
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
 DE DATA 3 D’ABRIL DE 2018

A la Vila d’Abrera, essent les 18:15 hores del dia 3 d’abril de 2018, es reuneixen, a la 
Sala de Juntes de la Casa de la Vila, prèvia convocatòria per a la celebració de sessió 
ordinària a la que fa referència l’article 113  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de 
novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Regim 
Jurídic de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores: 

President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC) 

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

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

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

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

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

Comunicació, Infància, Dones i Igualtat (PSC)

Secretari: Sr. Oscar Buxeres Soler

A petició del Sr. Alcalde, assisteixen també a la sessió:

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

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

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

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

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

              ORDRE DEL DIA

PUNT ASSUMPTES
1 APROVACIÓ ACTES

1.1
Expedient núm.: 1925/2018
Acta de la Junta de Govern Local de data 20/03/18

2 CONTRACTES

2.1
Expedient núm.: G330/2016/05
Modificació del contracte de serveis de neteja a la resta d'edificis municipals, respecte 
del lot 3.
Expedient núm.: 3257/2017 (G333/2017/44)
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2.2
Aprovació de l’acta de recepció del contracte menor per a executar les obres anomenades 
“Rampa d'accés a les piscines municipals d'estiu”

2.3

Expedient núm.: 3839/2017 (G333/2017/50)
Aprovació de l’acta de comprovació del replanteig del contracte menor d’obres per a la 
rehabilitació de les façanes i substitució d’alumini dels tancaments exteriors de l’Hotel 
d’Entitats.

2.4

Expedient núm.: 2444/2017 (G333/2017/39)
Aprovació de l’acta de recepció de les obres anomenades remodelació interior i adequació i 
legalització de la instal·lació elèctrica de la nau destinada a magatzem al carrer Sant Jaume 
32 A del Rebato.

3 OBRES

3.1

Expedients núms.: 897/2018 i els referenciats
Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors  presentades 
pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de febrer de 2018.

3.2
Expedient núm.: 3534/2017 (E014/2017/066)
Denegació de llicència d'obres sol·licitada per no estar d'acord amb la normativa vigent.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
---

5 SUBVENCIONS
---

6 CONVENIS
---

7 PERSONAL
---

8 ALTRES ASSUMPTES
 ---

9 SOBREVINGUTS

9.1
Expedient núm.: 1740/2018
Prestació del Servei d’Ajuda a Domicili.

9.2
Expedient núm.: 1275/2017 (E013/2017/029)
Rectificació d’errades de fet relatives a la identificació del subjecte de la llicència d’obres 
atorgada per acord núm. 3.9 de la Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2018.

9.3
Expedient núm.: 2003/2017 (E043/2018/02)
Tramitació  d'autorització  de  venda  de  productes  pirotècnics  a  l’avinguda  de  Lluís 
Companys, 12.

9.4
Expedient núm.: 3287/2017 (E043/2017/13)
Tramitació d'autorització de venda de productes pirotècnics a la rambla central del passeig 
de l’Estació (intersecció amb el passeig de l’Església).

9.5

Expedient núm.: 1879/2018
Acceptació del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de Benestar Social 2018” de la 
Diputació de Barcelona.

* Es fa constar que la sessió serà pública pel que fa al punt 2.1 de l’ordre del dia,  
en tractar-se d’un assumpte en el qual s’exerceixen competències delegades pel 
Ple.
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1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: 1925/2018
 Acta de la Junta de Govern Local de data 20/03/18

“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 20 de març de  
2018, 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.
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2.- CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G330/2016/05
Modificació del contracte de serveis de neteja a la resta d'edificis municipals, respecte del lot 3.

“Per acord núm.  8.2  del Ple Municipal de 29/09/2016 es va adjudicar el contracte de 
serveis de neteja a la resta d'edificis municipals (lot 3), segons les dades següents:

Adjudicatari: UTE “Taller Àuria, SCCL, Fundació privada per a la integració laboral de  
persones amb problemes d’inserció d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Sant Esteve de  
Sesrovires i Olesa de Montserrat (FIL) i Fundació privada Asproseat Proa Esplugues”,  
en abreujat UTE Abrera Asproseat-Fil-Àuria
NIF: U66844432
Preu: 38.408,14 €, 21% IVA: 8.065,71 €, total: 46.473,85 €
Durada: 2 anys prorrogable: 2 anys.

