supòsit, l’interessat 
respon de tots els  perjudicis  que s’originen al  bé després de haver-li  reclamat.  La 
cessió a precari s’extingeix per la devolució del bé objecte de cessió.

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

Quart. Notificar aquesta resolució a FUNDESOC i ratificar-la en la propera Junta de Govern 
Local.”
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. 2016-1302 del dia 
22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
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ACORD

Primer. Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 2017-0328, adoptat en data 14/03/17.

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

7.- PERSONAL 
---

8.-  ALTRES ASSUMPTES
  

8.1 Expedient núm.: G401/2017/06
Assumpte:  Ratificació del Decret 2017-0350, de data 17 de març de 2017, d’aprovació del Conveni de 
Col·laboració amb el Consell Comarcal pel SAD
 
L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat resolució mitjançant el Decret número 2017-0350, 
de data 17 de març de 2017, amb el contingut literal següent:

“Expedient núm.: G401/2017/06
Assumpte:  Aprovació de conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica del servei d’atenció 
domiciliària  entre  el  Consell  Comarcal  de  Serveis  a  la  Persona  del  Baix  Llobregat  amb 
l’Ajuntament d’Abrera , corresponent als anys 2017-2021
 
Vist  l’esborrany  del  conveni   de  col·laboració  per  a  l’assistència  tècnica  del  servei  d’Atenció 
Domiciliària entre el Consell Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i l’Ajuntament 
d’Abrera.

Vist que el Consell Comarcal de Serveis a la Persona té les competències relatives a l’àmbit dels 
serveis  socials,  incloent  la  gestió  de  la  xarxa  de  serveis  socials  bàsics  d’acord  amb  els 
ajuntament.

Atès que els serveis d’atenció domiciliària són un dels principals eixos d’actuació de les polítiques 
socials en l’àmbit local.

Vist  que  és  el  propòsit  d’aquest  Conveni  estructurar  uns  serveis  d’atenció  domiciliària  que 
s’adaptin al gran repte dels canvis sociodemogràfics actuals i els nous marcs normatius, oferint 
una prestació de qualitat i orientada a la persona.

 Vist  que  és  voluntat  d’aquest  conveni  regular  la  cooperació  tècnica  pels  serveis  d’atenció 
domiciliària, específicament el servei d’ajuda domiciliària del municipi d’Abrera.

D’acord amb la Llei 12/2007 de Serveis Socials, els municipis ostenten competències en l’àmbit 
dels serveis socials bàsics, entre elles les de crear i  gestionar els serveis socials necessaris 
d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.

Segons aquesta mateixa Llei  corresponen als ens locals supramunicipals, com ara els consells 
comarcals, funcions de suport i assessorament en la prestació i gestió dels serveis socials bàsics.
S’ha emès informe favorable, signat per la tècnica d’Autonomia a la Persona.

Tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que 
m’atorga la Llei
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RESOLC
 
Primer. Aprovar la subscripció al Conveni de Col·laboració per a l’assistència tècnica  del servei 
d’Atenció Domiciliària entre el Consell Comarcal de Serveis a la Persona i l’Ajuntament d’Abrera 
que s’annexa a aquest acord.

Segon.  La subscripció d’aquet conveni es fonamenta  en la necessitat de prevenir,  cobrir i 
pal·liar necessitats socials bàsiques i contribueix a la realització d’activitats d’utilitat pública en 
el desenvolupament de polítiques socials a persones i famílies en risc d’exclusió social, sent  
aquestes accions una de les competències que l’article 25 de la Llei de Bases de Règim Local 
en relació a l’article 25 i 28 del Decret Legislatiu 4/2003. A més a més, l’aprovació del conveni 
millora i enforteix la gestió d’un servei d’atenció domiciliària amb més capacitat d’adaptació i  
resposta a les necessitats actuals, amb una planificació estratègica més global, que enforteix 
l’administració local, suma sinèrgies i redueix el cost del servei, ja que es comparteix la gestió i 
altres  recursos,  i  com a conseqüència  es  pot  arribar  a  cobrir  més demanda.  Així  mateix, 
l’actuació conjunta entre els diversos ajuntaments i  el  Consell  Comarcal del Baix Llobregat 
estableix estàndards de qualitat comuns en el territori i l’homogeneïtzació dels criteris d’atenció 
de les persones beneficiàries a tot el territori.

