
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 5 DE SETEMBRE DE 2017 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:10 hores del dia 5 de setembre de 2017, es reuneixen, 
a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i per la celebració de sessió 
ordinària a la que fa referència l’article 113  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de 
novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Regim 
Jurídic de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores:

President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC)

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

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

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

Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)
- Sr.  Albert  Roca  Presas,  regidor  delegat  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i 

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

Comunicació, Infància, Dones i Igualtat (PSC)

Secretària acctal: Sra. Isabel M. de la Cerda Fernández

A petició del Sr. Alcalde, assisteixen també a la sessió els/les següents regidors/res:

- Sr.  José  Luís  Hita  Bullón  regidor  delegat  de  Seguretat  Ciutadana, 
Protecció civil i Personal (PSC)

- Sra. Maria Teresa Novell Joya, regidora delegada d’Hisenda i Serveis 
Socials (PSC). 

- Sr. Ferran Alberdi Vera, Gerent director de serveis.  

Excusa  l’assistència  la  Sra.  Maria  José  Orobitg  Della,  regidora  delegada 
d’Ensenyament, Acció Cultural i Patrimoni Cultural (ERC).

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

ORDRE DEL DIA

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/14 – 903/2017

Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 18.07.17

1.2 Expedient núm.: G013/2017/16 – 1127/2017
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 28.07.17

2 CONTRACTES
2.1 Expedient núm.: G334/2017/11

Assumpte: Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 2017-0864 de data 28/06/2017, d’adjudicació 
dels contractes menors privats per a la Festa Major 2017
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2.2 Expedients núms.: Els que s’indiquen en cada cas.
Donar compte dels decrets del Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient en matèria de 
contractació.

2.3 Expedient núm.: G333/2017/04
Pròrroga del contracte per a l’assistència tècnica per la redacció del Projecte d'Ordenació de la Zona 
Esportiva d'Abrera

2.4 Expedient núm.: G333/2017/03  (FACT-2017-3035) 
Aprovació de la factura núm. 700117168 de data 21/07/2017 presentada per Climasol Energías 
Alternativas SL, i de la 2a certificació i última d’obra del contracte d’obres per a la reforma de les 
oficines del Serveis Tècnics.

3 OBRES
3.1 Expedients núms.: 580/2017 (E015/2017/07/Juliol) 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 de juliol de  2017. 

3.2 Expedients núms.: 600/2017 (E007/2017/004) i 1156/2017 (E007/2017/005).
Donar compte dels decrets del Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient en relació amb 
l’aprovació dels projectes d’obres municipals anomenats “Millora dels parcs urbans d’Abrera (fase 
IV)”, i “Millora de la xarxa de clavegueram”.

3.3 Expedients núms.: Els que s’indiquen en cada cas.
Donar compte dels decrets del Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient en relació amb el  
procediment de llicències d’obres (atorgament, modificació i llicència d’ocupació parcial).

3.4 Expedient núm.:   308/2017  (E014/2017/043)
Legalització d'obres menors i  instal·lacions executades a l'immoble ubicat al Cm. Sagraments, 
2-4, a instància del Grupo Electro Stocks, S.L., amb CIF B64471840. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient núm.: E052/2015/20

Comunicació d’activitat de gestió logística de transports al carrer Progrés, 28, nau 15.

4.2 Expedient núm.: E052/2016/09
Comunicació d’activitat d’aparcament de camions i oficines a C. Barcelona, 3-7, nau 2C.

4.3 Expedient núm.: E052/2007/73
Comunicació  de  transmissió  d’activitat  de  magatzem  de  material  d'automoció  al  carrer  del 
Progrés, 3.

4.4 Expedient núm.: E052/2017/03
Comunicació d’activitat  de fabricació de cambres de vidre per a finestres a l’avinguda de Ca 
n’Amat, 10, nau 24.

4.5 Expedient núm.: E053/2017/07
Declaració responsable d’activitat de perruqueria al carrer de Casamada, 12, local 1.

5 SUBVENCIONS
5.1 Expedients:  G168/2017/02 (E013/2016/035 i E013/2016/040)

Atorgament de subvencions i ajuts econòmics a Comunitats de Propietaris per a la instal·lació 
d’ascensors, corresponents a l'exercici 2017. 

5.2 Expedient núm.: G404/2017/01
Acceptació de recurs material de tallers i activitats formatives d’àmbit cultural del Catàleg 2017 de 
la Diputació de Barcelona

5.3 Expedient núm.: G404/2017/01
Donar  compte  del  Decret  de  Regidoria  Delegada  núm.  2017-0941  de  data  11/07/2017, 
d’acceptació de fons de prestació d’activitats culturals de les festes majors del Catàleg 2017 de la 
Diputació de Barcelona.
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5.4 Expedient núm.: G404/2017/50
Donar compte del decret núm. 2017-1064 d’acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona 
per l’actuació anomenada Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

5.5 Expedient núm.: G168/2017/60 – 1229/2017
Donar  compte  dels  decrets  de  concessió  de  subvencions  relatius  al  període comprés  entre  el 
01/06/17 i el 15/08/17.

6 CONVENIS 

---

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient núm.: E236/2017/02

Donar  compte  del  Decret  d’alcaldia  núm.  2017-1015  de  data  26/07/2017,  de  Convocatòria 
Concurs fotogràfic Festa Major 2017 “FES CLIC! A LA FESTA MAJOR.

8.2 Expedient núm.: E236/2017/01
Assumpte: Convocatòria del 40è Concurs de Pintura Ràpida d’Abrera 2017

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/14 – 903/2017
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 18.07.17

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

L’article  109  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix 
que, de cada sessió d’òrgan col·legiat, el/la  secretari/a estendrà acta.

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

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

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

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

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 18 de juliol 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.

1.2 Expedient núm.: G013/2017/16 – 1127/2017
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 28.07.17

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

L’article  109  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix 
que, de cada sessió d’òrgan col·legiat, el/la  secretari/a estendrà acta.

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

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

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

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

ACORD 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 28 de juliol 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.
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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.- CONTRACTES  

2.1 Expedient núm.: G334/2017/11
Donar compte del  Decret  d’alcaldia núm. 2017-0864 de data 28/06/2017, d’adjudicació dels 
contractes menors privats per a la Festa Major 2017

L’alcalde de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  el  Decret  núm.  2017-0864,  de  data 
28/06/2017, amb el contingut literal següent:

“Expedient núm.: G334/2017/11
Assumpte: Adjudicació dels contractes menors privats per a la Festa Major 2017.

D’acord amb l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s’estableix el contracte 
privat.

Tindran  la  consideració  de  contractes  privats  els  celebrats  per  una  Administració 
Pública  que  tinguin  per  objecte  la  creació  i  interpretació  artística  i  literària  o 
espectacles compresos en la categoria 26 del mateix Annex. Els contractes privats es 
regiran,  en  quant  a  la  seva  preparació  i  adjudicació,  en  defecte  de  normes 
específiques,  per  la  llei  i  les  seves  disposicions  de  desenvolupament,  aplicant-se 
supletòriament les restants normes de dret administratiu o, en el seu cas, les normes 
de dret privat, segons correspongui per motiu del subjecte o entitat contractant. En 
quant als efectes i extinció, aquests contractes es regiran pel dret privat.

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

L’article 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el  text refós de la Llei  de contractes del Sector Públic, estableix que són contractes 
menors aquells d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 
18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes.

A aquest  efecte,  la naturalesa i  extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant els contractes projectats impliquen les actuacions artístiques de Noé Rivas i 
el  Quartetto  de Tres,  3 Loney Men, Cobla Contemporània, “Entredos”  de Capicua, 
“Històries  d’aigua”  amb  la  Tresca  i  la  Verdesca,  Bandarra  Street  Orkestra,  Peyu, 
Orquestra  Titanium, Associació Folklòrica d’Abrera,   #Big80’s,  Orquestra Selvatana, 
Javier Ariza, Castellers d’Esparreguera, Cobla Vila d’Olesa, Illets d’Abrera, La Petita 
Havana, i les actuacions que s’engloben dins l’Abrera Circus –Los Herrerita, Avalot, 
The Flamingos i Coopdecirc- (que formaran part del cartell d’actes de la Festa Major, 
per a l’any 2017).

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

Per  a  la  realització  dels  serveis  indicats  s’ha  demanat  un  pressupost  per  a  cada 
espectacle, sense  que  hi  hagi  possibilitat  de  demanar-ne  més  ofertes  donada 
l’especificitat de cadascuna de les actuacions artístiques.   

S’ha emès informe favorable, subscrit per la tècnica de Cultura, relatiu a la valoració de 
les ofertes presentades.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit de Cultura, en el marc de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, l’Alcaldia, en ús de les 
atribucions que m’atorga la llei 

RESOLC

Primer.  Adjudicar el contracte menor privat per l’espectacle familiar “Noè Rivas i el 
Quartetto de Tres”  a  Noè T.  Rivas Cabado,  per un import de 650,00 € sense IVA 
(786,50  €  amb el  21% d’IVA inclòs),  i  advertir  a  l’adjudicatari  que  els  treballs  de 
l’espectacle s’hauran de realitzar d’acord amb les següents condicions:

1) Aquest espectacle es durà a terme el dimecres 28 de juny de 2017.
2) L’actuació artística s’iniciarà a les 18:30 h.
3) L’actuació es realitzarà a la Pl. Rafael Casanova. 
4) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  la  Sra.  Desireé 

Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Segon. Adjudicar  el  contracte  menor  privat  per  un Concert  Vermut  a  càrrec  de  3 
Lonely Men, a  Oriol Hernández Llort, per un import de 300,00 € sense IVA (363,00  € 
amb el  21% d’IVA inclòs),  i  advertir  a  l’adjudicatari  que els  treballs  de  l’espectacle 
s’hauran de realitzar d’acord amb les següents condicions:

1) Aquest espectacle es durà a terme el dijous 29 de juny de 2017.
2) L’actuació artística s’iniciarà a les 13:00 h.
3) L’actuació es realitzarà a l’Hort de la Parròquia. 
4) Es posarà a disposició de l’artista una taula de mescles de 24 canals, amb 2 

enviaments post-fade i 6 pre-fader. La taula s’instal·larà davant de l’escenari i a 
nivell de públic.

5) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  la  Sra.  Desireé 
Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Tercer.  Adjudicar  el  contracte  menor  privat  de  l’actuació  artística  de  Cobla 
Contemporània a  l’empresa Música folklòrica en viu, per un import de 1.200,00 € sense 
IVA (associació exempta d’IVA), i advertir a l’empresa adjudicatària que els treballs de 
l’espectacle s’hauran de realitzar d’acord amb les següents condicions:

1) Aquest espectacle es durà a terme el dijous 29 de juny de 2017.
2) L’actuació artística s’iniciarà a les 19:00 h.
3) L’actuació es realitzarà a la Plaça Rafael Casanova. 
4) Nomenar tècnic municipal responsable d’aquest contracte la Sra. Desireé 

Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.
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Quart.  Adjudicar el contracte menor privat de l’espectacle “Entredos” de Capicua, a 
AGMA, Administració i Gestió de Músics, SL, per un import de 2.700,00 € sense IVA 
(3.267,00 € amb el 21% d’IVA inclòs), i advertir a l’empresa adjudicatària que els treballs 
de l’espectacle s’hauran de realitzar d’acord amb les següents condicions:

1) Aquest espectacle es durà a terme el dijous 29 de juny de 2017.
2) L’actuació artística s’iniciarà a les 19:30 h.
3) L’actuació es realitzarà al Parc de Can Morral. 
4) L’Ajuntament habilitarà un espai de 10 x 10 x 7 metres sense obstacles.
5) Es posarà a disposició de l’artista una presa de corrent de 220 V.
6) L’artista disposarà d’un lloc correctament condicionat i amb les instal·lacions 

sanitàries corresponents. 
7) Nomenar tècnic municipal responsable d’aquest contracte la Sra. Desireé 

Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Cinquè. Adjudicar  el  contracte  menor  privat  de  l’espectacle  d’animació  “Històries 
d’Aigua” amb la Tresca i la Verdesca a l’Associació cultural Dos per Quatre, per un 
import  de  990,00  €  sense  IVA  (empresa  exempta  d’IVA),  i  advertir  a  l’empresa 
adjudicatària  que els  treballs  de l’espectacle s’hauran de realitzar  d’acord amb les 
següents condicions:

1) Aquest espectacle es durà a terme el divendres 30 de juny de 2017.
2) L’actuació artística s’iniciarà a les 11:30 h.
3) L’actuació es realitzarà la Plaça Rafael Casanova. 
4) Es posarà a disposició de l’artista una presa de corrent de 4000 Wtss a 220 

V, i connectar SHUCKO.
5) L’artista disposarà d’un lloc correctament condicionat i amb les instal·lacions 

sanitàries corresponents. 
6) Nomenar tècnic municipal responsable d’aquest contracte la Sra. Desireé 

Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Sisè. Adjudicar el contracte menor privat per l’actuació d’una batukada   a l’empresa 
Bandarra  Street  Orkestra  Sociomusical,  per  un  import  de  2.180,00  €  sense  IVA, 
(empresa  exempta  d’IVA)  i  advertir  a  l’empresa  adjudicatària  que  els  treballs  de 
l’espectacle s’hauran de realitzar d’acord amb les següents condicions:

1) La batukada per diferents carrers del poble es durà a terme el divendres 30 
de juny emmarcada en la programació de la Festa Major d’Abrera 2017.

2) L’actuació  s’iniciarà a les 21:00 h.
3) L’inici  del  recorregut  serà  a  la  Pl  Rafael  Casanova  i  finalitzarà  a  la  Pl 

Constitució.
4) Els artistes disposaran d’aigües suficients.
5) Els artistes disposaran d’un lloc correctament condicionat per canviar-se i 

amb les instal·lacions sanitàries corresponents, amb clau per deixar dins les 
fundes dels instruments. 

6) Nomenar tècnic municipal responsable d’aquest contracte la Sra. Desireé 
Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Setè.   Adjudicar el  contracte  menor  privat  de  l’actuació  de  Peyu,  a  l’empresa 
Management  i  Produccions Culturals SL,  per  un import  de  1.500,00  €,  sense IVA, 
1.815,00 € IVA inclòs; i advertir a l’empresa adjudicatària que els treballs de l’actuació 
s’hauran de realitzar d’acord amb les següents condicions:
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1) Peyu  realitzarà  la  seva  actuació  el  divendres  30  de  juny  emmarcat  en  la 
programació de la Festa Major d’Abrera 2017.

2) L’actuació serà el Pregó, que s’iniciarà a les 22:00 h. 
3) L’actuació es realitzarà al Balcó de l’Ajuntament, Plaça Constitució, 1, d’Abrera.
4) L’artista disposarà d’aigua mineral i d’un lloc correctament condicionat i amb les 

instal·lacions sanitàries corresponents. 
5) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  la  Sra.  Desireé 

Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Vuitè.  Adjudicar  el  contracte  menor  privat  de l’actuació  de l’Orquestra  Titanium,  a 
l’empresa Produccions Artístiques Victori SL, per un import de 4.000,00 €, sense IVA, 
4.840,00 € IVA inclòs; i advertir a l’empresa adjudicatària que els treballs de l’actuació 
s’hauran de realitzar d’acord amb les següents condicions:

1) L’Orquestra  Titanium  realitzarà  dues  actuacions,  que  es  duran  a  terme  el 
divendres  30  de  juny  emmarcades  en  la  programació  de  la  Festa  Major 
d’Abrera 2017.

2) La primera actuació serà el Concert de Tarda, que s’iniciarà a les 20:00 h.
3) La segona actuació serà el Ball de Nit , que s’iniciarà a les 23.55 h. 
4) Aquesta actuació es realitzarà a la Plaça Pau Casals d’Abrera.
5) Els artistes disposaran d’aigües suficients per l’artista i el personal tècnic.
6) L’Ajuntament habilitarà un escenari de 12x8 metres (homologat).
7) Es posarà a disposició de l’artista una presa de corrent de 30000 Wtss, amb 

cetac i presa de terra.
8) L’artista disposarà d’un lloc correctament condicionat i  amb les instal·lacions 

sanitàries corresponents. 
9) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  la  Sra.  Desireé 

Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Novè.  Adjudicar el contracte menor privat de l’actuació a la cercavila a l’empresa 
Associació  cultural  i  folklòrica  d’Abrera,  per  un  import  de  2.500  €,  sense  IVA, 
(associació  exempta d’IVA);  i  advertir  a  l’empresa  adjudicatària  que els  treballs  de 
l’actuació s’hauran de realitzar d’acord amb les següents condicions:

1) Aquest espectacle es durà a terme el dissabte 1 de juliol de 2017.
2) L’actuació artística s’iniciarà a les 19:00 h.
3) L’inici del recorregut serà al carrer Rebato i finalitzarà a la Pl Constitució.
4) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  la  Sra.  Desireé 

Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Desè.  Adjudicar el  contracte menor privat de l’actuació de l’Orquestra Selvatana, a 
l’empresa Representacions Artístiques Subirós S.L. per un import de 9.300,00 €, sense 
IVA, 11.253,00 € IVA inclòs;  i  advertir  a l’empresa adjudicatària que els treballs de 
l’actuació s’hauran de realitzar d’acord amb les següents condicions:

1) L’Orquestra  Selvatana  realitzarà  dues actuacions,  que es  duran  a  terme  el 
dissabte 1 de juliol emmarcades en la programació de la Festa Major d’Abrera 
2017.

2) La primera actuació serà el Concert de Tarda, que s’iniciarà a les 20:00 h.
3) La segona actuació serà el Ball de Nit , que s’iniciarà a les 23.55 h. 
4) Ambdues actuacions es realitzaran a la Plaça Pau Casals d’Abrera.
5) Els artistes disposaran d’aigües suficients per l’artista i el personal tècnic.
6) L’Ajuntament  habilitarà  un  escenari  de  12  metres  d’amplada;  8  metres  de 
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fondària i 2 metres d’alçada, que estarà lliure i a disposició de l’artista 6 hores 
abans de començar l’actuació.

7) Es posarà a disposició de l’artista una presa de corrent per so de 8.000 Wtss, 
amb presa de terra, i presa de corrent per llum amb capacitat de 60.000 Wtss. 
de càrrega resistida, amb presa de llum.

8) L’artista disposarà d’un lloc correctament condicionat i  amb les instal·lacions 
sanitàries corresponents. 

9) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  la  Sra.  Desireé 
Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Onzè.  Adjudicar el contracte menor privat de la Festa Revival 80’s + Ray a Néstor 
Navarro  García,  per  un import  de  3.990,00  €,  sense  IVA,  4.827,90 €  IVA inclòs;  i 
advertir a l’ adjudicatari que els treballs de l’actuació s’hauran de realitzar d’acord amb 
les següents condicions:

1) Aquest espectacle es durà a terme el dissabte 1 de juliol de 2017.
2) L’actuació artística s’iniciarà a les 23:55 h.
3) L’actuació es realitzarà a la Plaça Rafael Casanova d’Abrera.
4) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  la  Sra.  Desireé 

Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Dotzè. Adjudicar el contracte menor privat de  l’espectacle “Antes es mejor” a Javier 
Ariza Barcina, per un import de 1.500,00 €, sense IVA, 1.815,00 € IVA inclòs; i advertir 
a l’ adjudicatari  que els treballs de  l’actuació s’hauran de realitzar d’acord amb les 
següents condicions:

1) Aquest espectacle es durà a terme el diumenge 2 de juliol de 2017.
2) L’actuació artística s’iniciarà a les 12:00 h.
3) L’actuació es realitzarà a la Plaça Rafael Casanova d’Abrera.
4) L’artista disposarà d’aigua mineral suficient.
5) L’Ajuntament habilitarà un espai de 14 x 14 m., llis i sense inclinacions, amb 

presa de corrent i delimitat amb 6-8 tanques.
6) Es posarà a disposició de l’artista un equip de so amb dos altaveus i taula de 

quatre canals.
7) L’artista disposarà d’un lloc correctament condicionat i  amb les instal·lacions 

sanitàries corresponents. 
8) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  la  Sra.  Desireé 

Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Tretzè. Adjudicar el  contracte menor privat de l’actuació de la matinal castellera,  a 
l’empresa  Castellers  d’Esparreguera,  per  un  import  de  1.000,00  €,  sense  IVA, 
(associació  exempta d’IVA);  i  advertir  a  l’empresa  adjudicatària  que els  treballs  de 
l’actuació s’hauran de realitzar d’acord amb les següents condicions:

1) Aquest  espectacle es durà a terme el diumenge 2 de juliol, emmarcat en la 
programació de la Festa Major d’Abrera 2017.