Per acord núm. 2.1, adoptat per la Junta de Govern Local de 23/01/2018 es va rectificar  
un error aritmètic al preu del contracte:
Preu: 38.559,74 €, 21% IVA: 8.097,55 €, total: 46.657,29 €.

La cap de Serveis urbans i Manteniment, en informe de data 09/02/2018, ha manifestat  
la necessitat de modificar el contracte respecte del lot 3 per prestar els serveis de neteja  
en edificis municipals en substitució d’una treballadora municipal, actualment en situació  
de baixa per ILT.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres  
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot  
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins,  
Urbanisme, Mobilitat i Millora, proposa a la Junta de Govern Local, per delegació de  
l’acord del Ple núm. 2 de 20/07/2017, l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar inicialment la 2a modificació del contracte administratiu de serveis de  
neteja a la resta d'edificis municipals, respecte del Lot 3, per un import de 4.943,79 €,  
amb un total de 5.981,99 € IVA inclòs i donar audiència al contractista, per un termini  
de  cinc  dies,  als  efectes  de  l’examen  de  l’expedient  i  per  la  presentació  de  
suggeriments  i  reclamacions,  si  s’escau,  quedant  aprovada  definitivament  la  
modificació  contractual  en  el  supòsit  de  no  presentar-se  reclamacions,  sense  
necessitat de posterior acord ratificatori. 

Segon. Informar que la modificació contractual es correspon amb la  Clàusula 28 del 
Plec  de clàusules  administratives  particulars,  annex 1  del  contracte,  en el  supòsit  
següent:  “Per  incapacitació  laboral  temporal  (ILT)  o  permanent  de  treballadores  
municipals adscrites a serveis de neteja, respecte del  lot 3 per un import màxim de 
5.000 €/any (IVA exclòs)”.

Tercer. Aprovar  i  disposar  la  despesa  de 5.981,99  €,  a  càrrec  de  les  aplicacions  
pressupostàries que s’indiquen del pressupost municipal vigent:
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Aplicació Denominació /Edificis Import
330/21200 Repar. mant i cons. Edificis Cultura   3.978,24
920/21200 Repar. mant, conserv, Edificis oficials 2.003,75

Quart. Requerir el contractista per dipositar la garantia complementària per import de  
247,19 € i, aprovada definitivament la modificació, citar-lo per formalitzar el contracte,  
mitjançant  atorgament de document administratiu,  de la  qual  cosa en donarà fe la  
secretària de la Corporació, en el termini màxim de cinc dies hàbils.

Cinquè. Notificar aquest acord a la UTE Abrera Asproseat-Fil-Àuria. 

Sisè. Donar compte a la Intervenció Municipal i a Serveis urbans i Manteniment.”

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

2.2 Expedient núm.: 3257/2017 (G333/2017/44)
Aprovació de l’acta de recepció del contracte menor per a executar les obres anomenades “Rampa 
d'accés a les piscines municipals d'estiu”

“Per Decret d’Alcaldia núm. 2017-1579 de data 13 de desembre de 2017, es va adjudicar  
el contracte menor d’obres per a executar una rampa d'accés a les piscines municipals  
d'estiu a l’empresa Grup Puig Pocurull SLU, amb CIF B-65.672.271, per un import total  
de 14.399,92 € (IVA inclòs), amb un termini d’execució de dos mesos.

En data 13 de febrer de 2018 s’ha formalitzat l’acta de recepció de l’obra per part dels  
agents que intervenen en el contracte.

De  conformitat  amb  la  documentació  que  obra  en  l'expedient,  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin confirmar la recepció de les obres.

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi  
Ambient, Unitat de Suport Administratiu al 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  núm. núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016,  proposa a la  
Junta de govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Rebre les obres anomenades “Millora de l’accés a les piscines municipals”  
d’acord amb el resultat recollit a l'acta de data de recepció de 13 de febrer de 2018.

Segon. Notificar  aquest  acord a  l’empresa adjudicatària  Grup Puig Pocurull  SLU, i  
donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme i Territori.”

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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2.3 Expedient núm.: 3839/2017 (G333/2017/50)
Aprovació  de  l’acta  de  comprovació  del  replanteig  del  contracte  menor  d’obres  per  a  la 
rehabilitació  de  les  façanes  i  substitució  d’alumini  dels  tancaments  exteriors  de  l’Hotel 
d’Entitats.

“Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-1643 adoptat el dia 27 de desembre de 2017, es va 
adjudicar el contracte menor d’obres “Rehabilitació de les façanes i substitució d’alumini  
dels tancaments exteriors de l’Hotel d’Entitats” a la societat Francisco de Asis Aguilera  
Trujillo, amb NIF 77076721H, per un import total de 52.736,04 € (IVA inclòs) i un termini  
d’execució de les obres de 2 mesos des del replanteig.

L’acta de comprovació del replanteig s’ha formalitzat el dia 26 de gener de 2018.

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

ACORD

Primer. Donar conformitat a l’acta de comprovació del replanteig signada en data 26 de  
gener de 2018.

Segon. Notificar aquest acord al contractista Francisco de Asis Aguilera Trujillo, i 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.

2.4 Expedient núm.: 2444/2017 (G333/2017/39)
Aprovació de l’acta de recepció de les obres  anomenades remodelació interior  i  adequació i 
legalització de la instal·lació elèctrica de la nau destinada a magatzem al carrer Sant Jaume 32 A 
del Rebato.

“Per  Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1468  de  data  15  de  novembre  de  2017  es  va  
adjudicar el contracte menor d’obres de remodelació interior i adequació i legalització  
de la instal·lació elèctrica de la nau destinada a magatzem al carrer Sant Jaume 32 A  
del Rebato, a l’empresa Instal·lacions Rax, SL, amb NIF B-59236182, per un import de 
15.187,35 € IVA inclòs.

En data 12 de gener de 2018 s’ha formalitzat l’acta de recepció de l’obra per part dels  
agents que intervenen en el contracte.

De  conformitat  amb  la  documentació  que  obra  en  l'expedient,  no  s'aprecien  
circumstàncies que desaconsellin confirmar la recepció de les obres.
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Aquesta proposta d’acord ha estat  formulada per l’Àrea de Territori  i  Sosteniblitat,  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 núm. 2016-1302 de 22 de desembre de  
2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Rebre les obres anomenades remodelació interior i adequació i legalització de 
la instal·lació elèctrica de la nau destinada a magatzem al carrer Sant Jaume 32 A del  
Rebato, d’acord amb el resultat recollit a l'acta de data de recepció de 12 de gener de  
2018.

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària  Instal·lacions Rax, SL, amb 
NIF B-59236182.

Tercer. Donar  compte  a  la  Intervenció  municipal  i  al  Departament  d’Urbanisme  i  
Territori.”

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

3.- OBRES  
 

3.1 Expedients núms.: 897/2018 i els referenciats
Assabentat  de comunicacions  prèvies  per  a  la  realització  d'obres  menors   presentades  pels 
interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de febrer de 2018.

“S'han presentat durant el mes de febrer de 2018 al registre general municipal diverses  
comunicacions prèvies d'obres per part dels peticionaris-beneficiaris que en cada cas  
s'indiquen.

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

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

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

ACORD
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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: 896/2018
- INTERESSAT: AGC
- NIF: XXXXX734M
-  OBRES  COMUNICADES:  canvi  de  paviment  interior  (col·locació  de  parquet)  i  
substitució de portes interiors
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Antonio  Machado,  66,  3a (referència  cadastral  
8476501)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 902/2018
- INTERESSAT: JMYL
- NIF: XXXXX237S
- OBRES COMUNICADES: Arranjament de patis i jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Magarola, 68 (referència cadastral 8376604)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 905/2018
- INTERESSAT: AMI
- NIF: XXXXX066J
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Generalitat, 41, Ent. 3a (referència cadastral 8272401)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 995/2018
- INTERESSAT: JOL
- NIF: XXXXX256T
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Carrilet, 2 (referència cadastral 8977301)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 997/2018
- INTERESSAT: GRM
- NIF: XXXXX124D
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Rosers, 60, 2n 2a (referència cadastral 8371103)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1125/2018
- INTERESSAT: IM. de la CF
- NIF: XXXXX233P
-  OBRES  COMUNICADES:  instal·lació  interior  d’aire  condicionat,  millora  instal·lació  
elèctrica, canviar ubicació del safareig i reparar rajoles de la cuina
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Casamada, 8, Ent. 4a (referència cadastral 8567219)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1217/2018
- INTERESSAT: AE
- NIF: XXXXX343V
- OBRES COMUNICADES: instal·lació d'una antena parabòlica
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-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Jaume  I,  25,  4t  1a (referència  cadastral  
8777102DF0987N0029TR)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1442/2018
- INTERESSAT: ARD
- NIF: XXXXX709S
- OBRES COMUNICADES: canviar banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Manresa, 5, 1r 3a (referència cadastral 8272001)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres  
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1445/2018
- INTERESSAT: MALA
- NIF: XXXXX955E
- OBRES COMUNICADES: revestiment tanca exterior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Solell, 29 (referència cadastral 8868804)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1446/2018
- INTERESSAT: PAGA
- NIF: XXXXX821Z
- OBRES COMUNICADES: enderroc de barbacoa, i paviment de patis i/o jardins
-  UBICACIÓ  DE  LES OBRES:  c/  País  Valencià,  39  (CV2.508) (referència  cadastral  
0880020)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