El  servei  d’atenció  domiciliària  objecte  del  conveni  és  el  servei  d’ajuda  domiciliària  (SAD)  i 
l’Ajuntament pot oferir simultàniament altres serveis.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a ens gestor de l’Àrea Bàsica Comarcal de Serveis 
Socials del  Baix Llobregat  i  segons el  marc normatiu (arts.  32  i  34 Llei  12/2007),  assumeix 
l’assistència tècnica en la gestió i  organització del servei  dels municipis que integren aquest 
Conveni però mantenint el municipi la competència i responsabilitat de la provisió del mateix.

L’Ajuntament d’Abrera expressa la seva voluntat de prestar de manera conjunta el SAD municipal, 
amb el Consell Comarcal i altres ajuntaments, amb l’especificitat següent:

 HORES ESTIMADES CONTRACTE INICIAL 2 ANYS HORES ESTIMADES PRÒRROGA 1 ANY+ 1ANY

TOTAL 
HORES

Municipi Model 
Producció

 21 de juny 
- 31 

desembre 
2017

2018

1 de 
gener-20 
de juny 

2019

21 de juny- 
31 

desembre 
2019

1 gener-20 
de juny de 

2020

21 de juny 
-31 

desembre 
2020

1 de gener 
-20 de 
juny de 

2021

ABRERA Externa 3.403,77 6.404,00 3000,23 3.403,77 3.000,23 3.403,77 3.000,23 25.616

Municipi
HORES 

CONTRACTE 
INICIAL 2 ANYS

HORES PRÒRROGA 
1r ANY

HORES 
PRÒRROGA 2n 

ANY
TOTAL HORES

ABRERA 12.808,00 6.404,00 6.404,00 25.616,00

Les  funcions  de  l’Ajuntament  mitjançant  els  serveis  socials  bàsics  són  les  d’informació  als 
ciutadans,  identificació  de  les  necessitats,  realització  del  diagnòstic,  fixació  dels  objectius  i 
assignació del  servei  quan a nivell  de prioritat  d’accés al  servei,  modalitat,  intensitat  i  franja 
horària, elaboració del pla de treball, tramitació de la comanda a l’entitat o empresa adjudicatària, 
seguiment i avaluació del servei, autoritzar el tractament de dades a l’empresa adjudicatària com 
a titular responsable del fitxer, i  disposar d’un espai físic adient per al personal de l’empresa 
adjudicatària.

L’Ajuntament d’Abrera s’integra com a membre a la comissió de seguiment del SAD conjunt amb 
diversos municipis de menys de 20.000 habitants del Baix Llobregat i designarà com a mínim a 
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una  persona  del  municipi,  amb capacitat  d’interlocució  i  representació  de  l’ens  local,  per  a 
participar en aquesta comissió.

L’Ajuntament valida els preus unitaris de licitació, segons la taula següent:
 

CONCEPTE PREU MÀXIM HORA
(sense IVA)

PREU TOTAL
4 % IVA INCLÒS

PREU TOTAL
10% IVA INCLÒS

SERVEIS DINS DEL MARC 
DE LA LLEI 39/2006 

LAPAD
ALTRES SERVEIS

Servei d’atenció personal 17,29 € 17,98 € 19,02 €

Servei d’atenció a la llar 14,18 € 14,75 € 15,60 €

L’Ajuntament es compromet a fer la previsió plurianual de despesa relacionada a continuació.

EXERCICI 2017

MUNICIPI DIES HORES PROPORCIÓ
IVA 

proporció 
(4%-10%)

MODIFICACIONS
IVA modificacions 

(4%-10%)
MÀXIM 2017

SAD   SOCIAL  ATENCIÓ 
PERSONAL

194,00 395,19 6.832,84 683,28 € 1.366,57 € 136,66 € 9.019,34 €

SAD  SOCIAL  ATENCIÓ 
LLAR

194,00 461,07 6.537,97 653,80 € 1.307,59 € 130,76 € 8.630,12 €

SAD  DEPENDÈNCIA 
ATENCIÓ PERSONAL

194,00 2.056,46 35.556,19 1.422,25 € 7.111,24 € 284,45 € 44.374,13 €

SAD  DEPENDÈNCIA 
ATENCIÓ LLAR

194,00 491,05 6.963,09 278,52 € 1.392,62 € 55,70 € 8.689,94 €

TOTAL 3.403,77 55.890,09 3.037,85 € 11.178,02 € 607,57 € 70.713,53 €

EXERCICI 2018

MUNICIPI DIES HORES PROPORCIÓ
IVA 

proporció 
(4%-10%)

MODIFICACIONS
IVA 

modificacions 
(4%-10%)