2) L’actuació s’iniciarà a les 13.00 h.
3) L’actuació es realitzarà a la Plaça de l’Església d’Abrera.
4) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  la  Sra.  Desireé 

Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Catorzè. Adjudicar el contracte menor privat de l’actuació de la ballada de sardanes 
amb la Cobla Vila d’Olesa, a l’empresa Associació Foment Musical Sardanista, per un 
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import de  1.100,00  €, sense IVA, (associació exempta d’IVA);  i advertir a l’empresa 
adjudicatària  que  els  treballs  de  l’actuació s’hauran  de  realitzar  d’acord  amb  les 
següents condicions:

1) Aquest espectacle es durà a terme el diumenge 2 de juliol de 2017.
2) L’actuació artística s’iniciarà a les 19:00 h.
3) L’actuació es realitzarà a la Plaça de l’Església d’Abrera.
4) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  la  Sra.  Desireé 

Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Quinzè. Adjudicar el contracte menor privat per l’obra teatral “Lorca”, a l’empresa Illets 
d’Abrera Grup Escènic, per un import de  300,00  €, sense IVA, (associació exempta 
d’IVA);  i advertir a l’empresa adjudicatària que els treballs de  l’actuació  s’hauran de 
realitzar d’acord amb les següents condicions:

1) Aquest  espectacle es durà a terme el diumenge 2 de juliol, emmarcat en la 
programació de la Festa Major d’Abrera 2017.

2) L’actuació s’iniciarà a les 19.00 h.
3) L’actuació es realitzarà a la Sala Municipal d’Abrera.
4) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  la  Sra.  Desireé 

Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Setzè.  Adjudicar el contracte menor privat de l’actuació de la Petita Havana a Josep 
Maria Costa Perarnau,  per un import de 750,00  €, sense IVA, 907,50 € IVA inclòs;  i 
advertir a l’adjudicatari que els treballs de l’actuació s’hauran de realitzar d’acord amb 
les següents condicions:

1) Aquest espectacle es durà a terme el diumenge 2 de juliol de 2017.
2) L’actuació artística s’iniciarà a les 23:30 h.
3) L’actuació es realitzarà a la Pl. Pau Casals d’Abrera.
4) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  la  Sra.  Desireé 

Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Dissetè.  Adjudicar el contracte menor privat de l’espectacle Circ a les Golfes per un 
import de 1.200,00  €, sense IVA, 1.452,00 € IVA inclòs a Marcel Aguilar Nolis, Joan 
Lluis  Montero  Martin  i  David  Herrera  Cardoso;  i  advertir  als  adjudicataris  que  els 
treballs de l’actuació s’hauran de realitzar d’acord amb les següents condicions:

1) Aquest espectacle es durà a terme el dissabte 1 de juliol de 2017.
2) L’actuació artística s’iniciarà a les 11:00 h i finalitzarà a les 13:00 h.
3) L’actuació es realitzarà al pati de l’Escola Ernest Lluch d’Abrera.
4) Es posarà a disposició de l’artista una presa de corrent de 220 V, amb cetac i 

presa de terra.
5) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  la  Sra.  Desireé 

Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Divuitè.  Adjudicar el contracte menor privat dels espectacles Dia de Pesca i Carpa 
Fosca a l’empresa L’Avalot SCCL per un import de 7.200,00 €, sense IVA, 8.712,00 € 
IVA;  i  advertir  a  l’empresa  adjudicatària  que els  treballs  de  l’actuació s’hauran  de 
realitzar d’acord amb les següents condicions:

1) Aquest espectacle es durà a terme el dissabte 1 de juliol i el diumenge 2 de 
juliol de 2017.
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2) Les actuacions artístiques seran les següents:
a. 01.07.17 de 11:00 a 13:00 h Circ a les Golfes
b. 01.07.17 de 11:00 a 13:00 h Carpa Fosca
c. 01.07.17 de 18:00 a 20:00 h Circ a les Golfes
d. 01.07.17 de 18:00 a 20:00 h Carpa Fosca
e. 02.07.17 de 18:00 a 21:00 h Circ a les Golfes
f. 02.07.17 de 18:00 a 21:00 h Carpa Fosca

3) L’actuació es realitzarà al pati de l’Escola Ernest Lluch d’Abrera.
4) Els  artistes  disposaran  d’un  lloc  correctament  condicionat  i  amb  les 

instal·lacions sanitàries corresponents. 
5) Es posarà a disposició de l’artista una presa de corrent de 15000W i 380 V 

(tres fases més neutre més terra).
6) L’espai estarà vigilat des del començament del muntatge fins a l’acabament del 

desmuntatge.
7) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  la  Sra.  Desireé 

Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Dinovè. Adjudicar el  contracte  menor  privat  de  l’espectacle  The  Flamingo’s  a 
l’empresa Planning General d’Espectacles SL per un import de 1.600,00 €, sense IVA, 
1.936,00  €  IVA;  i  advertir  a  l’empresa  adjudicatària  que  els  treballs  de  l’actuació 
s’hauran de realitzar d’acord amb les següents condicions:

1) Aquest espectacle es durà a terme el dissabte 1 de juliol de 2017.
2) L’actuació artística tindrà lloc a les 20:00 h.
3) L’actuació es realitzarà al pati de l’Escola Ernest Lluch d’Abrera.
4) Els artistes disposaran d’aigua mineral suficient.
5) Es posarà a disposició de l’artista una presa de corrent de 2000W/220 V.
6) Els  artistes  disposaran  d’un  lloc  correctament  condicionat  i  amb  les 

instal·lacions sanitàries corresponents. 
7) El parking haurà d’estar vigilat.
8) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  la  Sra.  Desireé 

Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Vintè. Adjudicar el contracte menor privat de l’espectacle Ricky, el professor de tennis 
a l’empresa Coopdecirc SCCL per un import de 1.100,00 €, sense IVA, 1.331,00 € IVA; 
i advertir a l’empresa adjudicatària que els treballs de l’actuació s’hauran de realitzar 
d’acord amb les següents condicions:

1) Aquest espectacle es durà a terme el diumenge 2 de juliol de 2017.
2) L’actuació artística tindrà lloc a les 21:00 h.
3) L’actuació es realitzarà al pati de l’Escola Ernest Lluch d’Abrera.
4) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  la  Sra.  Desireé 

Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

Vint-i-unè.  Adjudicar el  contracte  menor  privat  de l’espectacle  Quintet  Excelsior  a 
l’empresa Representacions Artístiques Subirós S.L. per un import de 2.500,00 €, sense 
IVA, 3.025,00 € IVA;  i advertir a l’empresa adjudicatària que els treballs de l’actuació 
s’hauran de realitzar d’acord amb les següents condicions:

1) Aquest espectacle es durà a terme el divendres 23 de juny de 2017.
2) L’actuació artística tindrà lloc a les 23:00 h.
3) L’actuació es realitzarà a la plaça Pau Casals.
4) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  la  Sra.  Desireé 
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Povedano Sánchez, tècnica de Cultura.

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

Vint-i-tresè.  Autoritzar i disposar la despesa  per un import de 47.560,00 €  sense IVA 
(55.600,90  €  amb  el  21%  d’IVA  inclòs  –  8.040,90  €  -),  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària  núm.  330  22699  –  Despeses  diverses  activ.  i  func.  Cultura-  del 
pressupost municipal vigent (RC 220170001688).

Vint-i-quatrè.  Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament abans dels 30 dies des 
de la conformitat tècnica de les factures.

Vint-i-cinquè. Notificar aquest acord a les empreses:
01. Noè T. Rivas Cabado, amb NIF 37 366 018 B i domicili fiscal a Barcelona (08025), 
c/ Nàpols, 257-259, 1r 4rta.
02. Oriol Hernández Llort, amb NIF 46 132 683 L i domicili fiscal a St Cugat del Vallès 
(08172 – Barcelona), c/ Santa Joaquima, 18, At-1,  representada per Jeroni Velasco 
Corzo amb NIF núm. 34 745 416 Y.
03. Música folklòrica en viu, amb CIF G-61 860 078 i domicili fiscal a Sant Feliu de 
Codines (08182 – Barcelona), Av. Catalunya, 10, 2n, representada per Jeroni Velasco 
Corzo, amb NIF núm. 34 745 416 Y. 
04. Administració i Gestió de Músics I Artistes, SL, amb CIF B-43 522 192 i domicili fiscal 
a Tarragona (43004), c/ Apodaca, 5, esc. A, 3r 4rta, representada per Carina Potente 
Figuerola, amb NIF núm. 39 698 995 Y. 
05.  Associació Cultural  Dos per  Quatre, amb  CIF G-17  734 948 i  domicili  fiscal  a 
Girona (17001), c/ Joaquim Vayreda, 65, ent. D, representada per Anna Franco i Millán 
amb NIF núm. 40 324 026 N.
06. Bandarra Street Orkestra Sociomusical, amb CIF V-43 914 316 i domicili fiscal a 
Montblanc (43400 - Tarragona), c/ Regina, 1 , representada per Jordi Piñol Alonso amb 
NIF núm. 77 785 696 H.
07. Management i Produccions Culturals SL, amb CIF B-62 835 301 i domicili fiscal a 
Barcelona (08030), c/ Gran de Sant Andreu, 154, representada per Manel Portomeñe 
Camallonga amb NIF núm. 37 322 113 J.
08. Produccions Artístiques Victori SL, amb CIF B-60746591 i domicili fiscal a Manresa 
(08242 - Barcelona), c/ Font i Quer, 9, baixos, representada per Xevi Victori Blaya amb 
NIF núm. 39 355 676 P. 
09. Associació Cultural i Folklòrica d’Abrera amb CIF G-59 491 977 i domicili fiscal a 
Abrera  (08630 -  Barcelona),  Passatge Escoles Velles,  s/n,  representada per  César 
Moliner Bayo amb NIF núm. 38 090 952 P.
10. -  Representacions Artistiques Subiros, S.L amb CIF B25403437 i domicili fiscal a 
Mollerussa al Carrer Ferrer i Bosquets, 64 (25230).
11. Néstor Navarro García amb NIF 47 890 286 P i domicili fiscal a Abrera  (08630 – 
Barcelona), c/ Antonio Machado, 36.
12. Javier Ariza Barcina amb NIF 13 170 975 W i domicili fiscal a Barcelona  (08001), 
c/ Hospital, 46, 3r 1ra.
13. Castellers d’Esparreguera amb CIF G-60 548 864 i domicili fiscal a Esparreguera 
(08292 - Barcelona), c/ Llobregat, 2, representada per Berta Solà Riba amb NIF núm. 
47 440 558 E.
14. Associació Foment Musical Sardanista amb  CIF G-65 169 419 i domicili fiscal a 
Abrera (08630 - Barcelona), Ps. Església, 7, 4rt 2na, representada per Anna Costal i 
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Fornells amb NIF núm. 40 355 545 K.
15.  Illets  d’Abrera  Grup Escènic amb  CIF G-64 862 519 i  domicili  fiscal  a  Abrera 
(08630 - Barcelona), c/ Candelera, 6, , representada per Maria Rosa Lara Lobato amb 
NIF núm. 25 548 233 V.
16. Josep Maria Costa Perarnau amb NIF 77 741 381 R i domicili fiscal a Vilanova i la 
Geltrú  (08800 – Barcelona), Pl Armand Cardona, 6, 2n 1ra.
17. Marcel Aguilar Nolis  amb NIF 46 690 916 L i domicili  fiscal a Tiana  (08391 – 
Barcelona), c/ Isaac Albéniz, 16 A, 2n 2na.
18. Joan Lluís Montero Martín amb NIF 46 765 432 S i domicili fiscal a Tiana  (08391 – 
Barcelona), c/ Riera d’en Font, 62 A, 2n 1ra.
19.  David  Herrera  Cardoso  amb  NIF  43  442  562  R  i  domicili  fiscal  a  Barcelona 
(08042), c/ Llobera, 98-100, sot. 1ra.
20.  L’Avalot  SCCL amb  CIF  F-61  727  665  i  domicili  fiscal  a  Santa  Coloma  de 
Gramanet (08924 - Barcelona), Passatge Saragossa, 6.
21.  Planning  General  d’Espectacles  SL amb  CIF  B-59 144  824  i  domicili  fiscal  a 
Barcelona (08012),  c/  Tordera,  5, representada per  Josep Miquel  Gamez Montalvo 
amb NIF núm. 46 501 812 K.
22. Coopdecirc SCCL amb CIF F-65 057 028 i domicili fiscal a l’Hospitalet de Llobregat 
(08906 - Barcelona), Passatge Llunàs,15, Ent. 4rta.
23. Representacions Artistiques Subiros, S.L amb CIF B25403437 i domicili  fiscal a 
Mollerussa al Carrer Ferrer i Bosquets, 64 (25230).