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 Expedient: 3534/2017 (E014/2017/066)
Denegació de llicència d'obres sol·licitada per no estar d'acord amb la normativa vigent.
 
“S'ha presentat al registre general municipal en data 7 de novembre de 2017 (registre  
d'entrades núm. 2017-E-RC-10247), petició de llicència urbanística subscrita per MGV,  
amb  NIF  XXXXX017K,  per  a  executar  obres  al  C/  Sant  Joaquim,  13  (CV1.183)  
(ref.cadastral: 0474030)
 
En relació amb la petició de llicència d'obres sol·licitada, s'ha emès l'informe tècnic núm.  
2017-0471 de data 4 de gener de 2018 subscrit per l’arquitecta tècnica municipal que diu  
en la seva part essencial:
«Segon.- SITUACIÓ I CLAU URBANÍSTICA.  El terreny on es projecta l'obra està classificat com a sòl urbà 
consolidat, qualificat com "Ciutat Jardí Semintensiva", d'acord al d'acord al Pla Parcial d'ordenació del sector  
Can Vilalba del municipi d'Abrera.
Segons els documents gràfics, la vivenda objecte d’estudi resta en situació de volum disconforme atès que  
l’edificació no respecta les separacions mínimes de 6 i 3 metres dels llindars a carrer i veí fixades per la clau  
urbanística la qual pertany.  

9



Segons el Pla General d’Ordenació del municipi d’Abrera, article 56 secció segona dels paràmetres comuns,  
les plantes on el seu sostre estigui a menys d’un metre sobre el nivell del sòl exterior definitiu en qualsevol  
punt del perímetre de l'edificació són considerades plantes soterranis. També estableix que als soterranis no  
es permet l’ús d’habitatge
Tercer.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES:  
LEGALITZACIÓ D’UN CANVI D’ÚS I REFORMA D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT  
CONCLUSIONS: 
A la vista de les consideracions anteriors s'informa DESFAVORABLEMENT a petició de llicència d’obres per a  
les obres de reforma i legalització d’un habitatge unifamiliar aïllat per no ajustar-se aquesta al planejament  
urbanístic vigent.
Referent a les obres d’ampliació relacionades amb diferents llicència d’obres NO FINALITZADES amb un  
volum disconforme amb el planejament urbanístic es proposa:
- Declarar la caducitat de les llicències d’obres: 8.1.7-1991/389, 8.1.7-1992/294 i 8.1.7-2006/461
- Incoar les corresponents actuacions de restauració de la realitat física alterada per les obres i usos existents  
disconformes amb el planejament urbanístic.»

També s’ha emès l’informe jurídic núm. 2018-0209 de data 14 de març de 2018, que en  
el seu apartat de conclusions diu, textualment:
«Atès  que  el  termini  per  a  resoldre  sobre  l'atorgament  de  la  llicència  és  de  dos  mesos,  i  aquest  ha  
transcorregut sense que l'òrgan competent hagi adoptat i notificat la corresponent resolució, caldrà entendre  
que la llicència es troba denegada per silenci administratiu.
Tanmateix, el fet que l'administració te l'obligació de dictar resolució expressa en tots els procediments i que  
en el casos de silenci administratiu negatiu, i malgrat que la resolució expressa posterior a la producció de  
l'acte,  pot  realitzar-se  sense  vinculació  al  sentit  del  silenci  (Article  24.3.b  de  la  Llei  39/2015),  un  cop  
comprovats els tràmits realitzats d'acord amb el relacionat anteriorment, i, vist que dites obres i usos no poden  
ser autoritzables atès el caràcter de Volum Disconforme de l’edificació, s'INFORMA DESFAVORABLEMENT 
per a l'atorgament de la llicència esmentada, per part de l'òrgan competent.»