MÀXIM 2018

SAD   SOCIAL  ATENCIÓ 
PERSONAL

365 743,52 12.855,46 1.285,55 € 2.571,09 € 257,11 € 16.969,21 €

SAD  SOCIAL  ATENCIÓ 
LLAR

365 867,48 12.300,92 1.230,09 € 2.460,18 € 246,02 € 16.237,21 €

SAD  DEPENDÈNCIA 
ATENCIÓ PERSONAL

365 3.869,12 66.897,08 2.675,88 € 13.379,42 € 535,18 € 83.487,56 €

SAD  DEPENDÈNCIA 
ATENCIÓ LLAR

365 923,88 13.100,62 524,02 € 2.620,12 € 104,80 € 16.349,57 €

TOTAL 6.404,00 105.154,08 5.715,55 21.030,82 1.143,11 133.043,56

EXERCICI 2019

MUNICIPI DIES HORES PROPORCIÓ
IVA 

proporció 
(4%-10%)

MODIFICACIONS
IVA modificacions 

(4%-10%)
MÀXIM 2019

SAD   SOCIAL  ATENCIÓ 
PERSONAL

365 743,52 12.855,46 1.285,55 € 2.571,09 € 257,11 € 16.969,21 €

SAD  SOCIAL  ATENCIÓ 
LLAR

365 867,48 12.300,92 1.230,09 € 2.460,18 € 246,02 € 16.237,21 €

SAD  DEPENDÈNCIA 
ATENCIÓ PERSONAL

365 3.869,12 66.897,08 2.675,88 € 13.379,42 € 535,18 € 83.487,56 €

SAD  DEPENDÈNCIA 
ATENCIÓ LLAR

365 923,88 13.100,62 524,02 € 2.620,12 € 104,80 € 16.349,57 €

TOTAL 6.404,00 105.154,08 5.715,55 21.030,82 1.143,11 133.043,56
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EXERCICI 2020

MUNICIPI DIES HORES PROPORCIÓ
IVA 

proporció 
(4%-10%)

MODIFICACIONS
IVA modificacions 

(4%-10%)
MÀXIM 2020

SAD   SOCIAL  ATENCIÓ 
PERSONAL

365 743,52 12.855,46 1.285,55 € 2.571,09 € 257,11 € 16.969,21 €

SAD  SOCIAL  ATENCIÓ 
LLAR

365 867,48 12.300,92 1.230,09 € 2.460,18 € 246,02 € 16.237,21 €

SAD  DEPENDÈNCIA 
ATENCIÓ PERSONAL

365 3.869,12 66.897,08 2.675,88 € 13.379,42 € 535,18 € 83.487,56 €

SAD  DEPENDÈNCIA 
ATENCIÓ LLAR

365 923,88 13.100,62 524,02 € 2.620,12 € 104,80 € 16.349,57 €

TOTAL 6.404,00 105.154,08 5.715,55 21.030,82 1.143,11 133.043,56

EXERCICI 2021

MUNICIPI DIES HORES PROPORCIÓ
IVA proporció 

(4%-10%)
MODIFICACIONS

IVA 
modificacions 

(4%-10%)
MÀXIM 2021

SAD   SOCIAL  ATENCIÓ 
PERSONAL

171 348,33 6.022,69 602,27 € 1.204,54 € 120,45 € 7.949,94 €

SAD  SOCIAL  ATENCIÓ 
LLAR

171 406,41 5.762,86 576,29 € 1.152,57 € 115,26 € 7.606,98 €

SAD  DEPENDÈNCIA 
ATENCIÓ PERSONAL

171 1.812,65 31.340,77 1.253,63 € 6.268,15 € 250,73 € 39.113,29 €

SAD  DEPENDÈNCIA 
ATENCIÓ LLAR

171 432,83 6.137,54 245,50 € 1.227,51 € 49,10 € 7.659,65 €

TOTAL 3.000,23 49.263,86 2.677,69 9.852,77 535,54 62.329,86

La vigència del conveni serà de 2 anys més una possible pròrroga de 2 anys, considerant-se 
iniciat amb efectes des de la data de signatura del mateix.

L’incompliment  del  conveni  per  qualsevol  de  les  parts  signatàries  pot  donar  lloc  a  la  seva 
resolució.

En cas de resolució del conveni, l’Ajuntament es compromet a l’abonament de les obligacions 
econòmiques existents.