Vint-i-sisè. Donar compte a la propera Junta de Govern Local a la propera sessió que 
es celebri, a la Intervenció Municipal i al Departament de Cultura”.

La  part  dispositiva  vint-i-sisena  del  Decret  estableix  donar  compte  a  la  Junta  de 
Govern Local.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit de Cultura en el marc de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria, 
en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016/1302 del dia 22 
de desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar  compte  del  Decret  d’alcaldia  núm.  2017-0864,  adoptat  en  data 
28/06/2017.

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

2.2  Expedients núms.: Els que s’indiquen en cada cas.
Donar compte dels decrets del Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient en matèria de 
contractació.

L’Alcaldia  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  els  decrets  següents  relatius  a 
procediments del Departament  d’Urbanisme, Territori  i  Medi Ambient  en matèria de 
contractació:

- núm. 2017-1035 de data 31/07/2017 d’aprovació de la factura núm. 419 de data 17 de juliol de 
2017 presentada per  Nesra  Enginyeria  i  Instal·lacions,  SL,  i  de  la  4a  certificació  d’obra  del 
contracte  d’obres  per  a  l’adequació  de  local  per  ubicar  la  ràdio  municipal  (expedient 
G328/2016/28),

13



- núm. 2017-1036 de data 31/07/2017 de nomenament temporal del coordinador de seguretat i 
salut, i director facultatiu de l’obra de pavimentació a diferents carrers del municipi (expedient 
G328/2017/02),

- núm.  2017-1038  de  data  31/07/2017  d’aprovació  de  la  factura  núm.  700117161  de  data 
01/07/2017 presentada per Climasol Energías Alternativas SL, i de la 1a certificació d’obra del 
contracte d’obres per a la reforma de les oficines del Serveis Tècnics (G333/2017/03)

- núm. 2017-1042 de data 01/08/2017 de nomenament temporal del coordinador de seguretat i 
salut,  i  director  facultatiu  de  l’obra  de  pavimentació  al  pavelló  esportiu  municipal  (expedient 
G333/2017/25),

- núm. 2017-1117 de data 14.08.2017 d’aprovació de la 1a i  única certificació   i  de la factura 
corresponent, del contracte d’obres per a la reforma de la sala de filtració i tractament de les 
piscines municipals (expedient G333/2017/22),

En virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant el 
decret d’Alcaldia núm. 2015-0593 de data 2 de juliol de 2015, és la Junta de Govern 
Local  l’òrgan  delegat  per  resoldre  els  procediments  objectes  dels  decrets  abans 
ressenyats i, per això, s’ha de donat compte a la Junta de Govern Local de la seva 
emissió.

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

Primer. Donar compte dels decrets  d’Alcaldia relatius al  nomenament temporal  del 
coordinador  de  seguretat  i  salut,  i  director  facultatiu  de  l’obra  en  diverses  obres 
municipals, que es relacionen seguidament:

- núm. 2017-1036 de data 31/07/2017 de nomenament temporal del coordinador de seguretat i 
salut, i director facultatiu de l’obra de pavimentació a diferents carrers del municipi (expedient 
G328/2017/02),

- núm. 2017-1042 de data 01/08/2017 de nomenament temporal del coordinador de seguretat i 
salut,  i  director  facultatiu  de  l’obra  de  pavimentació  al  pavelló  esportiu  municipal  (expedient 
G333/2017/25),

Segon. Donar  compte  dels  decret  d’Alcaldia  relatius  a  aprovació  de  factures  i 
certificacions d’obres, que s’indiquen a continuació:

- núm. 2017-1035 de data 31.07.2017 d’aprovació de la factura núm. 419 de data 17 de juliol de 
2017 presentada per  Nesra  Enginyeria  i  Instal·lacions,  SL,  i  de  la  4a  certificació  d’obra  del 
contracte  d’obres  per  a  l’adequació  de  local  per  ubicar  la  ràdio  municipal  (expedient 
G328/2016/28).

- núm.  2017-1038  de  data  31.07.2017  d’aprovació  de  la  factura  núm.  700117161  de  data 
01/07/2017 presentada per Climasol Energías Alternativas SL, i de la 1a certificació d’obra del 
contracte d’obres per a la reforma de les oficines del Serveis Tècnics (expedient G333/2017/03).

- núm. 2017-1117 de data 14.08.2017 d’aprovació de la 1a i  única certificació   i  de la factura 
corresponent, del contracte d’obres per a la reforma de la sala de filtració i tractament de les 
piscines municipals (expedient G333/2017/22).

Quart. Comunicar aquest acord al Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient.

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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2.3 Expedient núm.: G333/2017/04
Pròrroga  del contracte per a l’assistència tècnica per la redacció del Projecte d'Ordenació de la 
Zona Esportiva d'Abrera

Mitjançant el decret núm. 2017-0617 de data 16 de maig de 2017 adoptat per l’Alcaldia, 
es va adjudicar el contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a la redacció del 
Projecte  d'Ordenació  de  la  Zona  Esportiva  d'Abrera,  a  l’empresa  Santamaria 
Arquitectes SLP,  amb CIF núm. B65709917, per un import de 12.000  €, sense IVA, 
(14.520 € amb el 21% d’IVA inclòs).

L’informe dels criteris d’adjudicació (núm. 2017-0047 de data 6 d’abril de 2017) fixava 
un termini de dos mesos pel lliurament del projecte adjudicat.

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 17 de juliol 
de 2017 (registre d’entrades núm. 209).

S’ha emès informe tècnic núm. 2017-0123 en data 22 d’agost de 2017, segons el qual 
no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del contracte i que diu, en la 
seva part essencial:
“En data 19.05.2017 es va adjudicar en contracte menor de serveis d’assistència tècnica per la redacció  
del projecte d’Ordenació de la Zona Esportiva a Santamaria arquitectes SLP.
El Plec de Prescripcions Tècniques indicava que el termini per realitzar el projecte era de 2 mesos a partir  
de la data d’adjudicació.
Així mateix el Plec de Condicions Tècniques especificava que s’havien de realitzar reunions amb l’equip  
redactor del POUM i amb els serveis Tècnics Municipal d’Esports i Urbanisme, així com amb els regidors  
d’Urbanisme i Esports i Alcaldia. 
En data 17.08.2017,  l’arquitecte Pere Santamaria  demana l’ampliació  del  termini  de presentació  dels  
treballs en el termini d’1 mes a partir de la validació del projecte per part de l’Ajuntament d’Abrera.
Des de la data d’adjudicació del contracte s’ha realitzat diverses reunions amb tècnics, regidors i Alcaldia  
de  la  proposta  d’Ordenació  de  la  zona esportiva.  Aquestes  reunions  s’han  fet  tenint  en  compte  las  
disponibilitat d’agenda de tots els participants, la qual cosa ha demorat l’avanç del treball. Com a resultat  
d’això cal indicar que 2 mesos després de l’adjudicació no ha estat possible tancar els treballs.
Efectivament  l’equip  redactor,  després  de  les  reunions  fetes,  ha  presentat  algunes  propostes  de  
l’ordenació que encara han de ser validades pels representants municipals. Per la qual cosa no ha estat  
possible tancar els treballs objecte de l’encàrrec.
Cal indicar que aquesta demora en la finalització dels treballs es considera que no és imputable al tècnic  
adjudicatari.
.../...
En aquest sentit, tenint en compte que les causes que han motivat la finalització del treball tècnic en el  
termini previst no són atribuïbles al adjudicatari, es proposa el següent:
- Concedir  l’ampliació del  termini  de presentació dels treballs  del  projecte d’Ordenació de la Zona  

Esportiva en el termini d’1 mes a partir de la validació de l’ordenació general de la zona esportiva per  
part  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  per  tal  que  l’equip  redactor  pugui  desenvolupar  i  finalitzar  la  
documentació  del  projecte.Cal  indicar  que  en  el  moment  d’aquesta  validació  es  redactarà  un  
document que acrediti aquest fet.

- No aplicar cap sanció informativa.”

Els articles 213.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que  
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, i 100 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general  
de la  Ley de Contratos de las Administraciones Públicas diuen, entre altres:
“Artículo 213 Resolución por demora y prórroga de los contratos
1. …/….
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.
Artículo 100 Petición de prórroga del plazo de ejecución 
1. La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquél  
en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y  
señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre  
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antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que  
una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.
Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la Administración deberá resolver  
sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo. Durante este plazo de quince días,  
no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto  
si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.
2.  En el  caso de que el  contratista  no solicitase prórroga en el  plazo anteriormente señalado,  se entenderá  que  
renuncia a su  derecho,  quedando facultada la Administración  para conceder,  dentro  del  mes último del  plazo de  
ejecución, la prórroga que juzgue conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo  
95.3 de la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo que  
considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato.”