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient,  
Unitat de Suport Administratiu al 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 núm.  
2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015 proposo a la Junta de govern local l'adopció del  
següent
 
ACORD
 
Primer. Denegar la petició de llicència referenciada a la part expositiva pels motius que  
s'indiquen als informes als quals es fa referència a la part expositiva.
 
Segon. Notificar aquesta resolució a MGV (propietari) i comunicar-ho al departament  
d'Urbanisme (arquitecta tècnica municipal) i a la Policia Local.”

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

5.- SUBVENCIONS
 ---

6. CONVENIS
 ---

7.- PERSONAL
 ---

10



8.-  ALTRES ASSUMPTES
 ---

9.-  SOBREVINGUTS

Es  proposa  la  introducció  dels  següents  punts  a  l’ordre  del  dia  de  manera 
sobrevinguda, la qual cosa és aprovada per unanimitat dels membres assistents.

 
9.1 Expedient núm.: 1740/2018
Prestació del Servei d’Ajuda a Domicili
 
“Vist que l’Ajuntament d’Abrera va aprovar la subscripció al Conveni de Col·laboració per  
a l’assistència tècnica del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) amb el Consell Comarcal  
de Serveis a la Persona mitjançant Decret d’Alcaldia número 2017-0350 de data 17 de  
març de 2017.

En el citat conveni, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a ens gestor de l’Àrea  
Bàsica Comarcal de Serveis Socials del Baix Llobregat i segons el marc normatiu (arts.  
32 i 34 Llei 12/2007), assumeix l’assistència tècnica en la gestió i organització del servei  
dels municipis que integren aquest Conveni i  és l’encarregat  de contractar l’empresa  
prestadora del servei. Es va aprovar la despesa per cobrir el servei durant l’any 2018,  
amb un import total de 133.043,56€.

Atès que en data 15 de març de 2018, el Consell Comarcal del Baix Llobregat presenta  
al registre d’entrada número 2018-E-RC-2710 els documents de validació de la factura  
del servei de SAD prestat al municipi d’Abrera el mes de gener de 2018 amb un import  
de 9.040,60€

S’ha emès informe tècnic en data 20 de març de 2018 donant conformitat als serveis de  
SAD  prestats   per  l’empresa  SENFO  al  municipi  d’Abrera  presentats  pel  Consell  
Comarcal del Baix Llobregat. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Social en el marc de la  
normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment  aquesta  regidoria  
delegada de Serveis Socials, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 2016/1302  
del 22 de desembre de 2016,  proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
  
ACORD
 
Primer. Reconèixer l’obligació per import de 9.040,60€ en concepte de servei de SAD del  
mes de gener de 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231/46500, aprovada la  
despesa inicial  en el  Decret  2017-0350 de data 17 de març de 2017,  amb número  
d’operació comptable  220179000061 i Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament  
d’aquesta despesa al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
 
Segon. Notificar aquest acord al Consell  Comarcal del Baix Llobregat i  comunicar al  
Servei d’Acció Social i als Serveis Econòmics, per als efectes oportuns.” 
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

9.2 Expedient núm.: 1275/2017 (E013/2017/029)
Rectificació  d’errades  de  fet  relatives  a  la  identificació  del  subjecte  de  la  llicència  d’obres 
atorgada per acord núm. 3.9 de la Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2018.

“Per acord núm. 3.9 adoptat per la Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2018  
s’atorga llicència d’obres i instal·lacions per executar la restitució/reparació d’un talús  
reforçat amb escullera a la instal·lació del Gasoducte Martorell-Figueres PK-12 a la raó  
social  Enagas,  SA  amb  NIF  A28294726,  practicant  la  corresponent  liquidació  
provisional  de l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  de la  taxa de la  
llicència i requerint el dipòsit de la fiança. 

