
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 16 DE MAIG 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 16 de maig 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).  
- 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:
- 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).

Excusen l’assistència :
- Sr.  F.  Xavier  Serret  i  Marsiñach,  regidor  delegat  de  Medi  Ambient  i 

Sanitat (ERC)
- Sr.  José  Luís  Hita  Bullón  regidor  delegat  de  Seguretat  Ciutadana, 

Protecció civil i Personal (PSC)

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

ORDRE DEL DIA

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/09

Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 02.05.17

2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G328/2016/28
Pròrroga del contracte administratiu d'obres d’adequació de local per ubicar la ràdio municipal

2.2 Expedient núm.: G333/2016/39
Pròrroga  del  contracte  administratiu  de  serveis  d’assistència  tècnica  per  a  la  realització  del 
projecte executiu de reforma de la Sala Municipal i el projecte d’activitat

2.3 Expedients  núm.:  G337/2016/37, G333/2016/51, G333/2015/25, G333/2016/53, G333/2017/12, 
G333/2015/19,  G333/2017/15,  G328/2017/02,  G329/2017/09,  G333/2015/12,  G330/2016/15, 
G333/2017/19, G328/2016/29 i G330/2016/22.
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Donar compte de decrets en matèria de contractació.

2.4 Expedient núm.: G367/2015/01
Pròrroga de la concessió demanial Bar-restaurant de les Piscines municipals descobertes.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.: E017/2017/009
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Puigmal, 4b (CA.233), 
a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.2 Expedient núm.:   E014/2017/027
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Antonio Machado, 
62, a instància d’IB, amb NIF XXXXX815Q. 

3.3 Expedients núms.: E015/2017/04/Abril i els referenciats
Assabentat  de  comunicacions  prèvies  per  a  la  realització  d'obres  menors  i  de  tala  d'arbres 
presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes d’abril de  2017.

3.4 Expedient núm.:  E013/2016/039
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar un habitatge unifamiliar aïllat a l'immoble ubicat al 
c/ Ullastrell, 34 (CV2.400), a instància de CGG, amb NIF XXXXX943H.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/2015/29
Comunicació d’activitat de fusteria metàl·lica a l’avinguda de Ca n’Amat, 10, nau 5.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2017/58
Petició a la Diputació de Barcelona perquè s’elabori un pla de protecció per a béns del patrimoni 
d’Abrera

5.2 Expedient núm.: G168/2017/34 
Assumpte: Donar compte dels decrets de concessió de subvencions relatius al període comprés 
entre el  01/01/17 i el 30/04/17.

6 CONVENIS 

6.1 Expedient: G401/2017/09
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i la Diputació de Barcelona per 
a la posada a disposició i utilització de la Plataforma telemàtica XALOC en el marc de la Xarxa de 
Serveis Locals d’Ocupació (SLO)

6.2 Expedient: G401/2017/10
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat en el marc del programa Promoure l’Ocupació a la indústria local del Baix Llobregat 
segona fase subvencionat per la Diputació de Barcelona

7 PERSONAL

7.1 Expedient: G196/2017/04.
Recurs potestatiu de reposició contra les bases de la convocatòria G196/2017/04.

8 ALTRES ASSUMPTES

---

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/09
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 02.05.17
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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 2 de maig 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.: G328/2016/28
del contracte administratiu d'obres d’adequació de local per ubicar la ràdio municipal

Pel  decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-1173  del  dia  29  de  novembre  de  2016,  es  va 
adjudicar el  contracte  administratiu  d'obres d’adequació de local  per  ubicar la  ràdio 
municipal a l’empresa Nesra Enginyeria i instal·lacions, SL, amb CIF B64049216, per 
un import de 147.283,50 € (21% IVA: 30.929,54 €, total: 178.213,04 €).

La clàusula 2a del contracte, regula, entre altres: “El termini d’execució del contracte 
serà de tres mesos, comptats des del dia hàbil següent al d’inici de les obres, recollit a  
l’acta de comprovació del replanteig .../...”
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L’acta de comprovació del replanteig es va formalitzar el dia 14 de desembre de 2016, 
i en ella s’indicava que les obres començarien el 16 de gener de 2017; per tant, el 
termini d’execució es fixa pel dia 17 d’abril de 2017.

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 10 d’abril  
de 2017 (registre d’entrades núm. 3553).

S’ha emès informe tècnic núm. 2017-0052 en data 18 d’abril de 2017, segons el qual 
no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del contracte.

L’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques (LPACAP) diu, literalment:
Artícle 32 Ampliació
1. L’Administració,  excepte  precepte  en  contra,  pot  concedir  d’ofici  o  a  petició  dels  interessats  una  
ampliació  dels  terminis  establerts,  que  no  excedeixi  la  meitat  d’aquests,  si  les  circumstàncies  ho 
aconsellen  i  amb  això  no  es  perjudiquen  drets  de  tercer.  L’acord  d’ampliació  s’ha  de  notificar  als  
interessats.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i 
Medi Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i  Territori,  i  aquest  regidor 
delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat en ús de les atribucions 
que m’atorga el  Decret  de l’Alcaldia núm.  2016-1302 de 22 de desembre de 2016 
proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Ampliar el contracte  administratiu d'obres d’adequació de local per ubicar la 
ràdio municipal a l’empresa Nesra Enginyeria i instal·lacions, SL, amb CIF B64049216, 
fins el dia 1 de juny de 2017 (un mes i mig  a partir del 17 d’abril de 2017, data de la 
finalització del termini d’execució del contracte).

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa  Nesra Enginyeria i instal·lacions, SL, amb 
CIF B64049216, i donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Intervenció 
general,  Tresoreria i  Finances (Cap de Departament i  a l’Administrativa Polivalent de 
Comptabilitat  i Suport) i al Departament d’Urbanisme i Territori (tècnics).

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

2.2 Expedient núm.: G333/2016/39
Pròrroga  del  contracte  administratiu de serveis  d’assistència  tècnica per  a  la  realització del 
projecte executiu de reforma de la Sala Municipal i el projecte d’activitat

Per acord núm. 2.10 de la Junta de Govern Local,  en sessió extraordinària i urgent, 
celebrada el  dia  13  de desembre  de 2016, es va adjudicar  el  contracte menor  de 
serveis d’assistència tècnica per a la realització del projecte executiu de reforma de la 
Sala Municipal i el projecte d’activitat, a  l’empresa Lloveras & Soler, arquitectes, SLP, 
amb NIF B-61.632.485, per un import de 5.666 €, sense IVA (6.855,86 € amb el 21% 
d’IVA inclòs).

El dispositiu Tercer,  punt 5 de l’acord ressenyat (núm. 2.10) deia: “El termini per la 
redacció del projecte executiu serà de 2 mesos a partir de la data d’adjudicació”.
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El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte mitjançant escrit de data 16 de febrer 
de 2017 (registre d’entrades núm. 1718).

S’ha emès informe tècnic  núm.  2017-0043 en data  21 d’abril  de  2017,  en què es 
justifica  la  concessió  de la  pròrroga  del  contracte  per  causes  imputables  a 
l’Administració, i que, diu en la seva part essencial:
“Expedient núm.: G333/2016/39
Assumpte: Contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a la realització del projecte executiu de  
reforma de la Sala Municipal i el projecte d’Activitat
La Junta de Govern Local en data 13 de desembre de 2016 va aprovar l’adjudicació del contracte menor  
de serveis d’assistència tècnica per a la realització del projecte executiu de reforma de la Sala Municipal i  
el projecte d’Activitat al despatx d’arquitectes Lloveras & Soler, arquitectes SLP.
El termini d’execució del contracte era de 2 mesos a partir de la data d’adjudicació.
En data 21 de desembre de 2016 es va notificar oficialment per carta l’adjudicació del contracte.
En data 16 de febrer de 2017, l’adjudicatari ha presentat una instància en la qual sol·licita una pròrroga  
del termini de lliurament del projecte executiu comptabilitzada en 3 setmanes a partir de la concreció  
d’alguns temes plantejats per l’adjudicatari a l’Ajuntament. El tema més important és l’ús que s’ha de  
donar a l’amfiteatre del primer pis: opció sense butaques i destinar-lo a magatzem, o amb butaques i  
incloent la sala de control.
En la instància s’indica que les decisions de l’Ajuntament d’aquests ajustos dels programa funcional de la  
Sala, condicionen el tancament final del projecte per la qual cosa no és possible lliurar els treballs en el  
termini fixat en el contracte.
Cal indicar que efectivament en la redacció dels treballs per la realització del projecte executiu de reforma  
de la Sala Municipal, els arquitectes adjudicataris han plantejat alguns dubtes en el programa funcional  
que estaven pendents que l’Ajuntament decidís.
En data 6 d’abril es va realitzar una reunió en la que s’han decidit els temes pendents, amb la qual cosa ja  
és  possible  finalitzar  el  projecte  executiu  de  la  Sala  Municipal.  En  aquesta  reunió  l’Ajuntament  ha  
demanat  tenir-ne  una  altra  reunió  prèvia  al  tancament  final  del  projecte  per  a  poder  revisar-lo  
acuradament.
Conclusions
Per tot això es proposa l’ampliació del termini de lliurament del projecte executiu de reforma de la Sala  
Municipal i el projecte d’Activitat en 1 mes a partir de la data de la seva notificació.”