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

ACORD

Primer. Prorrogar el termini d'execució del contracte  menor de serveis d’assistència 
tècnica  per  a  la  redacció  del  Projecte  d'Ordenació  de  la  Zona  Esportiva  d'Abrera, 
adjudicat a l’empresa Santamaria Arquitectes SLP,  amb CIF núm. B65709917, per un 
termini d’1 mes a partir de la data de la validació de la proposta de l’ordenació general 
de  la  zona  esportiva  per  part  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  que  es  reflectirà  en  la 
corresponent  acta,  per  tal  que  l’equip  redactor  pugui  desenvolupar  i  finalitzar  la 
documentació del projecte.

Segon.  Notificar aquest acord a l’empresa Santamaria Arquitectes SLP, 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.

2.4 Expedient núm.: G333/2017/03  (FACT-2017-3035) 
Aprovació de la factura núm. 700117168 de data 21/07/2017 presentada per Climasol Energías 
Alternativas SL, i de la 2a certificació i última d’obra del contracte d’obres per a la reforma de 
les oficines del Serveis Tècnics.

Per la resolució núm. 2017-0774 de data 14 de juny de 2017 adoptada per l’Alcaldia, es 
va adjudicar el contracte menor d’obres de reforma de les oficines del Serveis Tècnics, 
a  l’empresa Climasol Energías Alternativas SL,  amb CIF B-63.020.770, per un import 
de 31.175,42 € €, sense IVA, 37.722,26 € amb el 21% d’IVA inclòs. 

L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 700117168 de data 21 de juliol de 
2017  per  un  import  de  15.538,60  €,  i  la  2a  certificació  i  última  d’obres  (registre 
d’entrades electrònic núm. 220 de 21 de juliol de 2017).

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

La proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient,  Unitat  de Suport  Administratiu  d’Urbanisme i  Territori,   en el  marc  de  les 
facultats que em confereix l’article 21.1.f) de la Llei 7/85 de 2 d’Abril, Reguladora de les 
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bases de règim local, l’article 41.17 del ROF i les Bases d’Execució del Pressupost per a 
la disposició de la despesa i desenvolupament de la gestió econòmica municipal, i la 
normativa vigent, i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta Regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i mobilitat, i Millora, en ús de les 
atribucions que m’atorga el núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposo a la 
Junta de govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la certificació núm. 2 i última de l’obra de reforma de les oficines del 
Serveis Tècnics, i la factura núm. 700117168 de data 21 de juliol de 2017 per import de 
15.583,60 €, presentades pel contractista Climasol Energías Alternativas SL, amb CIF 
B-63.020.770.

Segon. Aprovar el  reconeixement de l’obligació per un import de 15.583,60 €  (IVA 
inclòs)  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  150/63200  del  pressupost  municipal 
vigent.

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

Quart. Notificar aquest acord al contractista Climasol Energías Alternativas SL.

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

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

3.- OBRES  

3.1  Expedients núms.: 580/2017 (E015/2017/07/Juliol) 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 de juliol de  2017. 
 
S'han presentat durant el mes de juliol 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  
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atorga el Decret núm. 2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposa a la Junta de 
govern local l'adopció del següent

ACORD

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

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 434/2017 (E015/2017/096)
- INTERESSAT: ACP
- NIF: XXXXX685H
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Terrassa, 4, 1r 2a (referència cadastral 8272002 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 550/2017 (E015/2017/097)
- INTERESSAT: MCSS
- NIF: XXXXX150L
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany, i canvi de paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 568/2017 (E015/2017/098)
- INTERESSAT: JBB
- NIF: XXXXX747D
- OBRES COMUNICADES: eliminar el massissat de la rampa de la vorera
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Sant Miquel, 25-26 (referència cadastral 9785413+14)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 758/2017 (E015/2017/099)
- INTERESSAT: DFG
- NIF: XXXXX860H
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Rebato, 74,1r 1a (referència cadastral 7975703 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 779/2017 (E015/2017/100)
- INTERESSAT: PGM
- NIF: XXXXX708K
- OBRES COMUNICADES: adequació de la xarxa de sanejament per reparar una filtració 
d'aigua residual
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Sant  Lluís,  57-59  (CV1.134+135)  (referència 
cadastral 0374006 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.20: intervenció puntual per 
a garantir mínims d'habitabilitat) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 784/2017 (E015/2017/101)
- INTERESSAT: RGC
- NIF: XXXXX047L
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Estació, 12, 3r 3a (referència cadastral 8473501 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA:75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 841/2017 (E015/2017/102)
- INTERESSAT: MFP
- NIF: XXXXX206V
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i/o jardins, formació de petits senders i 
recollida d'escombreries
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Galícia, 6-8 (CV2.179) (referència cadastral 0479306)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 843/2017 (E015/2017/103)
- INTERESSAT: JACP
- NIF: XXXXX872S
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Carrilet, 18 (referència cadastral 8977301 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 844/2017 (E015/2017/104)
- INTERESSAT: UEE
- NIF: XXXXX013C
- OBRES COMUNICADES: desembossament de desguàs
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Lliri, 44 (LC.61) (referència cadastral 0747604 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.20: intervenció puntual per 
a garantir mínims d'habitabilitat) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 932/2017 (E015/2017/105)
- INTERESSAT: IXP
- NIF: XXXXX831Z
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pl. Anselm Clavé, 3, 2n 1a (referència cadastral 8373804)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 981/2017 (E015/2017/107)
- INTERESSAT: JSR
- NIF: XXXXX414K
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Generalitat, 25 (referència cadastral 8371003 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1056/2017 (E015/2017/108)
- INTERESSAT: APM
- NIF: XXXXX166C
- OBRES  COMUNICADES:  reforma  de  cuina  i/o  bany,  canvi  de  paviment  interior,  i 
substitució de portes i finestres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Vilalba, 36 (CV1.B45) (referència cadastral 0773616 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1076/2017 (E015/2017/109)
- INTERESSAT: JJMF
- NIF: XXXXX406R
- OBRES COMUNICADES: construcció de petites jardineres
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- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Múrcia, 5 (CV2.414) (referència cadastral 0680304 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1081/2017 (E015/2017/110)
- INTERESSAT: RTO
- NIF: XXXXX191C
- OBRES COMUNICADES: canvi rajoles de la galeria (balcó)
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Balears, 8 (CV2.274) (referència cadastral 0482614 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1116/2017 (E015/2017/111)
- INTERESSAT: AMGG
- NIF: XXXXX888E
- OBRES COMUNICADES: tala d'un pi
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pg. Sant Jaume, 1 (referència cadastral 7775303)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 11,12 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per arbre)

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.

3.2 Expedients núms.: 600/2017 (E007/2017/004) i 1156/2017 (E007/2017/005).
Donar compte dels decrets del Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient en relació amb 
l’aprovació dels projectes d’obres municipals anomenats “Millora dels parcs urbans d’Abrera (fase 
IV)”, i “Millora de la xarxa de clavegueram”.

L’Alcaldia  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  els  decrets  següents  relatius  a 
aprovació inicial de projectes d’obres municipals:

- núm. 2017-0968 de data 14 de juliol de 2017 d’aprovació inicial del projecte 
d’obres  anomenat  “Millora  dels  parcs  urbans d’Abrera  (fase  IV)”  (expedient 
600/2017).

- núm. 2017-1126 de data 16 d’agost  de 2017 d’aprovació inicial  del projecte 
d’obres anomenat “Millora de la xarxa de clavegueram” (expedient 1156/2017).

En virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant el 
decret d’Alcaldia núm. 2015-0593 de data 2 de juliol de 2015, és la Junta de Govern 
Local  l’òrgan  delegat  per  resoldre  els  procediments  objectes  dels  decrets  abans 
ressenyats i, per això, s’ha de donat compte a la Junta de Govern Local de la seva 
emissió.

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i Territori, i aquest regidor delegat 
d'Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, i Millora en ús de les atribucions 
que  m'atorga  el  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-1302  de  22 de desembre  de  2016 
proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
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Primer. Donar compte dels següents decrets d’Alcaldia relatius a l’aprovació inicial de 
projectes d’obres municipals que es relacionen a continuació:

- núm. 2017-0968 de data 14 de juliol de 2017 d’aprovació inicial del projecte 
d’obres  anomenat  “Millora  dels  parcs  urbans d’Abrera  (fase  IV)”  (expedient 
600/2017).

- núm. 2017-1126 de data 16 d’agost  de 2017 d’aprovació inicial  del projecte 
d’obres anomenat “Millora de la xarxa de clavegueram” (expedient 1156/2017).

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient.

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

3.3 Expedients núms.: Els que s’indiquen en cada cas.
Donar compte dels decrets del Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient en relació amb 
el procediment de llicències d’obres (atorgament, modificació i llicència d’ocupació parcial).

L’Alcaldia  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  els  decrets  següents  relatius  a 
procediments del Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient:

- Número 2017-1074 de data 08.08.2017 d’atorgament de llicència d’obres per executar una nau 
industrial al  c/  Hostal del  Pi, 3 (expedient E013/2017/012), promoguda per Pavasal  Empresa 
Constructora, SA.

- Número  2017-1075  de  data  08.08.2017  d’atorgament  de  llicència  d’obres  per  executar  una 
rehabilitació de balcons al c/ Manresa, 3 (expedient 381/2017), promoguda per la Comunitat de 
Propietaris del c/ Manresa, 3.

- Número  2017-1076  de  data  08.08.2017  d’atorgament  de  llicència  d’obres  per  executar  una 
instal·lació de gas natural al c/ Igualada, 8 (expedient 990/2017), promoguda per Gas Natural 
SDG, SA.

- Número  2017-1077  de  data  08.08.2017  d’atorgament  de  llicència  d’obres  per  executar  una 
instal·lació interior de gas natural al c/ Miraflors, 39 (expedient 920/2017), promoguda per AMC.

- Número  2017-1078  de  data  08.08.2017  d’atorgament  de  llicència  d’obres  per  executar  una 
piscina al c/ Montseny, 54 (expedient 365/2017), promoguda per DMN.

- Número  2017-1079  de  data  08.08.2017  d’atorgament  de  llicència  d’obres  per  executar  una 
ampliació  en  la  xarxa  de  subministrament  elèctrica  al  c/  Era,  4  bis  (expedient  837/2017), 
promoguda per Endesa Distribució Elèctrica SLU.

- Número  2017-1080  de  08.08.2017  d’atorgament  de  llicència  d’obres  per  executar  una 
rehabilitació d’una coberta al c/ Major, 6 (expedient 604/2017), promoguda per FDC.