En data 23 de febrer de 2018,  AAR amb NIF xxxxx691E presenta escrit  en nom i  
representació  de  la  raó  social  Enagas  Transporte,  SAU,  amb  NIF  A86484334  
(tramitació telemàtica, registre d’entrada núm. 2018-E-RE-124) pel qual manifesta el  
que segueix (es cita literalment el contingut essencial):
“(…) ha sido notificada Licencia de Obras para la ejecución de trabajos de restitución en escollera del  
gasoducto  Martorell-Figueras.  Detectándose  error  en  el  titular  de  la  licencia,  resultando  otorgada  a  
Enagás S.A.,  con NIF A28294726, y no a ENAGAS TRANSPORTE SAU, con NIF A86484334 actual  
titular, por imperativo legal, del Gasoducto citado y solicitante de la licencia, con fecha 05/12/2017 y Núm.  
R 2017-E-RE-429; por lo anterior, igualmente, ENAGAS TRANSPORTE SAU ha de resultar sujeto pasivo  
de la Tasa e ICIO, cuyo importe asciende a 6.859,20€ así como del depósito de fianza, cuyo importe  
asciende a 6.027,42€; éste según notificación de fecha 17/02/2018.
Solicita:  Por  lo  expuesto  solicita  la  corrección  del  error  del  titular  de  licencia  de  obras,  Expt  núm.  
1275/2017 (E013/2017/029) así como sujeto pasivo del pago de Tasas e ICIO y del depósito de fianza,  
resultando ENAGAS TRANSPORTE SAU, con NIF A86484334; asimismo, se solicita que el depósito de  
fianza por importe de 6.027,42€ pueda ser realizado mediante aval bancario (…)”

Revisada la següent documentació que obra a l’expedient:
 El 17 d’agost  de 2017 la  raó social  Enagas,  SA amb NIF A28294726 presenta  

escrit (registre d’entrada 2017-E-RC-7998), pel qual informa dels passos executats  
per  a  la  restitució  de  l’escullera  situada  en  el  PK-12  del  gasoducte  
Martorell-Figueres.

 El 27 de setembre de 2017 per ofici signat pel secretari d’aquesta administració  
s’emet requeriment d’esmena a Enagas, SA (registre de sortida 2017-S-RC-3142)  
instant-los  a  aportar  la  documentació  preceptiva  per  esmenar  i  completar  la  
documentació presentada en data 17 d’agost de 2017.

 En  dates  27  de  novembre  i  5  de  desembre  de  2017  la  raó  social  Enagas  
Transporte,  SAU  amb  NIF  A86484334  presenta  escrits  (registre  d’entrades  
2017-E-RC-10892 i 2017-E-RE-429 respectivament) en contestació al requeriment  
d’esmena referit i aportant documentació tècnica i poders de representació, entre  
d’altres.

Es conclou que:
 L’expedient es va obrir el 17 d’agost de 2017 a nom de la raó social Enagas, SA,  

NIF A28294726, en un procediment de llicència d’obra major en base al primer  
escrit  presentat  per  la  mateixa societat  en el  qual,  com ja  s’ha indicat,  només  
informa dels passos executats per a la restitució de l’escullera.

 La llicència  es  va atorgar  a  nom de la  raó social  Enagas,  SA prenent  com a 
sol·licitud de llicència l’escrit presentat el 17 d’agost de 2017, quan en realitat la  
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llicència  d’obres  va  ser  sol·licitada  en  data  5  de  desembre  de  2017  (registre  
d’entrades 429) per la raó social Enagas Transporte, SAU, amb NIF A86484334.

S’ha comprovat que no s’han fet efectius per part d’Enagas, SA, NIF A28294726, els  
pagaments  corresponents  a  la  liquidació  provisional  carregada  a  l’Organisme  de  
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que s’indiquen a continuació:

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per import de 4.412,07  
€ (càrrec valor 01594737 – 0000066650).

- Taxa  per  llicència  d’obres  llicència  per  import  de  2.447,13  €  (càrrec  valor  
01590748 – 0000061329).

- Fiança ordinària per garantir desperfectes i incompliment de les obligacions de  
la llicència per import de 6.027,42 € (càrrec valor 01590750 – 0000066520).