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa per import de 70.713,53€ condicionada a l’aprovació de la 
modificació  pressupostària  03/2017,  de  l’exercici  2017,  la  despesa  de  133.043,56€  dels 
pressupostos de 2018, 2019 i 2020 i la de 62.329,86€ del pressupost  de 2021 i condicionar 
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos.

Quart. Designar la tècnica d’Autonomia a la Persona, Pilar Cortadella i Archs com a membre de la 
comissió de seguiment del SAD conjunt amb diversos municipis de menys de 20.000 habitants 
del Baix Llobregat en representació de l’Ajuntament d’Abrera.

Cinquè. Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern que se celebri.

Sisè. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar al Departament 
de Serveis Socials i al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i Finances per als efectes 
oportuns.”

La part dispositiva cinquena estableix ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern 
que se celebri.
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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. Ratificar el Decret 2017-0350 adoptat en data 17 de març de 2017.
 
Segon. Donar compte al Departament d’Intervenció i al Departament de Serveis Socials.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,  
adoptant-se en els termes de la mateixa.

8.2 Expedient núm.: E255/2017/06
Assumpte: Donar compte del Decret de Regidoria delegada núm.2017-0359, d’aprovació de les bases 
de concurs de Cartells de Festa Major 2017

La  Regidoria  delegada  de  Cultura  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  el  Decret 
núm.2017-0359, de data 21 de març de 2017 per a la convocatòria del concurs de Cartells de 
Festa Major 2017, amb el contingut literal següent:

“L’art.  25  LRBRL estableix  que  els  municipis  podran  promoure  activitats  destinades  a  satisfer  les 
necessitats i  aspiracions de la comunitat veïnal,  establint com a competència pròpia dels municipis, 
entre d’altres, la promoció de la cultura.

La consecució d’aquest objectiu es pot assolir amb la realització de concursos com seria el concurs de  
cartells de Festa Major.

Ha estat sempre voluntat de la Regidoria de Cultura potenciar les festes tradicionals i participatives del  
municipi. Aquesta voluntat es manifesta de manera ben clara amb la celebració de la Festa Major, marc 
en què es desenvolupa el concurs de cartells de Festa Major, i que afavoreix la participació i implicació 
de la ciutadania en la realització d’activitats culturals i festives, alhora que es fomenta la creació artística  
en el municipi d’Abrera.

La realització del Concurs de Cartells de Festa Major està avalada per la tradició i la participació en 
edicions anteriors. A més, amb aquest concurs fomentem la participació i implicació d’aquells veïns i  
veïnes amb inquietuds artístiques que tinguin la voluntat de col·laborar i mostrar la seva obra al municipi. 

L’informe tècnic núm. INFORME TÈCNIC Exp. E255201705 en data 20.03.2017 avala favorablement la  
convocatòria del Concurs de Cartells de Festa Major.

Aquesta  proposta  de  resolució  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Cultura  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. Convocar el  concurs de cartells de Festa Major i  aprovar les bases específiques que seran 
d’aplicació, de conformitat amb el text que s’annexa a aquest acord.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura, Departament de Joventut i al Departament 
de Comunicació, per a donar difusió del concurs al web municipal (www.ajuntamentabrera.org), a Ràdio 
Abrera i a l’agenda cultural.
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Tercer. Donar compte en la propera Junta de Govern Local del present decret d’alcaldia d’aprovació de 
les bases de la concurs de cartell de Festa Major.”

ACORD

Primer. Donar compte del Decret de Regidoria delegada núm.2017-0359, de data 21 de març 
de 2017 per a la convocatòria del concurs de Cartells de Festa Major 2017.
Segon.  Comunicar aquest  acord al  Departament  de Cultura,  Departament de Joventut  i  al 
Departament  de  Comunicació,  per  a  donar  difusió  del  concurs  al  web  municipal 
(www.ajuntamentabrera.org), a Ràdio Abrera i a l’agenda cultural.

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

8.3 Expedient núm: G404/2016/28
Assumpte:  Rectificació  decret  2016-0748  i  acceptació fase  segona  ajut  Diputació  del  Programa 
complementari d’escolarització en primera infància curs 2015-2016

En data 30.06.2016, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, es va 
aprovar el Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2015-2016, 
en  el  marc  del  Pla  “Xarxa  de  Governs  Locals  2016-2019”,  i  la  concessió  dels  ajuts 
corresponents a la fase primera.