L’article 213.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRSCSP) diu, 
literalment:
Artículo 213 Resolución por demora y prórroga de los contratos 
2.  Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus  
compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración  
un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.”

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i 
Medi Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i  Territori,  i  aquest  regidor 
delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, i Millora, en ús de les 
atribucions que m’atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 
2016 proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Ampliar el contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a la realització 
del projecte executiu de reforma de la Sala Municipal i el projecte d’activitat, adjudicat a 
l’empresa Lloveras & Soler, arquitectes, SLP, per un termini d’un mes a comptar a partir 
del dia següent a la notificació d’aquest acord.

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa Lloveras & Soler, arquitectes, SLP, i donar 
compte a la Intervenció municipal i  al Departament  d’Intervenció general, Tresoreria i 
Finances i al Departament d’Urbanisme i Territori (tècnics).
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

2.3  Expedients  núm.:  G337/2016/37,  G333/2016/51,  G333/2015/25,  G333/2016/53, 
G333/2017/12,  G333/2015/19,  G333/2017/15,  G328/2017/02,  G329/2017/09,  G333/2015/12, 
G330/2016/15, G333/2017/19, G328/2016/29 i G330/2016/22.
Donar compte de decrets relatius a procediments d’adjudicació dels contractes de serveis de 
gestor d’expedients,  serveis d'assessorament jurídic en dret administratiu públic en general, 
aprovació d’adquisició, autorització i disposició de la despesa d’un equip multifunció mitjançant 
l’adhesió a l’Acord marc de l’ACM i  el  CCDL de subministrament  d’equips d’impressió i  de 
multifunció,  menor  d’obres  d’adequació  del  bar  del  mercat  municipal,  menor  de  serveis 
d’assistència tècnica per a la realització del projecte d’urbanització del c/ Major entre l’Av. Lluís  
Companys i el c/ Era, menor de subministrament i servei d’instal·lació d’enllumenat interior a 
tres edificis municipals, menor de serveis per l’assistència jurídica pel servei municipal d’aigües, 
menor de serveis de prospecció i excavació arqueològica al jaciment de la vil·la romana de 
Sant Hilari; de convalidació de factures dels contractes: Servei de consergeria i vigilància a les  
instal·lacions esportives municipals, serveis d’implantació de la Plataforma de Gestiona per a la 
tramitación d’expedients i de subministrament i servei de manteniment d’equips multifunció; de 
procediment de desestiment del  contracte menor de serveis de disseny d’agendes i butlletí 
municipal;  de  rectificació  d’errada  material  a  l’adjudicació  del  contracte  menor  d’obres 
d’adequació  del  bar  del  mercat  municipal  i  d’inici  d’expedient  i  d’aprovació  de  plecs  de 
clàusules i convocatòria de licitació del contracte de subministrament, mitjançant arrendament 
amb  opció  de  compra,  de  màquines  de  fitness  per  al  CAM,  de  contracte  d’obres  de 
pavimentació de diferents carrers del municipi i Resolució del contracte d’obres de reforma de 
la sala de filtració i tractament a la Piscina Municipal d’estiu.

L’Alcaldia  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  els  decrets  següents,  relatius  a 
procediments contractuals:

- núm. 2017-0436 de 10.04.2017 d’aprovació d’adquisició, i autorització i disposició de la 
despesa d’un equip multifunció mitjançant l’adhesió a l’Acord marc de l’ACM i el CCDL 
de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitat de compra i 
arrendament amb o sense opció de compra amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya.

- núm. 2017-0455 de 13.04.2017 d’adjudicació del contracte menor d’obres d’adequació 
del bar del mercat municipal.

- núm.  2017-0478 de 21.04.2017 de desestiment  del  contracte  menor  de serveis  de 
disseny d’agendes i butlletí municipal de l’Ajuntament d’Abrera.

- núm.  2017-0480  de  21.04.2017  d’adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis 
d’assistència tècnica per a la realització del projecte d’urbanització del c/ Major entre 
l’Av. Lluís Companys i el c/ Era.

- núm. 2017-0484 de 21.04.2017 d’adjudicació del contracte menor de subministrament i 
servei d’instal·lació d’enllumenat interior a tres edificis municipals: el Pavelló Esportiu 
Municipal,  el  Gimnàs  de  l’Escola  Francesc  Platón  i  les  oficines  del  Departament 
d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient.

- núm.  2017-0485  de  21.04.2017  de  rectificació  d’errada  material  en  el  Decret  de 
l’Alcaldia núm. 2017-0455 de data 13 d’abril de 2017, d’adjudicació del contracte menor 
d’obres d’adequació del bar del mercat municipal.

- núm. 2017-0503 de 25.04.2017 d’aprovació d’adquisició, i autorització i disposició de la 
despesa d’un equip multifunció per al Centre Obert “La Galàxia” mitjançant l’adhesió a 
l’Acord  marc  de  l’ACM  i  el  CCDL  de  subministrament  d’equips  d’impressió  i  de 
multifunció en les modalitat de compra i arrendament amb o sense opció de compra 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

- núm.  2017-0513  de  26.04.2017  de  convalidació  de  factura  de març  de  2017  del 
contracte menor  de servei  de consergeria i  vigilància a les instal·lacions  esportives 
municipals.
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- núm.  2017-0519  de  26.04.2017  d’adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis  per 
l’assistència jurídica per analitzar, diagnosticar, proposar, tramitar, estudiar i redactar la 
documentació jurídica del servei municipal d’aigües.

- núm. 2017-0546 de 03.05.2017 de Convalidació de factures del contracte menor de 
serveis  d’implantació  de  la  Plataforma  de  Gestión  Documental  y  Gestión  de 
Expedientes per a la tramitació d’expedients de l’Ajuntament d’Abrera.

- núm. 2017-0547 de 04.05.2017 d’inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i 
convocatòria de licitació del contracte de subministrament, mitjançant arrendament amb 
opció de compra, de màquines de fitness per al CAM.

- núm. 2017-0548 de 04.05.2017 d’inici d’expedient,  aprovació del plec de clàusules i 
convocatòria de licitació del contracte d’obres de pavimentació de diferents carrers del 
municipi.

- núm.  2017-0549  de  04.05.2017  d’Adjudicació  del  contracte  de  serveis  de  gestor 
d'expedients.

- núm. 2017-0555 de 04.05.2017 de Convalidació de factura del  contracte menor  de 
subministrament  i  servei  de  manteniment  de  2  equips  multifunció  per  a  l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà i per al Centre Aquàtic Municipal.

- núm.  2017-0574  de  08.05.2017  d’Adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis  de 
prospecció i excavació arqueològica al jaciment de la vil·la romana de Sant Hilari.

- núm. 2017-0576 de 08.05.2017 de Resolució del contracte d’obres de reforma de la  
sala de filtració i tractament a la Piscina Municipal d’estiu.

- núm. 2017-0577 de 08.05.2017 d’Adjudicació del contracte de serveis d'assessorament 
jurídic en dret administratiu públic en general.

La part  dispositiva final  de cada decret  estableix l’obligació de donar compte o de 
ratificar per la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 2015-0593 de data 2/07/2015.

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

ACORD

Primer. Donar  compte  dels  decrets  d’Alcaldia  relatius  a  adjudicació  de  contractes 
menors, que es relacionen seguidament:

- Decret d’alcaldia núm. 2017-0436 de 10.04.2017 d’aprovació d’adquisició, i autorització 
i disposició de la despesa d’un equip multifunció mitjançant l’adhesió a l’Acord marc de 
l’ACM  i  el  CCDL de  subministrament  d’equips  d’impressió  i  de  multifunció  en  les 
modalitat de compra i arrendament amb o sense opció de compra amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya.

- Decret  d’alcaldia  núm. 2017-0455 de 13.04.2017 d’adjudicació  del  contracte  menor 
d’obres d’adequació del bar del mercat municipal.

- Decret d’alcaldia núm. 2017-0480 de 21.04.2017 d’adjudicació del contracte menor de 
serveis d’assistència tècnica per a la realització del projecte d’urbanització del c/ Major 
entre l’Av. Lluís Companys i el c/ Era.

- Decret d’alcaldia núm. 2017-0484 de 21.04.2017 d’adjudicació del contracte menor de 
subministrament i servei d’instal·lació d’enllumenat interior a tres edificis municipals: el 
Pavelló Esportiu Municipal,  el  Gimnàs de l’Escola Francesc Platón i les oficines del 
Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient.

- Decret d’alcaldia núm. 2017-0503 de 25.04.2017 d’aprovació d’adquisició, i autorització 
i  disposició de la  despesa d’un  equip  multifunció  per  al  Centre  Obert  “La  Galàxia” 
mitjançant l’adhesió a l’Acord marc de l’ACM i el CCDL de subministrament d’equips 
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d’impressió i  de multifunció en les modalitat de compra i arrendament amb o sense 
opció de compra amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0519 de 26.04.2017 d’adjudicació del contracte menor de 
serveis per l’assistència jurídica per analitzar, diagnosticar, proposar, tramitar, estudiar i 
redactar la documentació jurídica del servei municipal d’aigües.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0574 de 08.05.2017 d’Adjudicació del contracte menor de 
serveis de prospecció i excavació arqueològica al jaciment de la vil·la romana de Sant 
Hilari.