D’acord  amb  l’article  109  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), les Administracions  
públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats,  
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

La proposta d'acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 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 núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016 
proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Rectificar l’errada de fet relativa a la identificació del subjecte beneficiari de la  
llicència d’obres atorgada per acord núm. 3.9 de la Junta de Govern Local de data 6  
de  febrer  de  2018,  corresponent  a  l’execució  de  la  restitució/reparació  d’un  talús  
reforçat  amb  escullera  a  la  instal·lació  del  Gasoducte  Martorell-Figueres  PK-12,  
establint que el beneficiari de la llicència és la raó social Enagas Transporte, SAU amb  
NIF A86484334, i no la raó social Enagas, SA amb NIF A28294726.

Segon.  Anul·lar,  com  a  conseqüència  del  dispositiu  anterior,  les  liquidacions  
provisionals practicades a la raó social Enagas, SA amb NIF A28294726, en concepte  
d’ICIO (4.412,07 €)  i  Taxa  (2.447,13 €)  (càrrecs  valors  01594737 – 0000066650  i  
01590748 – 0000061329, respectivament).

Tercer. Practicar,  també  com  a  conseqüència  del  dispositiu  Primer,  la  liquidació  
corresponent  pels mateixos conceptes i imports a la raó social  Enagas Transporte,  
SAU amb NIF A86484334, beneficiària de la llicència: 

LIQUIDACIÓ  TRIBUTS (PRESSUPOST: 120.548,33 euros)   

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 4.412,07 € 

Taxa llicència (> 120.200'00 €) 2,03 % Del pressupost 2.447,13 € 

TOTAL €  6.859,20 € 

La liquidació s’haurà de fer efectiva dins els terminis indicats en la carta de pagament que rebrà de  
l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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Quart. Deixar sense efecte l’obligatorietat d’imposició de fiança a Enagas, SA amb NIF  
A28294726, i anul·lar la liquidació corresponent per import de 6.027,42 € (01590750 –  
0000066520).

Cinquè. Requerir  a  Enagas  Transporte,  SAU  amb  NIF A86484334,  perquè  en  el  
termini dels 10 dies següents a la notificació d'aquest acte o en tot cas, abans del  
començament de les obres, presenti aval bancari per import de  6.027,42 euros  en 
concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les  
obligacions de la llicència.

Sisè. Notificar aquest acord a Enagas Transporte, SAU, a Enagas, SA i a l’Organisme  
de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona;  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.

9.3 Expedient núm.: 2003/2017 (E043/2018/02)
Tramitació d'autorització de venda de productes pirotècnics a l’avinguda de Lluís Companys, 12.

“Pirotécnia Rosado SL, NIF B64730260, ha sol·licitat l’autorització municipal per instal·lar  
una caseta de venda de productes pirotècnics mitjançant  instància  entrada en data 
18.09.2017 (núm. de registre 8473).

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

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

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

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

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

La Policia Local ha emès informe favorable a aquesta petició, amb el núm. 286/2017  
de data 20.09.2017. D’acord amb aquest informe, es poden aprovar les mesures de la  
instal·lació pretesa i del pas que es mantindrà lliure per al pas dels vianants per la  
vorera, així com la ubicació pretesa.

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

ACORD

Primer. Donar  la  conformitat  a  la  instal·lació  d'una  caseta  de  venda  de  productes  
pirotècnics a l’avinguda de Lluís Companys, 12, a 25 metres del carrer dels Rosers, i en el  
període comprès entre el 10 i el 23 de juny de 2018, a nom de Pirotécnia Rosado SL, NIF  
B64730260.

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

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

moment en el lloc de la venda.
3) prèviament a la instal·lació, obertura i funcionament de l'activitat, s'haurà d’haver  

sol·licitat i obtingut, en tot cas, la llicència municipal corresponent.

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

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

9.4 Expedient núm.: 3287/2017 (E043/2017/13)
Tramitació d'autorització de venda de productes pirotècnics a la rambla central del passeig de 
l’Estació (intersecció amb el passeig de l’Església).

“Direct  Easy Solutions SLU, NIF B65573727, ha sol·licitat  l’autorització municipal  per  
instal·lar una caseta de venda de productes pirotècnics mitjançant instància entrada en 
data  28.06.2017  (núm.  de  registre  6539).  A  la  mateixa  instància  es  demana  
l’autorització corresponent a les temporades de 2018, 2019 i 2020.

El Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial Decret 563/2010, de  
7 de maig, modificat pel Reial Decret 1335/2012, de 21 de setembre, estableix en el  
seu article 130 que les sol·licituds d'autorització d'establiments permanents de venda  
d'articles pirotècnics de les categories 1, 2, 3, T1, P1 i d'ús en la marina es dirigiran als  
delegats  de  Govern  corresponents  segons  el  que  disposa  la  Instrucció  tècnica  
complementària número 17.
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Tota sol·licitud d'autorització de venda i posada a disposició d'articles pirotècnics en  
establiments temporals s’haurà d’adreçar als delegats del Govern corresponents amb 
tres  mesos  d'antelació  a  l'inici  de  l'activitat,  aportant  el  que  disposa  la  Instrucció  
tècnica complementària número 17.

Una vegada presentada la  sol·licitud, el delegat del Govern ho posarà en coneixement  
de l'Ajuntament, cosa que en aquest cas ha estat en data 27.10.2017 (núm. de registre 
9925), d'acord amb les característiques de l'establiment determinades pel sol·licitant.  
Així mateix, es sol·licitaran informes a l'òrgan provincial de l'Àrea d'Indústria i Energia  
de la Delegació del Govern i de la Intervenció d'Armes i Explosius de la comandància  
corresponent.

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

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

El  Servei  Tècnic  Municipal  ha  emès  informe  favorable  a  aquesta  petició  de  data  
06.11.2017.  D’acord  amb  aquest  informe,  es  poden  aprovar  les  mesures  de  la  
instal·lació pretesa i del pas que es mantindrà lliure per al pas dels vianants per la  
vorera, així com la ubicació pretesa.

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

ACORD

Primer. Donar  la  conformitat  a  la  instal·lació  d'una  caseta  de  venda  de  productes  
pirotècnics a la rambla central del passeig de l’Estació (intersecció amb el passeig de  
l’Església) i en el període comprès entre l’1 i el 23 de juny de 2018, a nom de Direct Easy  
Solutions SLU, NIF B65573727.

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

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

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

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

Tercer. Notificar aquest acord a la Delegació del Govern als efectes de prosseguir la  
tramitació i resoldre el procediment, i al peticionari als efectes informatius.”
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

9.5 Expedient núm.: 1879/2018
Acceptació del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de Benestar Social 2018” de la Diputació 
de Barcelona.

“Vist  que  en  data  16  de  març  de  2018  es  presenta  al  registre  d’entrada  número  
2018-E-RC-2801, comunicació de la Diputació de Barcelona sobre l’aprovació per Junta  
de Govern, en sessió de data 22 de febrer de 2018, del fons de prestació “Finançament  
de l’àmbit de Benestar Social”

Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 18  
de desembre de 2017, va aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de  
Governs Locals 2016-2019” i del seu règim regulador (AJG 689/17).

Atès que la dotació econòmica del citat fons de prestació està calculada en base al tram  
poblacional i a la superfície de tots els municipis menors de 20.000 habitants i a Abrera li  
correspon l’import de 35.605,44€.

S’ha emès informe tècnic de data 23 de març de 2018, signat per la Cap d’Acció Social,  
en el qual es valora necessària l’aprovació d’aquest fons de prestació.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Serveis Sociasl en el  
marc de la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta  
regidoria delegada, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 2016-1302 de 22 de  
desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Acceptar la  subvenció  com a fons de prestació “Finançament  de l’àmbit  de  
benestar social” per import de 35.605,44€ atorgada per la Diputació de Barcelona.

Segon. L’ajut  econòmic  d’aquest  fons  es  podrà  destinar,  com  a  mínim  el  50%,  a  
actuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsics i l’altra 50% a programes i  
actuacions socials ja sigui de manera directa o mitjançant acord amb entitats del tercer  
sector que desenvolupin programes socials en el municipi.

El període d’execució de la subvenció serà de l’1 de novembre de 2017 al 31 d’octubre  
de 2018.

La data límit de justificació de despesa serà el 31 d’octubre de 2018 que es realitzarà  
electrònicament davant la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.

Tercer. Comptabilitzar  el  compromís  d’ingrés  per  import  de  35.605,44€  a  l’aplicació  
pressupostària 46100.
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Quart. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona mitjançant la Seu Electrònica i 
comunicar als Serveis Econòmics i al Servei d’Acció Social per als efectes oportuns.”

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 
quan són les 18:35 hores, de la qual en dono fe i lliuro la present acta amb el seu 
vistiplau. 

  Vist i plau
El secretari                 L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                             Jesús Naharro Rodríguez 
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