- Número  2017-1081  de  data  08.08.2017  d’atorgament  de  llicència  d’obres  per  executar 
moviments de terres i  un mur de contenció al c/ Hostal del Pi, 3 (expedient E013/2017/014), 
promoguda per Pavasal Empresa Constructora, SA.

- Número 2017-1105 de data 11.08.2017 de modificació de llicència d’obres per executar una nau 
industrial al  c/  Hostal del  Pi, 3 (expedient E013/2017/012), promoguda per Pavasal  Empresa 
Constructora, SA.

- Número  2017-1110  de  data  11.08.2017  d’atorgament  de  llicència  d’obres  per  executar  una 
adequació de nau industrial al Cm. dels Sagraments, 16 (expedient 761/2017), promoguda per 
Crossfit Rack’n Roll, SL

- Número  2017-1111  de  data  11.08.2017  d’atorgament  de  llicència  d’obres  per  executar  una 
adequació  de  nau  industrial  al  c/  Francesc  Layret,  12-14,  nau  17  (expedient  1109/2017), 
promoguda per La Vinya Gimnàstic Club.

- Número 2017-1112 de data 11.08.2017 d’atorgament de llicència d’ocupació parcial de les obres 
d’ampliació  executades  a  la  residència  geriàtrica  ubicada  al  c/  Menorca,  16  (expedient 
E013/2016/007), promoguda per Canigó Serveis Geriàtrics, SL.

- Número 2017-1116 de data 14.08.2017, de rectificació d’errades materials al decret 2017-1105 
(expedient E013/2017/012).

En virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant el 
decret d’Alcaldia núm. 2015-0593 de data 2 de juliol de 2015, és la Junta de Govern 
Local  l’òrgan  delegat  per  resoldre  els  procediments  objectes  dels  decrets  abans 
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ressenyats i, per això, s’ha de donat compte a la Junta de Govern Local de la seva 
emissió.

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

Primer. Donar  compte  dels  següents  decrets  d’Alcaldia  relatius  a  l’atorgament  de 
llicència d’obres:

- núm. 2017/1074 de 08.08.2017 d’atorgament de llicència d’obres per executar una nau industrial 
al c/ Hostal del Pi, 3 (expedient E013/2017/012),

- núm. 2017/1075 de 08.08.2017 d’atorgament de llicència d’obres per executar una rehabilitació 
de balcons al c/ Manresa, 3 (expedient 381/2017),

- núm.  2017-1076  de  data  08.08.2017  d’atorgament  de  llicència  d’obres  per  executar  una 
instal·lació de gas natural al c/ Igualada, 8 (expedient 990/2017),

- núm.  2017-1077  de  data  08.08.2017  d’atorgament  de  llicència  d’obres  per  executar  una 
instal·lació interior de gas natural al c/ Miraflors, 39 (expedient 920/2017),

- núm. 2017-1078 de data 08.08.2017 d’atorgament de llicència d’obres per executar una piscina 
al c/ Montseny, 54 (expedient 365/2017),

- núm.  2017-1079  de  data  08.08.2017  d’atorgament  de  llicència  d’obres  per  executar  una 
ampliació en la xarxa de subministrament elèctrica al c/ Era, 4 bis (expedient 837/2017),

- núm. 2017-1080 de 08.08.2017 d’atorgament de llicència d’obres per executar una rehabilitació 
d’una coberta al c/ Major, 6 (expedient 604/2017),

- núm. 2017-1081 de data 08.08.2017 d’atorgament de llicència d’obres per executar moviments 
de terres i un mur de contenció al c/ Hostal del Pi, 3 (expedient E013/2017/014),

- núm. 2017-1110 d’11.08.2017 d’atorgament de llicència d’obres per executar una adequació de 
nau industrial al Cm. dels Sagraments, 16 (expedient 761/2017),

- núm. 2017-1111 d’11.08.2017 d’atorgament de llicència d’obres per executar una adequació de 
nau industrial al c/ Francesc Layret, 12-14, nau 17 (expedient 1109/2017).

Segon. Donar compte del decret núm. 2017-1105 de data 11.08.2017 de modificació 
de llicència d’obres per executar una nau industrial al c/ Hostal del Pi, 3 (expedient 
E013/2017/012),  i  del  decret  núm.  2017-1116  de  data  14.08.2017,  de  rectificació 
d’errades materials al mateix decret (expedient E013/2017/012). 

Tercer. Donar compte del decret núm. 2017-1112 de data 11.08.2017 d’atorgament de 
llicència  d’ocupació  parcial  de  les  obres  d’ampliació  executades  a  la  residència 
geriàtrica ubicada al c/ Menorca, 16 (expedient E013/2016/007).

Quart. Comunicar aquest acord al Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient.

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

3.4 Expedient núm.:   308/2017  (E014/2017/043)
Legalització d'obres menors i instal·lacions executades a l'immoble ubicat al Cm. Sagraments, 2-4, 
a instància del Grupo Electro Stocks, S.L., amb CIF B64471840. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 26 de juny de 2017, a les 12:04 
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-6435),  petició  de  llicència  urbanística 
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subscrita  per EPM, en nom i  representació de Grupo Electro Stocks,  S.L.,  amb CIF 
B64471840,  per  a  l’habilitació  de  les  superfícies  interiors  de  dos  naus  industrials 
 ubicades al  Cm. Sagraments, 2-4 (referència cadastral  7870706). 

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 14 de juliol  2017 (núm.  2017-0286) subscrit  per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe jurídic  de data 26 de juliol  de 2017 (núm.  SS-2017-0135)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
 
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 legalització de les obres menors  executades amb núm. 
d'expedient 308/2017 (E014/2017/043), sol·licitada per Grupo Electro Stocks, S.L., amb 
CIF B64471840,  consistents  en  la  reforma  i  adequació  d’una  nau  industrial  al  Cm. 
Sagraments, 2-4 (Referència cadastral 7870706), 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 26 de juny de 
2017, a les 12:04 hores.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació definitiva, 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 1.129,92 €
TOTAL €  1.129,92 €

Tercer. 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

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

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/2015/20
Comunicació d’activitat de gestió logística de transports al carrer del Progrés, 28, nau 15.
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Transole Spain SA, NIF A62159090, ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància 
entrada  en  data  17.06.2015  (núm.  de  registre  4319)  i  la  documentació  annexa 
corresponent.

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

En dates 19.06.2015 (núm. de registre 1890), 10.08.2015 (2368) i 27.10.2015 (3246) 
s’ha requerit  al  sol·licitant  la  documentació  que  mancava  per  poder  resoldre  el 
procediment,  documentació  que  ha  estat  aportada  en  dates  30.06.2015  (núm.  de 
registre 4531), 22.07.2015 (5319), 25.09.2015 (6611) i 18.04.2017 (3736).

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2015-0004 
de data 17.07.2015, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès  l’informe tècnic de data 23.05.2017,  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: Transole Spain SA, NIF A62159090
Rètol de l’establiment: TRANSOLE

Activitat: gestió logística de transports
Emplaçament: C. Progrés, 28, nau 15
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 494) d’acord amb la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(LSA).

Segon. Aprovar  la  documentació  tècnica  presentada  en  data  30.06.2015  i  la 
documentació  complementària  presentada  en  data  25.09.2015  i  diligenciar-la  en 
aquest sentit.

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

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

1. Aquest  atorgament i  l’exercici  de l’activitat  que comporta es subjecten a les 
condicions i obligacions recollides a la Llei  20/2009, del 4 de desembre,  de 
prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), i a les altres normes que 
la desenvolupin, complementin, aclareixin o substitueixin, i a la normativa legal 
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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. Es  prohibeix  generar  residus  industrials  o  especials ja  que,  segons  la 
documentació presentada, l’activitat no en produeix.

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

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

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

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

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

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 5, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 983,38 €.  El pagament 
d’aquest  import  es comunica a l’obligat  mitjançant  carta de pagament  tramesa per 
l’Oficina  de  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  amb 
indicació dels terminis i les formes de pagament.

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

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

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

4.2 Expedient núm.: E052/2016/09
Comunicació d’activitat d’aparcament de camions i oficines a C. Barcelona, 3-7, nau 2C.

Caldero  y  Navarro  SL,  NIF  B25410929,  ha  comunicat  l’activitat  dita  mitjançant 
instància  entrada  en  data  14.12.2016  (núm.  de  registre  11082)  i  la  documentació 
annexa corresponent.

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

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0007 
de data 25.01.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès  l’informe tècnic de data 16.05.2017,  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
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Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
Titular: Caldero y Navarro SL, NIF B25410929
Rètol de l’establiment: AT ROBLES

Activitat: aparcament de camions i oficines
Emplaçament: C. Barcelona, 3-7, nau 2C
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 494) d’acord amb la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(LSA).

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 14.12.2016 i diligenciar-la 
en aquest sentit.

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

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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.

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

21. 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.

22. El  titular  ha de  gestionar  els  residus generats  per  l’activitat  d’acord amb la 
legislació vigent sobre disposició de residus.
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23. Es  prohibeix  generar  residus  industrials  o  especials ja  que,  segons  la 
documentació presentada, l’activitat no en produeix.

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

25. 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.

26. 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.

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

28. 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.

29. 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 983,38 €.  El pagament 
d’aquest  import  es comunica a l’obligat  mitjançant  carta de pagament  tramesa per 
l’Oficina  de  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  amb 
indicació dels terminis i les formes de pagament.

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

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

4.3 Expedient núm.: E052/2007/73
Comunicació de transmissió d’activitat de magatzem de material d'automoció a C. Progrés, 3.

Per acord  núm. 3407 adoptat per la Junta de Govern Local en data 18.06.2008, es va 
atorgar llicència d’activitat d’acord amb la legislació aleshores vigent a Truck and Wheel 
SL, NIF B31619570, per a l’activitat dita, essent aquest l’últim transmitent autoritzat.

ROR  Operador  de  Transportes  SL,  NIF  B24485807,  i  Truck  and  Wheel  SL,  NIF 
B31619570,  han  comunicat  la  transmissió  de  l’activitat  dita  mitjançant  instància 
conjunta entrada en data 27.04.2017 (núm. de registre 4114) i la documentació annexa 
corresponent.

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

S’ha emès  l’informe tècnic de data 18.07.2017,  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 de transmissió:
Titular: ROR Operador de Transportes SL, NIF B24485807
Rètol de l’establiment: ROR

Activitat: magatzem de material d'automoció
Emplaçament: C. Progrés, 3
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 521) d’acord amb la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(LSA).