Segon. Donar compte dels decrets d’Alcaldia relatius a adjudicació de contractes amb 
procediment contractual obert, que es relacionen seguidament:

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0549 de 04.05.2017 d’Adjudicació del contracte de serveis 
de gestor d'expedients.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0577 de 08.05.2017 d’Adjudicació del contracte de serveis 
d'assessorament jurídic en dret administratiu públic en general. 

Tercer. Donar compte dels decrets d’Alcaldia relatius a convalidació de factura, que es 
relacionen seguidament:

- Decret d'Alcaldia núm. 2017-0513 de 26.04.2017 de convalidació de factura de març de 
2017 del contracte menor de servei de consergeria i vigilància a les instal·lacions esportives 
municipals.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0546 de 03.05.2017 de Convalidació de factures del contracte 
menor  de serveis  d’implantació  de la  Plataforma de Gestión Documental  y  Gestión de 
Expedientes per a la tramitació d’expedients de l’Ajuntament d’Abrera.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0555 de 04.05.2017 de Convalidació de factura del contracte 
menor de subministrament i servei de manteniment de 2 equips multifunció per a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà i per al Centre Aquàtic Municipal.

Quart. Donar compte d’altres decrets relatius a procediments contractuals:

- Decret d’alcaldia núm. 2017-0478 de 21.04.2017 de desestiment del contracte menor de 
serveis de disseny d’agendes i butlletí municipal de l’Ajuntament d’Abrera.

- Decret  d’alcaldia núm. 2017-0485 de 21.04.2017 de rectificació d’errada material  en el 
Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0455 de data 13 d’abril de 2017, d’adjudicació del contracte 
menor d’obres d’adequació del bar del mercat municipal.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0547 de 04.05.2017 d’inici d’expedient, aprovació dels plecs 
de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del  contracte  de  subministrament,  mitjançant 
arrendament amb opció de compra, de màquines de fitness per al CAM.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0548 de 04.05.2017 d’inici d’expedient, aprovació del plec de 
clàusules  i  convocatòria  de licitació del  contracte  d’obres  de pavimentació  de diferents 
carrers del municipi.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-0576 de 08.05.2017 de Resolució del  contracte d’obres de 
reforma de la sala de filtració i tractament a la Piscina Municipal d’estiu.

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.: G367/2015/01
Pròrroga de la concessió demanial Bar-restaurant de les Piscines municipals descobertes.

Per acord núm. 2.8, adoptat per la Junta de Govern Local en data 08/06/2015, es va 
adjudicar la concessió demanial Bar-restaurant de les Piscines municipals descobertes 
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a Cristian Fernández Aguilera, amb NIF  xxxxx181W, per un cànon de 14.400 € (600 
€/mes), amb un total de 17.424 € IVA inclòs, formalitzat el 09/06/2015.

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

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 7/04/2017 
(Registre núm. 2017-E-RC-3436).

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  20/04/2017,  subscrit  pel  cap  del  Departament 
d’Esports, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del 
contracte.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el  
relacionat anteriorment, aquesta Regidoria d’Esports, Salut, 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. Prorrogar  la  concessió  demanial  Bar-restaurant  de  les  Piscines  municipals 
descobertes,  adjudicada  a  Cristian  Fernández  Aguilera, per  a  les  dues  anualitats 
compreses entre el 10/06/2017 i el 9/06/2019.

Segon. Notificar aquest acord al contractista Cristian Fernández Aguilera.

Tercer. 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.

3.- OBRES  

3.1 Expedient núm.: E017/2017/009 
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Puigmal, 4b (CA.233), a 
instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 23 de març de 2017, a les 13:55 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-2931),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per G.R.R., amb NIF XXXXX052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació 
de la xarxa de subministrament a c/ Puigmal, 4b (CA.233) (referència cadastral 6662210).

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- informe tècnic de data 30 de març de 2017 (núm. 2017-0044) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 5 d’abril de 2017 (núm. SS-2017-067) emès pel lletrat assessor 
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extern Santiago Salvador.
-  Informe jurídic  de data  25 d’abril  de (núm.  2017-0078)  emès per  la  Secretaria  de 
l'Ajuntament.

La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori) en el marc del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 
305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  la  Llei  d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment es proposa a la Junta de Govern local l'adopció del 
següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2017/009, 
sol·licitada per G.R.R. amb NIF XXXXX052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural  Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament  a c/  Puigmal,  4b  (CA.233)  (referència  cadastral  6662210),  d'aquest 
terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals 
d'obres  en  xarxes  de  serveis  de  subministrament,  a  les  condicions  particulars  que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 23 de març de 
2017, a les 13:55 hores  (número de registre d'entrades 2017-E-RC-2931), però amb les 
següents  correccions:  es  detecta  un  error  a  l’adreça  especificada  als  plànols  i  a  la 
sol·licitud (4a en lloc de 4b, que és la que correspon segons traçat grafiat).
 
Segon. Informar a Gas Natural  Catalunya SDG, SA que tal  i  com s'estableix en les 
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:
 
Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  39,53 €
TOTAL €   39,53 €
 
Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i  8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  Gas Natural  Catalunya  SDG,  SA,  i  comunicar-lo  al 
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Departament d'Intervenció general,  Tresoreria i  Finances,  i  al  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.

3.2 Expedient núm.:   E014/2017/027  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Antonio 
Machado, 62, a instància d’IB, amb NIF XXXXX815Q. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 31 de març de 2017, a les 11:30 i a 
les  11:34  hores   (registre  d'entrades  núms.  2017-E-RC-3192  i  2017-E-RC-3194, 
respectivament), petició de llicència urbanística subscrita per IB, amb NIF XXXXX815Q, 
per a executar obres d'adequació del local comercial  ubicat al  c/ Antonio Machado, 62 
(referència cadastral  8476501).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 25 d’abril de 2017 (núm. 2017-0151) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 26 d’abril de 2017 (núm. SS-2017-077) emès pel lletrat assessor 
extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 2 de maig de 2017 (núm. 2017-0079) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; 
de  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en 
compte tot el  relacionat anteriorment,  aquesta regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2017/027,  sol·licitada per  IB,  amb NIF XXXXX815Q,  per  a executar les obres 
consistents  en obres  d'adequació  de  local  comercial  al   c/  Antonio  Machado,  62 
(referència cadastral 8476501), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de 
les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 31 de març de 
2017.
-  L'atorgament  d'aquesta  llicència  d'obres  no  exclou  l'obligació  del  responsable  de 
l'activitat de la seva legalització, d'acord amb la legislació ambiental vigent.
- El nou bany projectat per ser un servei higiènic adaptat ha de complir les condicions 
mínimes d’accessibilitat establertes al D135/1995
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 
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Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres3,66 % Del pressupost 120,39 €
TOTAL €  120,39 €

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

Quart. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient 
(Cap  de  Departament,  arquitecta,  arquitecte/a  tècnic/a  municipals,  i  Cap  Unitat 
Administrativa al Medi Ambient, Activitats i Sanitat).
 
Sotmesa la proposta  a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.3  Expedients núms.: E015/2017/04/Abril i els referenciats
Assabentat  de  comunicacions  prèvies  per  a  la  realització  d'obres  menors  i  de  tala  d'arbres 
presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes d’abril de  2017. 
 
S'han presentat  durant  el  mes d’abril  de 2017 al  registre  general  municipal  diverses 
comunicacions prèvies d'obres i de tala d'arbres per part dels peticionaris-beneficiaris que 
en cada cas s'indiquen.

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

S'han  emès  els  informes  preceptius  en  relació  amb  les  comunicacions  d'obres 
presentades i s'han realitzat les instruccions en els expedients corresponents.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori, Urbanisme i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que li  
atorga el Decret núm. 2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposa a la Junta de 
govern local l'adopció del següent
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ACORD

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

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/046
- INTERESSAT: TCP
- NIF: XXXXX087X
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Terrassa, 4, 1r, 3a (referència cadastral 8272002 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques).

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/047
- INTERESSAT: JVA
- NIF: XXXXX459E
- OBRES COMUNICADES: substitució de portes i finestres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Florida, 1, 2n 2a (referència cadastral 8669801 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/049
- INTERESSAT: MPL
- NIF: XXXXX602A
- OBRES COMUNICADES: tala cinc pins
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES: c/  Salvador  Dalí,  2  (LC.630  -  referència  cadastral 
0956805)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 55,60 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per arbre 
amb un màxim de 75,41 €)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/050
- INTERESSAT: RGL
- NIF: XXXXX785W
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i jardins, i arrebossar la tanca
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Camèlia, 16 (LC.060) (referència cadastral 0747603 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/051
- INTERESSAT: JIID
- NIF: XXXXX279N
- OBRES COMUNICADES: adequació tanca exterior i aplacat de pedra
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Montseny, 9 (CA.020 - referència cadastral 6665510)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/052
- INTERESSAT: JDF
- NIF: XXXXX861T
- OBRES COMUNICADES: reparació i substitució paviment del garatge
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Estació, 36 (referència cadastral 8875515 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/053
- INTERESSAT: ESR
- NIF: XXXXX177C
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- OBRES COMUNICADES: reparació de la coberta per humitats
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Empordà,  1  (LC.298)  (Pg.  Lliri,  2)  (referència 
cadastral 0753411 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/054
- INTERESSAT: VBH
- NIF: XXXXX447Q
- OBRES COMUNICADES: reforma del bany (canvi de banyera i inodor)
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Pompeu  Fabra,  4,  2n  3a  (referència 
cadastral 8573413 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/055
- INTERESSAT: RGL
- NIF: XXXXX785W
- OBRES COMUNICADES: paviment de pati exterior i aplacat de mur
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Camèlia, 16 (LC.060) (referència cadastral 0747603 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/056
- INTERESSAT: MCG
- NIF: XXXXX938J
- OBRES COMUNICADES: arranjament de patis i jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Rd. Sant Jordi, 25 (referència cadastral 6763304 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/057
- INTERESSAT: CIMA
- NIF: XXXXX364E
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Tramuntana, 51 (referència cadastral 8574813 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/058
- INTERESSAT: MBR
- NIF: XXXXX068F
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Generalitat, 3, 4t 2a (referència cadastral 8470002 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/059
- INTERESSAT: MCR
- NIF: XXXXX382A
- OBRES COMUNICADES: paviment de jardins i/o patis
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Menéndez  Pelayo,  18  (LC.043+044)  (referència 
cadastral 0646107 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/060
- INTERESSAT: SMP
- NIF: XXXXX156E
- OBRES COMUNICADES: tendal
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- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Pirineus, 25 (CA.256) (referència cadastral 6762510 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/061
- INTERESSAT: APL
- NIF: XXXXX871R
- OBRES COMUNICADES: reparació de plat de dutxa per fuita d'aigua
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Av.  Lluís  Companys,  8,  2n  3a  (referència 
cadastral 8469503 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.20: intervenció puntual per 
a garantir mínims d'habitabilitat) 