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

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

En data 27.07.2016, la Diputació de Barcelona, va presentar un escrit a l’Ajuntament d’Abrera 
(registre  d’entrada  2016-E-RC-6660)  en  què  comunicava  l’atorgament  pel  procediment  de 
concessió directa d’un recurs econòmic de 3.536,32 €.

En data 04.10.2016,  per acord de la Junta de Govern Local, es va ratificar el  decret  núm. 
2016-0748, de 28.07.2016, d’acceptació de l’ajut de 3.536,32 €. Posteriorment, s’ha detectat 
un error material en aquest decret. 

En data 24.11.2016, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, es va 
aprovar la concessió dels ajuts corresponents a la fase segona del Programa complementari 
d’escolarització en primera infància per al curs 2015-2016.

En data 22.12.2016, la Diputació de Barcelona, va presentar un escrit a l’Ajuntament d’Abrera 
(registre d’entrada 2016-E-RC-11442) en què comunicava l’atorgament d’un recurs econòmic 
de 8.712,41 € corresponent a la fase segona del programa. 
Aquesta  proposta  d’acord ha estat  formulada per  l’Àmbit  d’Ensenyament,  en  el  marc  de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta regidoria delegada 
d’Ensenyament en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015/0596 del 
dia 3 de juliol de 2015.
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ACORD

Primer. Rectificar l’error material del decret  núm. 2016-0748, de 28.07.2016, d’acceptació de 
l’ajut de 3.536,32 € corresponent a la fase primera del programa i ratificat, en data 04.10.2016, 
per acord de la Junta de Govern Local.

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

Ha de dir: 
Primer.  Acceptar  l’ajut  concedit  per  la  Diputació de  Barcelona,  de  3.536,32  €,  
corresponent  a  la  fase  primera  del  Programa  complementari  d’escolarització  en  
primera infància per al curs 2015-2016.

Segon. Acceptar l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona, de 8.712,41 €, corresponent a la 
fase  segona  del  Programa  complementari  d’escolarització  en  primera  infància  per  al  curs 
2015-2016.

Tercer. Aprovar el compromís d’ingrés per import total de 12.248,73 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 46100 del pressupost vigent.

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

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

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

9.1 Expedient: G404/2017/62
Assumpte: Aprovació subvenció fons de prestació de la Diputació de Barcelona. 

El 23 de febrer de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar els ajuts 
als municipis de la província en el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu règim 
regulador.

Un dels ajuts són els fons de prestació, que s’atorguen per concessió directa i que consisteixen 
en transferències dineràries de caràcter excepcional per al finançament de serveis i estructures 
de gestió local, distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb l’objecte finançat de 
caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic o de gestió.

Atès el registre d’entrades de data 20/03/2017, 2017-E-RC-2757, es concedeix a l’Ajuntament 
d’Abrera:

Ens destinatari NIF
Aportació 
Diputació (EUR)

Import  a  justificar 
(EUR)

CODI XGL Nº op. comptable

Ajuntament Abrera P0800100J 24.784,64€ 33.046,19€ 17/Y/233620 1703000376/1
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Les actuacions objecte del fons de prestació tenen un període d’execució comprés entre l’1 de 
gener de 2017 al 31 de desembre de 2017 i la Diputació de Barcelona realitzarà un pagament 
avançat equivalent al 50% de l’import concedit, quan l’Ajuntament presenti l’acceptació de la 
subvenció.

Vist  l’informe  tècnic  favorable  PE  32/2017  de  20/03/17  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.  2016-1302  del  dia  22/12/2016,  proposa  a  la  Junta  de 
Govern Local l’adopció del següent 

ACORD:

Primer. Acceptar els fons de prestació concedit per la Diputació de Barcelona.

Segon. Aprovar el compromís d'ingrés per import de 24.784,64 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 46101 en concepte de fons de prestació “Suport econòmic a les estructures 
bàsiques  per  al  funcionament  dels  Serveis  Locals  d’Ocupació  de  les  entitats  locals  amb 
conveni Xaloc, de la Diputació de Barcelona per al 2017”

Tercer.  Notificar  aquest  acord  a  la  Diputació  de Barcelona  i  comunicar-lo  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.

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
 El Secretari                L’Alcalde,

 Oscar Buxeres Soler                            Jesús Naharro Rodríguez 

   

33


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament d'Abrera
	2017-05-12T10:12:34+0200
	Abrera
	CPISR-1 C Oscar Buxeres Soler
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament d'Abrera
	2017-05-12T11:48:24+0200
	Abrera
	NAHARRO RODRIGUEZ JESUS - 39362663A
	Ho accepto