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i 
mesures correctores en el seu funcionament establertes en l’acord núm. 3407 adoptat 
per la Junta  de Govern Local  en data 18.06.2008  i  successius,  en tot  allò  que no 
contradigui  les  condicions  que  s’exposen  a  continuació  i  la  normativa  vigent. 
L’incompliment  serà  causa  de  revocament  de  la  legalització  ambiental,  prèvia 
audiència de l’interessat.

Tercer. Acordar la imposició de les condicions complementàries següents:
1. L’activitat  queda sotmesa al  règim de comunicació segons determina 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.
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2. El nou titular de l’activitat ha de mantenir en perfecte estat de conservació i 
funcionament els  dispositius de seguretat contra incendis i de senyalització i 
enllumenat d’emergència que han estat verificats en la darrera inspecció.

3. El  nou  titular  de  l’activitat  ha  de  tramitar  el  canvi  de  titularitat  del 
subministrament d’aigua, i altres que corresponguin, en el termini d’un mes des 
d’aquest acord.

4. El  titular  ha de  gestionar  els  residus generats  per  l’activitat  d’acord amb la 
legislació vigent sobre disposició de residus.

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

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 16, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 98,34 €.  El pagament 
d’aquest  import  es comunica a l’obligat  mitjançant  carta de pagament  tramesa per 
l’Oficina  de  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  amb 
indicació dels terminis i les formes de pagament.

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

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

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

4.4 Expedient núm.: E052/2017/03
Comunicació d’activitat de fabricació de cambres de vidre per a finestres a l’avinguda de Ca 
n’Amat, 10, nau 24.

Cámaras-Express SL, NIF B65471849, ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància 
entrada  en  data  15.02.2017  (núm.  de  registre  1634)  i  la  documentació  annexa 
corresponent.

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

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0004 
de data 14.03.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès  l’informe tècnic de data 26.06.2017,  corresponent a aquesta activitat,  amb 
dictamen positiu.

30



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: Cámaras-Express SL, NIF B65471849
Rètol de l’establiment: CAMARAS-EXPRESS

Activitat: fabricació de cambres de vidre per a finestres
Emplaçament: Av. Ca n’Amat, 10, nau 24
Classificació: activitat inclosa a l’annex III (codi 4.20) 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 15.02.2017 amb núm. de 
visat 2016914317 17/11/2016 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 
i diligenciar-la en aquest sentit.

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

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

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

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

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

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

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.
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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 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.

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

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

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

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

13. S’ha de sol·licitar al departament competent en matèria d’indústria, la inscripció 
de l’activitat autoritzada al Registre d’establiments industrials de Catalunya.

14. 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.

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

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

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 5, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 983,38 €.  El pagament 
d’aquest  import  es comunica a l’obligat  mitjançant  carta de pagament  tramesa per 
l’Oficina  de  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  amb 
indicació dels terminis i les formes de pagament.

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

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

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

4.5 Expedient núm.: E053/2017/07
Declaració responsable d’activitat de perruqueria a C. Casamada, 12, local 1.

FT723F, ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 01.06.2017 
(núm. de registre 5482) i la documentació annexa corresponent.

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

S’ha emès una diligència de la tècnica d’autoocupació de data 11.04.2017, sobre el 
dret de l’interessat a beneficiar-se d’una reducció del 20% en la taxa d’obertura de 
l’establiment corresponent a aquesta activitat.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a 
aquesta activitat núm. 7 de data 07.06.2017, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0055 
de data 13.06.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès  l’informe tècnic - acta de comprovació de data 25.07.2017,  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
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Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
Titular: FT723F
Rètol de l’establiment: PERRUQUERIA RAYAN

Activitat: perruqueria
Emplaçament: C. Casamada, 12, local 1
Classificació:  activitat  innòcua  inclosa  a  l’annex  I  (codi  9602)  d’acord  amb la  Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(LSA).

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 01.06.2017 amb núm. de 
visat 002293 – 15.05.2017 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i 
diligenciar-la en aquest sentit.

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

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

1. Aquest  atorgament i  l’exercici  de l’activitat  que comporta es subjecten a les 
condicions i obligacions recollides a la Llei  20/2009, del 4 de desembre,  de 
prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), i a les altres normes que 
la desenvolupin, complementin, aclareixin o substitueixin, i a la normativa legal 
o reglamentària (estatal, 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.
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9. El titular de l’activitat ha de contractar el  subministrament d’aigua, i altres que 
corresponguin, en el termini d’un mes des d’aquest acord.

10. En compliment de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora  de  la  venta,  el  suministro,  el  consumo  y  la  publicidad  de  los 
productos del tabaco,  no es permet fumar en tot el local d’activitat. Aquesta 
circumstància ha d’estar degudament indicada en lloc prou visible.

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

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

13. L’establiment ha de disposar de  fulls oficials de reclamació a disposició dels 
clients o usuaris dels serveis.

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 6, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 104,61 € (aquest import 
inclou una reducció del 20% per emprenedoria, i del 50% per petit comerç no agrupat). 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
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5.1 Expedients:  G168/2017/02 (E013/2016/035 i E013/2016/040)
Atorgament de subvencions i ajuts econòmics a Comunitats de Propietaris per a la instal·lació 
d’ascensors, corresponents a l'exercici 2017. 

Pel decret de l’Alcaldia núm. 2017-0411 de data 30 de març de 2017 es va aprovar la 
Convocatòria i Bases Específiques per a l’atorgament de subvencions i ajuts a tercers 
relatives a instal·lació d’ascensors (supressió de barreres arquitectòniques) per a l’any 
2017, obrint del termini per a presentació de sol·licituds fins el dia 31 de maig de 2017.

Vista la petició d’ajut per a la instal·lació d’un ascensor de la Comunitat de Propietaris 
del C/ Llobregat, núm. 1, amb CIF núm.  H-59.689.679,  de data 23 de novembre de 
2016 (registre d’entrades 11134 del dia 15 de desembre de 2016); complimentada amb 
la documentació presentada en dates 10 i 17 de juliol de 2017 (registres d’entrades 
6901 i 7139, respectivament.

Mitjançant l'acord núm. 3.4 de la Junta de Govern Local de data 21 de març de 2017 es 
va  atorgar  llicència  d’obres  a  la  Comunitat  Propietaris  de  l’immoble  ubicat  al  carrer 
Llobregat, núm. 1, amb CIF H-59.689.679, per a la instal·lació d’un ascensor en el nucli 
d’escala interior de l’edifici (referència cadastral 8472101) (expedient E013/2016/035). 

Mitjançant l'acord núm. 9.3 de la Junta de Govern Local de data 7 de març de 2017 es va 
atorgar llicència d’obres a la Comunitat Propietaris de l’immoble ubicat al Ps. de l’Estació, 
núm. 6, amb CIF H-59.466.532, per a la instal·lació d’un ascensor en el nucli d’escala 
interior de l’edifici (referència cadastral 8373001) (expedient E013/2016/040).  

Vista la petició d’ajut per a la instal·lació d’un ascensor de la Comunitat de Propietaris 
del Ps. Estació, núm. 6, amb CIF H-59.466.532, de data 12 de maig de 2017 (registre 
d’entrades 4612).

Segons la Base 7a de la convocatòria, la Junta de Govern Local és l'òrgan competent 
per a la concessió d'aquestes subvencions.

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. Atorgar dins de l’àmbit de la Regidoria Delegada d’Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient la concessió de les subvencions que es detallen a continuació:

- A la Comunitat de Propietaris del C/ Llobregat, núm. 1:

a) DESTINATARI  -  BENEFICIARI:  COMUNITAT  DE  PROPIETARIS  DEL C/  LLOBREGAT, 
NÚM. 1 (CIF H-59.689.679)

b) DESTÍ  -  FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ:  EXCLUSIVAMENT PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D'ASCENSOR. 

c) IMPORT: 12.000 € 
d) DESPESA MÍNIMA A REALITZAR PEL DESTINATARI: 15.000 €
e) PAGAMENT: Un cop acceptada la subvenció.
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f) Pel que fa a la realització de la despesa, s'accepta la materialitzada a partir de l’01.01.17.

- A la Comunitat del Ps. Estació, núm. 6:

a) DESTINATARI - BENEFICIARI: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL PS. ESTACIÓ, NÚM. 
6 (CIF 59.466.532)

b) DESTÍ  -  FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ:  EXCLUSIVAMENT PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D'ASCENSOR. 

c) IMPORT: 12.000 € 
d) DESPESA MÍNIMA A REALITZAR PEL DESTINATARI: 15.000 €
e) PAGAMENT: Un cop acceptada la subvenció.
f) Pel que fa a la realització de la despesa, s'accepta la materialitzada a partir de l’01.01.17.

Segon.  Aprovar la  disposició de la despesa (fase D) per  import  total de 24.000 € 
(12.000  €  per  cadascuna  de  les  comunitats  de  propietaris  subvencionades),  amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 151/780,00 de l’exercici 2017.

Tercer. Aprovar  les  condicions  generals  aplicables  a  les  subvencions  i  ajuts  que 
s'indiquen a la part dispositiva primera, amb el següent text:

Aquestes subvencions estan subjectes a les bases específiques del Programa plurianual de supressió 
de barreres arquitectòniques en edificis plurifamiliars i, en tot cas, a les següents determinacions.
a) La justificació de la despesa s'acreditarà mitjançant la presentació de la comunicació de la primera 
ocupació de la instal·lació i les factures corresponents de l’obra executada.
b) L'Administració municipal incorporarà d'ofici a l'expedient còpia o testimoni dels documents que ja 
posseeixi.
c) A l'expedient de concessió es deixarà còpia o certificació de la llicència d'obres atorgada.

Quart. Notificar aquest acord a la Comunitat de Propietaris del Ps. Estació, núm. 6 i a 
la Comunitat de Propietaris del C/ Llobregat, núm. 1;  comunicar-lo  al Departament 
d’Intervenció  General,  Tresoreria  i  Finances,  i  a  tot  el  personal  del  Departament 
d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient; i publicar al tauler municipal d’anuncis  i al Butlletí 
Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  un  extracte  de  la  resolució  que  ordena  la 
publicació indicant els llocs on s'exposa el seu contingut íntegre.

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

5.2 Expedient núm.: G404/2017/01
Acceptació de recurs material de tallers i activitats formatives d’àmbit cultural del Catàleg 2017 
de la Diputació de Barcelona

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

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

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 de concertació.
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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 2016.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit de Cultura, 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 de desembre de 2016, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer.  Acceptar el  recurs material  de tallers  i  activitats formatives d’àmbit  cultural 
amb codi 17/Y/235223 en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”, 

Segon.  Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria; i a 
la Regidoria d’Acció Cultural i Patrimoni i al Departament de Cultura.