Segon.  Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i 
Finances (Cap de Departament, Tresorera i a l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat i 
Suport),  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (arquitecta  tècnica  municipal)  i  a  la 
Policia Local.

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

3.4  Expedient núm.:  E013/2016/039
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar un habitatge unifamiliar aïllat a l'immoble ubicat al c/ 
Ullastrell, 34 (CV2.400), a instància de CGG, amb NIF XXXXX943H.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 21 de setembre de 2016, a les 10:55 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-8085),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per CGG, amb NIF XXXXX943H, per a executar un habitatge unifamiliar aïllat 
al  c/  Ullastrell,  34  (CV2.400  -  referència  cadastral  0679038),  així  com  diversa 
documentació  tècnica  complementària  aportada  en  dates  2  de  novembre  de  2016 
(registre d’entrades 9470) i 23 de març de 2017 (registre d’entrades 2918), entre altres, 
com a resposta al requeriment d'esmena de data 11 de novembre de 2016 (registre de 
sortides 3690).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe tècnic  de data 28 d’abril  de 2017 (núm.  2017-0023)  emès per  l'arquitecte 
municipal.
-  Informe jurídic  de data  3 de maig de 2017  (núm.  SS-2017-0083)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 4 de maig de 2017 (núm. 2017-0082) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria en ús de les atribucions que 
m'atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta 
de govern local l'adopció del següent
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ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
E013/2016/039,  sol·licitada  per  CGG,  amb  NIF  XXXXX943H,  per  a  executar  un 
habitatge unifamiliar aïllat al c/ Ullastrell, 34 (CV2.400 - referència cadastral 0679038) 
d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions 
generals d'obres majors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les 
que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb 
el núm. 2016005461, que es considera adequat en opinió de l'arquitecte municipal, i la 
documentació complementària presentada pel promotor en data 23 de març de 2017. 
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar 
el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
- La llicència no altera les situacions jurídiques privades existents entre els particulars i 
s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer.
 
Segon. Informar a CGG que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li 
practicarà  una liquidació  provisional,  que haurà de fer  efectiva  dins els  terminis  que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 
 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  5.201,85 €
Taxa llicència (> 120.200'00 €) 2,03 % Del pressupost  2.885,18 €
Placa nº carrer OF 2.08 Codi 4.01 100 % (9,33 €)  9,33 €

TOTAL € 
 

8.096,36 €
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 900 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació.

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

Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  CGG, i  comunicar-lo  al   Departament  d'Intervenció 
general,  Tresoreria  i  Finances,  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (Cap  de 
Departament, arquitecte, arquitecte/a tècnic/a municipals). 
 
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.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/2015/29
Comunicació d’activitat de fusteria metàl·lica a l’avinguda de Ca n’Amat, 10, nau 5.

Negre-Casaoliva  &  Associats  SL,  NIF  B60945615,  ha  comunicat  l’activitat  dita 
mitjançant  instància  entrada  en  data  13.10.2015  (núm.  de  registre  7015)  i  la 
documentació annexa corresponent.

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

En  dates  25.11.2015  (núm.  de  registre  3551) i  02.03.2017  (776)  s’ha requerit  al 
sol·licitant  la  documentació  que  mancava  per  poder  resoldre  el  procediment, 
documentació que ha estat aportada en dates 14.12.2016 (núm. de registre 11075) i 
14.03.2017 (2542).

S’ha emès una diligència de la tècnica d’autoocupació de data 13.10.2015, sobre el  
dret de l’interessat a beneficiar-se d’una reducció del 10% en la taxa d’obertura de 
l’establiment corresponent a aquesta activitat.

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2015-0065 
de data 09.11.2015, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès  l’informe tècnic de data 02.05.2017,  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: Negre-Casaoliva & Associats SL, NIF B60945615
Rètol de l’establiment: NEGRE-CASAOLIVA

Activitat: fusteria metàl·lica
Emplaçament: Av. Ca n’Amat, 10, nau 5
Classificació: activitat inclosa a l’annex III (codi 3.14) d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA).

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 14.12.2016 sense núm. 
de  visat  i  la  documentació  complementària  presentada  en  data  14.03.2017  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.
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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.

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 s’ha d’inscriure com a productor de residus industrials al 
Registre corresponent de la Junta de Residus i, així mateix, ha de disposar de 
contractes de recollida amb transportistes autoritzats i d’eliminació o tractament 
amb un gestor de residus autoritzat. Tot això s’ha d’acreditar documentalment a 
l’Ajuntament en el termini de dos mesos, indicant els números de registre de 
productor,  transportista  i  gestor,  i  una  relació  dels  productes  declarats  a  la 
Junta de Residus.

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 
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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. Aquesta comunicació d’activitat es sotmetrà al  règim d’autocontrols periòdics, 
tal com es preveu a l’article 73 de la Llei  20/2009, atenent la necessitat de 
comprovar emissions de l’activitat  a l’atmosfera,  com ara sorolls,  vibracions, 
lluminositat i d’altres, i a l’aigua, o la caracterització de determinats residus, el  
resultat  dels  quals  es  verificarà  de  conformitat  amb  el  que  estableixi 
l’ordenança municipal en el moment del control.

14. 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.

15. L’incompliment  de  les  condicions  imposades serà  causa  de  pèrdua  de  la 
legitimació per exercir l’activitat i pot comportar, en conseqüència, la revocació 
d’aquest atorgament, prèvia audiència de l’interessat. Sense perjudici d’això, si 
l’incompliment de les condicions suposa perjudici per a tercers,  l’Ajuntament 
dictarà immediatament les mesures cautelars oportunes (limitació dels horaris 
de  funcionament,  prohibició  total  o  parcial  d’utilització  de  màquines  o  de 
realització de processos productius, etc.).

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 5, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 885,04 € (aquest import 
inclou  una  reducció  del  10%  per  emprenedoria).  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.

5. SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2017/58
Petició subvencions a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de concertació 2017 
del Pla  “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: recurs tècnic per a l’elaboració d’un Pla director  
per a la protecció de béns mobles i immobles del Patrimoni de la vila d’Abrera.
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El Ple de la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de data 26.11.15, va aprovar el Pla 
“Xarxa  de Governs Locals 2016-2019” i el seu protocol general pel qual s'estableixen els 
principis que regiran el Pla esmentat.

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

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 22 de desembre de 2016, va aprovar el 
Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i el seu 
règim regulador.

El règim específic del Catàleg 2017, inclou l’oferta unitària i integral de programes, tant de 
suport econòmic, com a tècnic i material que es posen a l’abast de les entitats locals de la 
província, per a la prestació de serveis i la realització d’activitats durant l’any 2017.

L'oferta de recursos per a l'any 2017 s'orienta a la garantia de la cohesió social i l'atenció 
a les persones, a afavorir el desenvolupament econòmic local, a fomentar l'ocupació i a 
fer possible l'equilibri territorial i la sostenibilitat ambiental, sempre amb la voluntat última 
de reforçar l'autonomia dels governs locals.

Ateses les propostes de sol·licitud d’acolliment, efectuades pels diferents departaments 
d’aquesta corporació, relatives als programes de suport a serveis i activitats inclosos al 
Catàleg de serveis 2017, i les fitxes que s’han inserit a l’aplicatiu del “Portal de tràmits 
dels ens locals i altres administracions públiques” de la Seu Electrònica de la Diputació 
de Barcelona.

Des de la Regidoria delegada d’Acció Cultural i Patrimoni de l’Ajuntament d’Abrera es 
considera necessari  que l’Ajuntament d’Abrera sol·liciti  a la Diputació de Barcelona 
l’elaboració d’un pla director de protecció de béns mobles i immobles del patrimoni de 
la vila d’Abrera.

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  d’Acció  Cultural  i 
Patrimoni,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat 
anteriorment, aquesta Regidoria d’Acció Cultural i Patrimoni, 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 emetre una sol·licitud a la Diputació de Barcelona per tal que s’elabori 
un pla de protecció de béns del patrimoni de la vila d’Abrera.
Aprovar  i presentar,  telemàticament,  davant  la  Seu  Electrònica  de  la Diputació  de 
Barcelona, la fitxa de petició de la subvenció relativa al recurs concertable del Catàleg 
2017, que es detalla a continuació:

ÀMBIT ACTUACIÓ IMPORT SOL·LICITAT

Cultura
Pla  Director  de  Protecció  de  béns  del 
patrimoni moble i immoble d'Abrera

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

5.2 Expedient núm.: G168/2017/34 
Donar compte dels decrets de concessió de subvencions relatius al període comprés entre el  
01/01/17 i el 30/04/17.

D’acord amb les bases núm. 45 i 46, de les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 
2017,  que  estableixen  la  normativa  reguladora  de  les  subvencions  nominatives  i 
excepcionals;  i  amb  el  decret  de  l’Alcaldia  núm.  2015-0593  de  data  02/07/15,  que 
estableix  que  les  subvencions  de  concessió  directe  (nominatives  i  excepcionals) 
s’aprovaran per decret de cada regidoria delegada i, posteriorment, es donarà compte a 
la Junta de Govern Local.

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

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

DÓNA COMPTE

Primer i únic.- De la relació de Decrets dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i 
les  regidories  delegades,  relatius  a  la  concessió  de  subvencions  nominatives  i 
excepcionals, aprovats entre l’1 de gener i el 30 d’abril de 2017, d’acord amb el detall 
següent: 

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: G401/2017/09
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i la Diputació de Barcelona 
per a la posada a disposició i utilització de la Plataforma telemàtica XALOC en el marc de la 
Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (SLO)

DECRET DATA EXPEDIENT CONCEPTE IMPORT

2017-0218 16/02/2017 G168/2017/04 Club Esportiu Abrera. 6.100,00 €

2017-0219 16/02/2017 G168/2017/05 Club Esportiu Abrera. Torneig 200,00 €

2017-0221 16/02/2017 G168/2017/01 Club Esportiu Abrera Park 450,00 €

2017-0235 20/02/2017 G168/2017/03 Juventudes Rocieras 2.352,34 €

2017-0312 08/03/2017 G168/2017/07 Agrupació Esportiva Abrera. 11.871,78€

2017-0325 13/03/2017 G168/2017/08 Ass. Abrera Contra la violència de Gènere. 2.312,81 €

2017-0345 16/03/2017 G168/2017/10 Associació d'Avis d'Abrera 18.810,43€

2017- 0377 24/03/2017 G168/2017/09 Dones i Futur 2.312,81 €

2017-0406 29/03/2017 G168/2017/11 Cine Club Emmetcinats 1.612,62 €

2017-0427 03/04/2017 G168/2017/12 Fundació Esclerosi Múltiple 753,25 €

2017-0452 12/04/2017 G168/2017/06 Club Muntanya CV. Subvenció caminada popular 350,00 €

2017-0476 20/04/2017 G168/2017/18 Ampa Escola Francesc Platon 1.962,19 €

2017-0537 29/04/2017 G168/2017/16 AAVV Les Carpes 3.668,31 €
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La Diputació de Barcelona,  dins el  seu àmbit  d’actuació d’assistència  i  cooperació 
jurídica, econòmica i  tècnica als municipis té  com a eixos d’actuació prioritaris,  en 
matèria  de  polítiques  locals  de  mercat  de  treball,  potenciar  la  qualitat,  l’impacte  i 
l’eficiència del sistema públic local d’ocupació a través de la Xarxa de Serveis Locals 
d’Ocupació i promoure l’adaptabilitat d’aquest sistema a les necessitats territorials.

Per  tal  de  facilitar  la  gestió  de les entitats locals que disposen de dispositius que 
presten  serveis  d’intermediació  laboral,  la  Diputació  de  Barcelona  va  elaborar 
l’Aplicació Metodològica XALOC. És un sistema d’informació integral  que incorpora 
diverses funcionalitats per optimitzar la planificació, la gestió i l’avaluació de l’activitat 
en relació als serveis que les entitats presten als ciutadans i a les empreses, en l’àmbit 
de la intermediació laboral.

Com a resultat de l’evolució de l’aplicació metodològica XALOC sorgeix la Plataforma 
Telemàtica XALOC, eina integral que el Servei de Mercat de Treball posa a disposició 
dels ens locals que tenen dispositius de serveis de intermediació i que està integrada 
per:

- Aplicació Metodològica XALOC:  Permet  la gestió de la demanda i  l’oferta 
d’ocupació de forma integrada dels municipis que l’utilitzen. Ofereix,  a més, 
assistència tècnica, recursos metodològics, documentació, espais d’intercanvi 
d’informació  o  de  recursos,  informacions  d’actualitat  relacionades  amb  els 
àmbits  de  la  intermediació  i  permet  l’accés  a  estadístiques  d’activitat  i 
indicadors a escala provincial, i el més important, una base de dades unificada 
d’ofertes de treball de la província de Barcelona. Està restringida als equips 
dels dispositius locals que presten serveis d’intermediació laboral. 

- Pàgina web d’ofertes de treball  dels Serveis Locals d’Ocupació:  Pàgina 
web  d’accés  universal  que  mostra  les  ofertes  de  treball  que  publiquen  els 
dispositius locals d’intermediació laboral que utilitzen l’Aplicació Metodològica 
XALOC. Aquesta  pàgina permet  a l’usuari  cercar per  diferents  vies el  tipus 
d’oferta  que  més  s’adiu  amb  els  seus  interessos,  consultar  les  seves 
característiques i, si escau, inscriure’s-hi (a una o més) i realitzar un seguiment 
de  l’autocandidatura/res  presentada/des.  Així  mateix,  permet  als  usuaris 
visualitzar els seus respectius currículum vitae. 

Al Servei Local d’Ocupació d’Abrera s’utilitza la Plataforma Telemàtica XALOC des de 
la seva creació, fa més de 10 anys i forma part de la XARXA XALOC (formada per la 
Diputació de Barcelona i els ens locals de la demarcació de Barcelona que disposen 
de SLO) i està adherit al Protocol de la Xarxa Xaloc.

L’objecte del conveni és la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Abrera per a la posada a disposició i utilització de la Plataforma Telemàtica XALOC, 
elaborada per la Diputació de Barcelona, per dur a terme la planificació, la gestió i 
avaluació de les actuacions d’intermediació laboral, que realitzen els ens locals que 
disposen  de dispositius que presten  serveis  d’intermediació  laboral,  tot  impulsant  i 
promovent el treball en Xarxa.

El  present  conveni  entrarà  en  vigor  el  dia  de  la  seva  signatura  i  serà  vigent 
indefinidament.
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L’Ajuntament d’Abrera està interessat en continuar utilitzant la Plataforma Telemàtica 
XALOC, d’acord amb el conveni tipus aprovat a la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de data 26 de novembre de 2015. 

Donat l’informe tècnic favorable PE 41/2017 de 25 d’abril de 2017 i tenint en compte 
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. Aprovar el conveni que s’annexa i facultar a l’alcalde per a la seva signatura.

Segon. Les obligacions per part de l’Ajuntament d’Abrera són:

Com a entitat gestora de la PTX
 

a. Utilitzar  la  PTX  per  a  la  gestió  de  les  actuacions  dels  dispositius  locals 
d’intermediació laboral i per un període mínim de 2 anys llevat que en convenis 
o acords de col·laboració amb la Diputació de Barcelona o en acords d’adhesió 
a protocols de Xarxes promogudes per la mateixa Diputació en l’àmbit de les 
polítiques  locals  de  mercat  de  treball,  s’estableixin  terminis  mínims  d’ús 
diferents. En tot cas, l’entitat gestora es compromet a utilitzar la PTX d’acord 
amb les instruccions i normes d’ús elaborades per la Diputació de Barcelona, 
no podent cedir l’aplicació ni la clau d’accés per al seu ús, a cap altra entitat 
pública o privada sense comunicar-ho prèviament a la Diputació de Barcelona. 
En el cas que passin sis mesos a partir de la data de la signatura del conveni 
sense cap activitat, la Diputació de Barcelona podrà revocar el conveni. 

b. Realitzar  i  registrar  a  l’aplicació  telemàtica  XALOC un nombre  d’actuacions 
anuals superior  al  mínim que establirà  la  Diputació de Barcelona en funció 
d’uns criteris objectius. Aquests criteris tindran en compte les especificitats de 
cada  tipus  de  dispositiu  local  d’intermediació  laboral,  la  dimensió  de  cada 
municipi i el context socioeconòmic. La Diputació de Barcelona comunicarà als 
ens  locals,  el  nombre  d’actuacions  mínimes  que,  en  cada  cas,  hauran 
d’efectuar,  mitjançant una publicació a l’aplicació telemàtica XALOC. En cas 
que  no  es  compleixi  aquest  mínim  d’actuacions  la  Diputació  de  Barcelona 
podrà revocar el conveni. 

c. Fer un bon ús de la PTX, ser curosos en la informació que es posa, vetllar per 
l’acompliment  de  la  normativa  vigent  i  gestionar  el  procés  d’intermediació 
laboral sense vulnerar els drets fonamentals dels ciutadans, així com assegurar 
la fiabilitat i veracitat de la informació introduïda a la PTX. 

d. Utilitzar les dades registrades a la PTX amb la finalitat de planificar, gestionar 
i/o avaluar les actuacions d’intermediació laboral realitzades en execució del 
conveni. 