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

5.3 Expedient núm.: G404/2017/01
Donar  compte del  Decret  de  Regidoria  Delegada  núm.  2017-0941  de  data  11/07/2017, 
d’acceptació de fons de prestació d’activitats culturals de les festes majors del Catàleg 2017 de  
la Diputació de Barcelona.

La Regidoria delegada d’Esports, Salut, Gent Gran i Cultura de l’Ajuntament d’Abrera 
ha adoptat  el  Decret  núm.  2017-0941,  de data 11/07/2017,  amb el  contingut  literal 
següent:

“Expedient núm.: G404/2017/01
Assumpte: Acceptació de fons de prestació d’activitats culturals de les festes majors 
del Catàleg 2017 de la Diputació de Barcelona

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

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

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 22.12.16, va aprovar el Catàleg de 
serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i el seu règim de 
concertació.

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 
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locals de la província, per a la prestació de serveis i la realització d’activitats durant 
l’any 2016.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Departament de Cultura en el 
marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta 
regidoria  delegada  de  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:

Per tot el relacionat anteriorment,

RESOLC

Primer.  Acceptar  fons  de  prestació  d’activitats  culturals  de  les  festes  majors  del 
Catàleg 2017 de la Diputació de Barcelona amb una aportació de 2.444,00€ (dos-mil 
quatra-cents  quaranta  quatre  euros)  amb el  codi  17/Y/233113  operació  comptable 
1703000329  en  el  marc  del  Catàleg  de  serveis  de  l’any  2017  del  Pla  “Xarxa  de 
Governs Locals 2016-2019”, 

Segon.   Aprovar  el  compromís  d’ingrés  de  2.444,00€  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària 46100 en concepte “Activitats culturals de les festes majors” en el marc 
del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

Tercer.  Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.

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

La part dispositiva tercera del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit de Cultura en el marc de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria, 
en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016/1302 del dia 22 
de desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar compte del  Decret  de la  Regidoria delegada d’Esports,  Salut,  Gent 
Gran i Cultura, de núm. 2017-0941, adoptat en data 11/07/2017.

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

5.4 Expedient núm.: G404/2017/50.
Donar compte del decret núm. 2017-1064 d’acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona 
per l’actuació anomenada Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

En data 7 d’agost de 2017 per decret de l’Alcaldia núm. 2017-1064 es va acceptar la 
subvenció  concedida  per  l’Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Diputació  de 
Barcelona, per al Pla de Mobilitat Sostenible, per un import de 25.600,00 €

En virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant el 
decret d’Alcaldia núm. 2015-0593 de data 2 de juliol de 2015, és la Junta de Govern 
Local l’òrgan delegat per resoldre el procediment objecte del decret abans ressenyat i, 
per això, s’ha de donat compte a la Junta de Govern Local de la seva emissió.

La 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 
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d'Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, i Millora en ús de les atribucions 
que  m'atorga  el  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-1302  de  22 de desembre  de  2016 
proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD

Únic. Donar compte del decret núm. 2017-1064 de data 07.08.2017 d’acceptació de la 
subvenció de la Diputació de Barcelona per l’actuació anomenada Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible (expedient G404/2017/50).

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

5.5 Expedient núm.: G168/2017/60 – 1229/2017
Donar compte dels decrets de concessió de subvencions relatius al període comprés entre el  
01/06/17 i el 15/08/17.

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 juny i el 15 d’agost 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.

DECRET DATA EXPEDIENT CONCEPTE IMPORT

2017-0714 01/06/17 G168/2017/36 Ampa de l'IES Voltrera 1.962,19€

2017-0718 01/06/17 G168/2017/37 AMPA Josefina Ibañez 1.962,19€

2017-0720 01/06/17 G168/2017/43 Bram de foc (despeses generals) 2.598,92€

2017-0756 12/06/17 G168/2017/47 As. Española contra el cáncer- Junta Local Abrera 624,24€

2017-0757 12/06/17 G168/2017/46 Fundació Abadia Montserrat 1.000,00€

2017-0797 19/06/17 G168/2017/49 Abrera Sardanista 5.011,61€

2017-0807 21/06/17 G168/2017/45 Bram de Foc (material inventariable) 3.600,00€

2017-0840 27/06/17 G168/2017/52 A.C Balls de Saló Pas a Pas 183,11€

2017-0841 27/06/17 G168/2017/21 Escola F. Platon 4.299,97€

2017-0842 27/06/17 G168/2017/26 Escola Ernest Lluch 4.299,97€

2017-0859 28/06/17 G168/2017/22 Club Atletisme Abrera(Cursa Abrera Corre D9) 2.800,00€

2017-0860 28/06/17 G168/2017/50 AAVV Can Vilalba 7.445,10€

2017-0914 06/07/17     G168/2017/53 Ass. d’Escacs d’Abrera 850,00 €

2017-1053 02/08/17     G168/2017/56 La vinya Gimnàstic Club (material inventariable) 10.000,00 €

2017-1062 07/08/17     G168/2017/55 Club Montaña Can Villalba (Expedició Nepal) 2.000,00€
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6.- CONVENIS

---

7.- PERSONAL 
---

8.-  ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: E236/2017/02
Donar  compte del  Decret  d’alcaldia  núm.  2017-1015 de data  26/07/2017,  de  Convocatòria 
Concurs fotogràfic Festa Major 2017 “FES CLIC! A LA FESTA MAJOR.

L’alcalde de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  el  Decret  núm.  2017-1015,  de  data 
26/07/2017, amb el contingut literal següent:

“Expedient núm.: E236/2017/02
Assumpte: Convocatòria Concurs fotogràfic Festa Major 2017 “FES CLIC! A LA FESTA MAJOR”

Els municipis, de conformitat amb l’art. 25 LRBRL de la Llei Reguladora de Bases de 
Règim  Local  (Llei  7/1985,  de  2  d’abril),  podran  promoure  activitats  destinades  a 
satisfer  les  necessitats  i  aspiracions  de  la  comunitat  veïnal,  establint  com  a 
competència pròpia dels municipis, entre d’altres, la promoció de la cultura. 

En  desenvolupament  d’aquestes  competències,  es   poden  realitzar  concursos  i 
certàmens  consistents  en  unes  proves  entre  els  aspirants  a  un  premi.  Aquests 
concursos poden ser,  com en aquest  cas,  per  promoure les tècniques i  l’art  de la 
fotografia, alhora que es fomenta la participació dels veïns i veïnes en la Festa Major.

Com sigui que el grau de participació cada any és més ampli i que, a més a més,  
contribueix  a  la  realització  d’activitats  culturals  al  nostre  municipi,  es  considera 
favorable la seva execució.

Aquest decret d’alcaldia ha estat formulada per l’Àmbit de Cultura, en el marc de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia en 
ús de les atribucions que m’atorga la Llei::

RESOLC

Primer. Convocar el  Concurs fotogràfic Festa Major 2017 “FES CLIC! A LA FESTA 
MAJOR” i aprovar les bases específiques que seran d’aplicació, de conformitat amb el 
text que s’annexa a aquest acord.

Segon.  Autoritzar  la  despesa  de premis  en metàl·lic  a  l’aplicació  pressupostària  de 
referència 929 48000 – Premis i beques per activitat per un import de 370,00 €.

Tercer. Comunicar  aquest  acord al  Departament  d’Intervenció  General,  Tresoreria  i 
Finances, al Departament de Cultura i al Departament de Comunicació, per donar difusió 
del concurs al web municipal  (www.ajuntamentabrera.org) i a l’agenda cultural.

Quart. Donar compte del decret d’alcaldia a la propera de Junta de Govern Local.”
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La part  dispositiva quarta del Decret  estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit de Cultura en el marc de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria, 
en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016/1302 del dia 22 
de desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar  compte  del  Decret  d’alcaldia  núm.  2017-1015,  adoptat  en  data 
26/07/2017.

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

8.2 Expedient núm.: E236/2017/01
Convocatòria del 40è Concurs de Pintura Ràpida d’Abrera 2017

L’Alcaldia   ha  adoptat  el  decret  núm.  2017-0671,  en  data  24.05.2017  sobre 
Convocatòria  del  40è Concurs de Pintura  Ràpida d’Abrera  2017,  amb el  contingut 
literal següent:

 “De conformitat amb l’art. 25 LRBRL de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local 
(Llei  7/1985,  de  2  d’abril),  els  municipis  podran  promoure  activitats  destinades  a 
satisfer  les  necessitats  i  aspiracions  de  la  comunitat  veïnal,  establint  com  a 
competència pròpia dels municipis, entre d’altres, la promoció de la cultura. 

Amb l’objectiu, doncs, de fomentar l’art i la cultura entre la ciutadania, amb el municipi 
d’Abrera com a leitmotiv, s’organitza el 40è Concurs de pintura ràpida d’Abrera en què, 
alhora, es vol animar a la participació dels artistes plàstics per a la seva difusió.

La realització d’aquest concurs ha tingut sempre una bona acollida i un elevat grau de 
participació i que, a més a més, fomenta les arts plàstiques i enriqueix el patrimoni 
pictòric municipal de la vila, es considera favorable la seva execució.

Aquest decret d’alcaldia ha estat formulada per l’Àmbit de Cultura, en el marc de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment,  aquesta Alcaldia en 
ús de les atribucions que m’atorga la Llei:

RESOLC

Primer. Convocar el 40è Concurs de Pintura Ràpida d’Abrera 2017 i aprovar les bases 
específiques que seran d’aplicació, de conformitat amb el text que s’annexa a aquest 
acord.

Segon.  Autoritzar la despesa de premis a l’aplicació pressupostària de referència 929 
48000 – Premis i beques per activitat - per un import de 3.120,00 €.  Quan així s’hagi 
previst,  els premis estaran subjectes a retenció en concepte d’IRPF.

Tercer. Comunicar  aquest  acord al  Departament  d’Intervenció  General,  Tresoreria  i 
Finances,  al Departament de Cultura i al Departament de Comunicació, per a donar 
difusió del concurs al web municipal  (www.ajuntamentabrera.org) i a l’agenda cultural.
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Quart. Donar compte del decret d’alcaldia a la propera de Junta de Govern Local”.

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

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit de Cultura, 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 de desembre de 2016,  proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-0671,  adoptat  en  data 
24.05.2017.

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 18:17 hores. 

  Vist i plau
La secretària acctal     L’Alcalde,

Isabel M. de la Cerda Fernández                 Jesús Naharro Rodríguez 
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