e. Mantenir actualitzades les dades del personal que té accés a la PTX, així com 
les  dades  dels  demandants  i  oferents  d’ocupació  i  aquelles  derivades  dels 
processos d’intermediació. 
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f. Impedir l’accés de persones no autoritzades a la PTX. 

g. Transmetre  a  la  Diputació  de  Barcelona  la  informació  i  les  incidències 
derivades  del  funcionament  del  dispositiu  local  d’intermediació  laboral  que 
siguin necessàries per millorar el funcionament de la Plataforma, seguint els 
canals i protocols establerts a l’efecte. 

h. Informar la Diputació de Barcelona de qualsevol canvi que es produeixi durant 
la  vigència  del  conveni,  i  que  pugui  afectar  a  la  gestió  de  les  actuacions 
realitzades per l’ens local en el marc de la PTX, com pot ser la modificació de 
l’àmbit territorial d’actuació o, en el seu cas, de la figura legal de l’entitat, entre 
d’altres. 

i. Fer  constar  de  forma  visible  la  participació  de  la  Diputació  de  Barcelona 
mitjançant  la  inclusió  del  logotip  de  la  Diputació  de  Barcelona  i  la  imatge 
corporativa de la Xarxa XALOC, seguint les directrius de la mateixa Diputació, 
en totes les ofertes de la web del dispositiu local d’intermediació laboral, així 
com en les campanyes de publicitat i en tot el material (gràfic, electrònic i/o 
audiovisual) d’informació, divulgació, comunicació i  suport  a les activitats del 
dispositiu local d’intermediació laboral, a les quals tinguin accés, entre d’altres, 
les persones i les empreses usuàries. Al respecte, en altres acords o convenis 
de col·laboració entre l’ens local i  la Diputació de Barcelona o en protocols 
d’adhesió  a  Xarxes  impulsades  per  la  mateixa  Diputació  en  l’àmbit  de  les 
polítiques locals d’ocupació, es podran preveure instruccions que modifiquin 
l’establert en aquest apartat en relació als logotips. 

j. Assistir  a  les  sessions  informatives  i  d’assistència  tècnica  sobre  les 
actualitzacions i millores que s’incorporen a la PTX, que organitzi la Diputació 
de Barcelona. 

k. Autoritzar  a  la  Diputació  de  Barcelona  la  utilització,  tractament,  difusió  i/o 
publicació  de  les  dades  incloses  a  la  PTX,  sempre  i  quan sigui  en  format 
anonimitzat i de manera agregada. 

l. Informar a la Diputació de Barcelona, en el cas que la PTX es gestioni per un 
ens instrumental depenent de l’entitat o per qualsevol altra entitat capacitada. 

m. Tramitar la baixa del personal tècnic de les entitats locals que utilitzen la PTX 
en cas d’extinció del conveni. Si transcorregut un temps l’entitat no l’ha tramitat, 
la Diputació de Barcelona podrà d’ofici tramitar la baixa d’aquests usuaris de la 
PTX. 

n. Informar a les persones usuàries i a les empreses inscrites de la no utilització 
de l’aplicació XALOC, per extinció del conveni. 

Específicament, en matèria de protecció de dades 
a. Haver aprovat, mitjançant resolució de l’entitat, la creació del fitxer de dades de 

caràcter  personal  per  tal  de tenir  les dades dels  usuaris  de les  actuacions 
d’intermediació laboral degudament legalitzades. 

b. Haver tramitat la inscripció del fitxer al Registre de fitxers de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades (APDCAT) amb anterioritat a la signatura del conveni i 
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remetre  a  la  Diputació  certificat  del/de la  secretari/ària  de l’entitat  conforme 
s’han iniciat els tràmits de creació i inscripció de fitxer. 

c. Enviar a la Diputació el Contracte o Acord de formalització d’encàrrec de gestió 
de les actuacions d’intermediació laboral i de tractament de dades personals 
que  dóna  compliment  a  l’art.12  de  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de  13  de 
desembre, de protecció de dades personals, per al cas que una entitat local 
faci una encomanda. 

d. Enviar  a  la  Diputació,  juntament  amb  la  documentació  referida  al  punt  c. 
anterior,  la  Comunicació  d’encàrrec  del  tractament  de  dades segons model 
aprovat en l’Annex al present conveni, quan l’entitat signatària rebi l’encàrrec 
de gestió per part d’una altra entitat local o altres entitats locals. 

e. Trametre a la Diputació el Contracte o Conveni de cessió de dades personals 
que  dóna  compliment  a  l’art.  21  de  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de  13  de 
desembre, de protecció de dades personals, per al cas que dues entitats locals 
acordin la cessió de dades, sempre i quan ambdues entitats estiguin facultades 
per  a  la  prestació  de serveis  en el  marc  de les  actuacions d’intermediació 
laboral i les dades personals corresponguin a actuacions en àmbits territorials 
coincidents. 

f. Comunicar  a  la  Diputació  de  Barcelona  qualsevol  modificació  o  extinció, 
incloent les descrites als anteriors punts c) i e). 

Tercer. No hi ha cap tipus d’obligació econòmica per part de l’Ajuntament d’Abrera i 
signar  aquest  conveni  en  permet  rebre  subvencions  relacionades  per  part  de  la 
Diputació de Barcelona.

Quart. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

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

6.2 Expedient: G401/2017/10
Aprovació del  conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consell Comarcal del 
Baix  Llobregat  en el  marc  del  programa Promoure l’Ocupació  a  la  indústria  local  del  Baix 
Llobregat segona fase subvencionat per la Diputació de Barcelona

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  en  virtut  de  les  bases  reguladores  i  la 
convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva 
de  l’Àrea  de  Desenvolupament  Econòmic  Local  de  la  Diputació  de  Barcelona, 
publicada al BOPB en data 24 de març de 2016, va presentar a la convocatòria un 
projecte anomenat “Promoure l’ocupació a la indústria local del Baix Llobregat – 2a 
Fase”.

La  Diputació  de  Barcelona  va  notificar  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  la 
resolució d’atorgament, aprovada per la Junta de Govern de data 14 de juliol de 2016, 
de  la  subvenció  per  al  projecte  “Promoure  l’ocupació  a  la  indústria  local  del  Baix 
Llobregat – 2a. Fase”.

 
El 28 de juliol de 2016 el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançat Decret de 
Presidència  número  162,  ha  aprovat  l’acceptació  de  la  subvenció  atorgada  per  la 
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Diputació de Barcelona i li ha fet arribar el comunicat d’aquest acord en data 2 de 
setembre de 2016.

El projecte presenta les següents característiques:

- Nom del projecte: Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 
2a. Fase

- Número d’expedient: 2016/1841
- Codi de la convocatòria 201620165120008123
- Cost total del projecte: 347.000,00 €
- Subvenció atorgada: 258.650,00 €
- Durada del projecte: Des del 01/08/2016 al 31/08/2017
- Fases que contempla el projecte concret aprovat:

Eix 1. Concertació institucional territorial i sectorial
Eix 2. Enfortiment del model industrial local
Eix 3. Retenció del talent i desenvolupament competencial

Els objectius generals del projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix 
Llobregat – 2a. Fase” són: 

- Conèixer  en  profunditat  a  les  empreses  de  les  indústries  alimentàries  i  de 
begudes i a les empreses del sector logístic de la comarca, per conèixer els 
perfils  ocupacionals  que tenen,  les necessitats  que en matèria  de recursos 
humans presenten i els requisits que exigeixen a les persones que seleccionen, 
per tal  d’orientar  les polítiques actives d’ocupació que es realitzen des dels 
serveis locals d’ocupació públics.

- Realitzar un dispositiu d’orientació laboral i formació a mida de les necessitats 
de les empreses per tal d’inserir laboralment a persones en situació d’atur.

Els objectius específics del projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix 
Llobregat – 2a. Fase” són:

- Contactar amb un mínim de 200 empreses, visitar com a mínim a 75 empreses, 
aconseguir  50 empreses  que col·laborin  en  la  definició  de  necessitats  dels 
sectors que contempla el projecte. 

- Aconseguir  la  participació  de  com  a  mínim  80  persones  en  situació  de 
desocupació,  que  passaran  pels  diferents  dispositius  d’orientació  laboral  i 
formació ocupacional i competencial que contempla el projecte.

Per a la realització del projecte el Consell Comarcal del Baix Llobregat compta amb la 
col·laboració de 20 ajuntaments de la comarca que es caracteritzen per disposar de 
serveis  locals  d’ocupació  i  promoció  econòmica  que  tenen  serveis  d’atenció  a  les 
persones aturades i a les empreses de cadascun dels seus municipis. 

El Consell Comarcal del Baix Llobregat és l’ens responsable de la gestió i coordinació 
del  projecte.  Aquestes  funcions  suposen  també  la  interlocució  i  relació  amb  la 
Diputació de Barcelona com a entitat subvencionadora i responsable dels programes 
subvencionats. 

Per tal d’establir els termes de col·laboració entre l’ajuntament d’Abrera com a entitat 
col.laboradora i el Consell Comarcal del Baix Llobregat com a entitat sol·licitant del 
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projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat - 2a Fase” s’ha de 
signar el conveni que s’annexa, la vigència del qual serà des de l’1 d’agost de 2016 
fins el 15 d’octubre de 2017.

Vist l’informe tècnic favorable  PE 43/2017 de 19/04/17 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. Aprovar  el  conveni  que s’annexa  a  aquest  acord i  facultar  a l’Alcalde i  al 
Secretari de l’Ajuntament d’Abrera per a la seva signatura.

Segon. Les obligacions de l’Ajuntament d’Abrera són les que s’enumeren a continuació:

 L’Ajuntament d’Abrera es compromet a participar conjuntament amb el Consell 
Comarcal  del  Baix  Llobregat  en  l’execució  dels  eixos  del  projecte  amb  el 
següent grau de participació:

Eix 1. Concertació institucional territorial i sectorial

Difondre entre les empreses del sector agroalimentari i de begudes i del sector 
logístic  del  seu  municipi  el  projecte  i  aconseguir  la  màxima  implicació  i  
participació d’aquestes per assolir els objectius del projecte. 

Facilitar al Consell Comarcal del Baix Llobregat les dades de les empreses  
interessades en participar en el projecte per tal d’establir amb elles el nivell de 
col·laboració amb cadascun dels eixos del projecte. Per a la cessió d’aquestes 
dades  es  fixarà  un  protocol  de  recollida  de  la  informació,  on  l’empresa  
interessada en participar autoritzi aquesta cessió.

Participar de manera activa en les taules de concertació territorials que es  
constitueixin per al correcte funcionament del projecte.

Eix 2. Enfortiment del model industrial local 

Col·laborar amb el  Consell  Comarcal per fer un seguiment de la correcta i  
eficient implicació en el projecte de les empreses del seu municipi.

Col·laborar amb el Consell Comarcal en la detecció de necessitats formatives 
de les empreses dels sectors implicats en el projecte. 

Col·laborar amb el Consell Comarcal en la detecció de necessitats de noves 
contractacions  laborals  de  les  empreses  dels  sector  agroalimentaris  i  de  
begudes i del sector logístic.

Eix 3. Retenció del talent i desenvolupament competencial

Realitzar  una  primera  preselecció  de  persones  aturades  susceptibles  de  
participar en el projecte.
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Col·laborar amb el Consell Comarcal en la selecció definitiva de les persones 
participants en el projecte. 

Col·laborar  amb  el  Consell  Comarcal  en  la  definició  dels  continguts  
formatius del projecte. 

Col·laborar  amb  el  Consell  Comarcal  en  el  seguiment  dels  itineraris  
d’orientació, formació i inserció laboral fixats per a les persones participants del 
projecte.

 De manera transversal als tres eixos del projecte, l’ajuntament d’Abrera haurà 
de participar i assistir a les reunions de la comissió de seguiment del projecte 
que convoqui el Consell Comarcal, que de manera ordinària seran cada tres 
mesos i a aquelles que de manera extraordinària es puguin convocar en funció 
de les necessitats del projecte.

 L’Ajuntament  d’Abrera  tindrà  l’obligació  d’aportar  tota  la  informació  que  el 
Consell  Comarcal  necessiti  per  donar  resposta  al  sistema  d’indicadors  de 
gestió i avaluació que contempla el programa. 

 El personal tècnic de l’Ajuntament d’Abrera que es preveu que realitzi aquestes 
activitats dedicarà com a mínim un temps de la seva jornada que suposi un 
import  de cost  laboral per import de 2.475,1 euros,  d’acord amb el següent 
desglossament per persona tècnica assignada al projecte:

Eix Nom i 
cognoms

DNI Categoria 
professional

Grup Període 
imputació

Cost 
laboral 

total

% 
assignat

Cost 
laboral 
imputat

Eix  1. 
Concertació 
institucional 
territorial  i 
sectorial

Montse 
Tomás 
Montolio

38555099S Tècnic/a 
mitjà/na

A2 01/08/2016 
a 
31/08/2017

37.501,55€ 1,6 600,02

Eix 2. Enfortiment 
del  model 
industrial local

Montse 
Tomás 
Montolio 

38555099S Tècnic/a 
superior  o 
mitjà/na

A2 01/08/2016 
a 
31/08/2017

37.501,55€ 2,5 937,54

Eix  3.  Retenció 
del  talent  i 
desenvolupament 
competencial

Montse 
Tomás 
Montolio

38555099S Tècnic/a 
superior  o 
mitjà/na

A2 01/08/2016 
a 
31/08/2017

37.501,55€ 2,5 937,54

 L’Ajuntament d’Abrera té l’obligació de justificar econòmicament les despeses 
que ha generat i imputa al programa, d’acord al model de relació de despeses i 
de certificat que el Consell Comarcal del Baix Llobregat li faci arribar, d’acord al 
model que estableixi la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament d’Abrera lliurarà 
aquest  certificat  i  relació de despeses dins dels  terminis  que fixi  el  Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.

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

Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

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

7.1 Expedient: G196/2017/04.
Recurs potestatiu de reposició contra les bases de la convocatòria G196/2017/04.

Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia número 2017-0419 de data 31.03.17 s’aprovaren 
les  bases  reguladores  que  han  de  regir  la  convocatòria  del  procés  de  selecció 
G196/2017/04 de vuit oficials de segona administratius/ves emmarcat dins del Primer 
Pla d’Ocupació Local 2017 del municipi d’Abrera.

Vist el recurs potestatiu de reposició presentat en data 13.04.17 per l’aspirant Sr. José 
Antonio Nieto Guerrero contra les bases de la convocatòria conforme a l’apartat quart 
de la base desena, presentat en temps i forma davant la Junta de Govern Local.

Atès que el  Sr.  JNG demana que els apartats 4, 5 i  6 de la valoració dels factors 
sociolaborals del procés de selecció G196/2017/04, no es tinguin en compte en tant 
que perjudica directament als no residents d’Abrera, impugnant-los directament davant 
la Junta de Govern Local d’Abrera.

D’acord a la base setena relativa a fase de concurs, valoració de factors sociolaborals, 
i  en  vinculació  a  l’informe  núm.  E352/2017/01  de  data  21.12.2016  emès  pel 
Departament  de  Promoció  Econòmica  mitjançant  el  qual  es  defineix  la  puntuació 
atribuïble als diferents apartats que configuren els factors sociolaborals recollits a les 
bases de la convocatòria G196/2017/04, l’apartat 4 del factors sociolaborals,  valora 
amb 3  punts  d’un  total  de  25  tenir-ne  la  condició  d’usuari  actiu  del  Servei  Local 
d’Ocupació  d’Abrera,  amb anterioritat  a  la  convocatòria;  l’apartat  5  valora  amb un 
màxim de 3 punts sobre 25 tenir-ne la condició d’usuari de Serveis Socials d’Abrera, 
amb anterioritat  a la publicació de la convocatòria i  l’apartat 6 valora amb 5 punts 
sobre 25 el fet d’estar empadronat al municipi d’Abrera amb anterioritat a la publicació 
de la convocatòria. 

Atès que els factors 4, 5 i 6 no s’estableixen com a requisit per a poder participar en el 
procés selectiu,  sinó  com un factor  més,  susceptible  de puntuació,  no  impedint  la 
participació  de  persones  empadronades  o  residents  a  d’altres  municipis  diferents 
d’Abrera en el procés.

Atès que les característiques dels plans d’ocupació es configuren en els municipis amb 
l’objectiu de donar oportunitats de treball a persones en situació d’atur, dins l’interès 
general, social i econòmic del municipi que el posa en marxa, tenint en compte les 
particularitats d’aquests, cal indicar que el reforçament de puntuació vers a la condició 
d’estar vinculat al municipi, no suposa una definició total respecte a la configuració de 
l’accés al lloc i es contempla atenent l’especificitat dels propis plans d’ocupació locals. 

ACORD

Primer. Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat per l’aspirant Sr. JNG 
contra les bases de la convocatòria del  procés de selecció G196/2017/04 per a la 
selecció  de  8  oficials  de  segona  administratius/ves  emmarcat  dins  el  Primer  Pla 
d’Ocupació Local 2017 del municipi d’Abrera.

Segon. Notificar el present acord a l’interessat.
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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.

8.-  ALTRES ASSUMPTES

--- 

9.- URGÈNCIES

El President demana la inclusió per urgència dels següents temes, essent aprovats per 
unanimitat dels assistents.

9.1 Expedient núm.: G367/2010/03
Transmissió  de la  concessió  de la  parada P16 i  del  magatzem M16 del  Mercat  Municipal 
d’Abrera.

Per acord núm. 2041, adoptat pel Ple Municipal de data 17/07/2008, es va adjudicar el 
contracte  de  gestió  de  servei  públic  de  Mercat  Municipal  de  la  parada  P16  i  del 
magatzem M16 a la Sra. Mª Dolores Montoya López, amb NIF xxxxx773V, amb una 
durada de la concessió de 15 anys.

El 28/07/2008 es va formalitzar la concessió a favor de la Sra. Montoya, previ dipòsit  
en  metàl·lic  de  la  garantia  definitiva  per  un  import  de  3.000  €,  amb  un  cànon 
d’adjudicació de 7.105 € IVA inclòs, per la parada P16, i de 1.624 € IVA inclòs, per al 
magatzem M16, i un cànon anual per a la primera anualitat de 1.421 € IVA inclòs i 
324,8 € IVA inclòs, respectivament.

Per  acord  plenari  núm.  2268  de  data  30/12/2010  es  va  ampliar  la  durada  de  la 
concessió a 25 anys.

En data 03/01/2017 la Sra. Ana Mª Conde Guarino, amb NIF xxxxx661W, presenta 
escrit de Registre núm. 2017-E-RC-98, on comunica la intenció de transmissió de la 
concessió de la parada 16 i del magatzem 16 del Mercat Municipal d’Abrera, atorgada 
a la Sra. Montoya, al seu favor, acompanyat de contracte particular de les parts on 
consta un import per traspàs de 6.000 € i certificat de l’adjudicatària d’estar al corrent 
de pagaments de la Comunitat de propietaris del Mercat Municipal.

Segons  certificat  de  data  10/01/2017  de  l’Organisme  de  Gestió  Tributaria  de 
l’Ajuntament d’Abrera no consta cap deute pendent de pagament de la Sra. Conde i 
segons certificat de data 9/02/2017 no consta cap deute pendent de pagament de la 
Sra. Montoya.

En data 23/02/2017 s’han presentat certificats d’estar al corrent de pagament amb la 
Seguretat Social i l’Agència estatal d’administració tributària, de la Sra. Montoya i de la 
Sra. Conde.

En data 11/04/2017 la Sra. Conde ha dipositat en metàl·lic la garantia definitiva de la 
concessió, per import de 3.000 €.

L’article 226 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic regula la cessió dels contractes.
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D’acord  amb  allò  establert  en  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars 
reguladores  de  la  concessió  administrativa  de  Mercat  Municipal  d’Abrera,  els 
adjudicataris  han  de  cogestionar  l'activitat  del  conjunt  del  mercat  en  la  part 
proporcional que els correspongui i gestionar pel seu compte, íntegrament, els llocs de 
venda corresponents que formen part del mercat, sempre d'acord amb allò disposat en 
el plec; així mateix, assumiran les despeses proporcionals que ocasionin els serveis 
comuns,  aparcament  inclòs,  que  es  faran  efectius  normalment  mitjançant  quotes 
ordinàries o especials a la Comunitat de Concessionaris.

El  règim jurídic  particular  del  contracte es regula al  Reglament  general  del  Mercat 
Municipal d’Abrera (en endavant, RMM) i segons l’article 31:

“L'Ajuntament podrà  autoritzar  la transmissió  d’espais a tercers per part de l'adjudicatari pel 
temps que resti fins a la finalització del termini de concessió o de llur pròrroga, sempre i quan el 
nou titular de la concessió reuneixi les condicions que exigeix el present Reglament i el Plec de 
condicions ... i adoptarà algun dels acords següents:

a) Autoritzar   la   cessió   percebent   l'Ajuntament   el   cànon   de   transmissió   determinat   a 
l’article 9.”

Segons l’art.  9.4  del  RMM:  “El  cànon  de  transmissió  es  meritarà  cada  vegada  que  es 
produeixi una transmissió autoritzada per l’Ajuntament i en defecte de regulació expressa per 
l’Ajuntament, tindrà la quantia equivalent al 10% del preu de la transmissió”. 

S’ha emès informe tècnic favorable núm. PE 02/2017 de data 23/02/2017 subscrit per 
la cap del Departament de Promoció Econòmica.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  de  Promoció  Econòmica,  Consum  i 
Turisme, en ús de les atribucions que m’atorga el  Decret d’Alcaldia  núm. 2016-1302 
del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Autoritzar la transmissió de la concessió d’explotació de la parada 16 i del 
magatzem 16 del Mercat Municipal d’Abrera de Mª Dolores Montoya López a Ana Mª 
Conde Guarino, pel temps que resti fins a la finalització del termini de concessió o de 
llur pròrroga, per considerar que el nou titular de la concessió reuneix les condicions 
que exigeix el present Reglament i els Plecs de condicions reguladors. 

En cap cas la transmissió o traspàs de la concessió suposarà una novació o nova 
adquisició de drets diferents dels continguts al títol concessional. La cessionària està 
obligada a continuar venent els mateixos articles que la cedent en el lloc de venda i se 
subroga en tots els drets i obligacions inherents a la concessió que corresponen a la 
cedent.

Segon. Informar que, de conformitat amb l’art. 226.2.d) del TRLSCP, la cessió s’haurà 
de formalitzar en document administratiu i en escriptura pública.

Tercer. Ordenar  a  la  Tresoreria  Municipal  tornar  a  Mª  Dolores  Montoya  López la 
garantia de 3.000 € dipositada en metàl·lic.
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Quart. Establir el pagament de 600 €, en concepte de cànon de transmissió per part 
de Mª Dolores Montoya López, a favor de l’Ajuntament d’Abrera.

Cinquè. Notificar  aquest  acord  a  Mª  Dolores  Montoya  López,  a  Ana  Mª  Conde 
Guarino, donar compte a la Intervenció Municipal i a la Gerència del Mercat Municipal.

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

9.2 Expedient núm.:  E015/2017/048
Assabentat de comunicació prèvia per a la realització d'obres menors a  les carreteres BV-1202 
(pk 6 + 100) i  BV-1201 (pk 6 + 550), presentada per Consell  Regulador Denominació Origen 
Penedès.  

S'ha presentat el dia 6 d’abril de 2017, a les 11:19 hores per part de Consell Regulador 
Denominació  Origen  Penedès,  amb  NIF  G58442898,  al  registre  general  municipal 
(registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-3403)  comunicació  prèvia  d'obres  menors 
(consistents en instal·lació de dos rètols informatiu) a executar a les carreteres BV-1202 
(pk 6 + 100) i BV-1201 (pk 6 + 550).

Ates l'article 187bis del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010 del 3 d'agost, modificat per 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.

S'han emès els informes preceptius en relació amb la comunicació d'obres presentada i 
s'ha realitzat la instrucció en l'expedient corresponent.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i Territori  en el  marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Edificació, i l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora 
de la taxa per expedició de documents administratius en concordança amb la resta de la 
normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en 
ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del 
següent
 
ACORD
 
Primer.  Restar assabentada aquesta Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
d'obres menors subjecta a aquest règim que es detalla a continuació:
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2017/048
- INTERESSAT: Consell Regulador Denominació Origen Penedès
- NIF: G58442898
- OBRES COMUNICADES: instal·lació de rètols informatius
- UBICACIÓ DE LES OBRES: carreteres BV-1202 (pk 6 + 100) i BV-1201 (pk 6 + 550)  
(referència cadastral  )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 20,06 € (OF 8 article 6 epígraf 2.17)

Segon. Comunicar al Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances (Cap de 
Departament,  Tresorera  i  a  l'Administrativa  Polivalent  de  Comptabilitat  i  Suport),  al 
d'Urbanisme i Territori (arquitecta tècnica municipal) i a la Policia Local.
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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.

9.3 Expedient:  G206/2017/03 
Pla de  vacances del personal de l’Ajuntament d’Abrera per a l’any 2017.
 

D’acord amb l’article 13 de l’Acord Regulador del personal funcionari i l’article 14 del 
Conveni col · lectiu del personal laboral, amb caràcter general, per a les vacances per 
descans anual del personal,  es fixa com a mesos per desenvolupar-les juny, juliol, 
agost i setembre

Per a la formulació del  pla es tindran en compte les previsions de les regidories i 
departaments, garantint en tot cas el funcionament regular dels serveis.

Per altre banda,  l’article 14 de l’Acord Regulador del personal funcionari estableix que 
la Policia Local realitzarà les vacances per descans anual en els mesos de juliol, agost 
i setembre, aprovant-se el calendari que formarà part del pla de vacances citat. 

Les  propostes de vacances per a l’any 2017 presentades a la Unitat de Recursos 
Humans,  pels diversos departaments/unitats/àmbits,  han estat  signades pels caps i 
regidors/es  corresponents,  un cop garantit  el  funcionament  regular  dels  serveis  de 
l’Ajuntament d’Abrera, restant pendents de lliurament a la Unitat de Recursos Humans 
personal dels següent Departaments/Unitats/Àmbits: Departament de Policia Local, a 
excepció  de  l’auxiliar  administrativa,  que  procedeix  la  seva  conformitat;  ALB 
treballador/a  de  manteniment  del  Departament  d’Esports;  FNF  treballador/a  del 
Departament  de  Serveis  urbans  i  Manteniment  18  dies  de  vacances;  OGS 
treballador/a del Departament de Serveis urbans i Manteniment 7 dies de vacances.

La proposta ha estat formulada per la Regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i 
Personal,  tenint  en compte el  període fixat  de manera general  per al  gaudiment del 
període  de  vacances  pel  personal  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  proposo  a  la  Junta  de 
Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Donar  compte del  Pla de  vacances del  personal  de l’Ajuntament d’Abrera, 
corresponent a l’any 2017 d’acord amb allò establert a l’article 13 de l’Acord Regulador 
del  personal  funcionari  i  l’article  14  del  Conveni  col·lectiu  del  personal  laboral, 
respectivament.

Segon. Diligenciar de conformitat, els documents indicats a la part dispositiva primera.

Tercer.  Informar que les vacances del personal dels departaments/unitats/àmbits que 
s’indiquen a la parta expositiva renten pendents d’aprovació.

Quart.  Comunicar aquest  acte  a la Unitat de Recursos Humans (Control  horari),  als 
regidors/es  delegats/des  i  als  responsables  de  cada  Àmbit/Unitat/Departament  als 
efectes informatius i de coordinació. 

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 18:30 hores. 
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  Vist i plau
El secretari                L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                            Jesús Naharro Rodríguez 
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