
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15 
DE MAIG DE 2018

A la Vila d’Abrera, essent les 18:15 hores del dia 15 de maig 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.  Francisco  Sánchez  Escribano,  regidor  delegat  d’Esports,  Salut, 
Gent Gran i Cultura (PSC).  

Vocals: 
- 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).

   

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.: 2813/2018
Acta de la Junta de Govern Local de data 2/05/18

2 CONTRACTES

2.1
Expedient núm.:  G337/2017/13
Devolució de la garantia definitiva del contracte subministrament de vehicles tipus camió 
per a la Brigada, mitjançant l’Acord marc del CCDL.

2.2
Expedient núm.: G330/2013/16
Devolució de la garantia del contracte administratiu de serveis de transport adaptat al  
TOCC. 

2.3
Expedient núm.:  G329/2016/10
Devolució de la garantia del lot 3 del contracte de subministrament de vestuari a la Policia 
Local d’Abrera.
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2.4
Expedient núm.: G330/2017/03
Devolució  de la  garantia  definitiva  del  contracte  de serveis  de millora  dels  quadres 
d’enllumenat públic d’Abrera Fase 2.

2.5
Expedient núm.: G328/2017/02 
Rectificació d’errades aritmètiques en l’acord 9.2 de la Junta de Govern Local de 2 de 
maig de 2018.

2.6
Expedient núm.: G333/2017/07
Donar compte de decrets en matèria de Contractació

3 OBRES

3.1

Expedient núm.: 1558/2018
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Llobregat, 3, a 
instància de JMR, amb NIF XXXXX037F, en nom i  representació de la CCPP del c/ 
Llobregat, 3, amb NIF H59515296.

3.2
Expedient núm.: 1777/2018
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  executar  una  piscina a  l'immoble ubicat  al  c/  
Igualada, 6, a instància de Planeamientos Residenciales, S.L., amb NIF B66169202.

3.3
Expedient núm.: 1780/2018
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a l’Av. Virrei Amat, 
103 (CV1. 290), a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG S.A., amb NIF A63485890.

3.4

Expedient núm.:   2039/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en reforma 
de  vestíbul  (construcció  de  rampa) a  l'immoble  ubicat  al c/  Terrassa,  4, a  instància 
d’EJGF, amb NIF XXXXX483L, en nom i representació dela CCPP del c/ Terrassa 4, 
amb NIF H59908715. 

3.5

Expedient núm.: 2403/2018
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Castella - La 
Manxa,  17  (CV2.15),  a  instància  de  NEDGIA  CATALUNYA  SDG,  S.A.,  amb  NIF 
A63485890.

3.6

Expedient núm.: 2438/2018
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble ubicat al c/ Bosc, 17 (CB1.B-46) , a instància d'Endesa Distribució Elèctrica 
SLU. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: 3676/2017
Declaració  responsable  de transmissió d’activitat  de venda de roba  a la  rambla del 
Torrentet, 16, parada 13 (Mercat Municipal d’Abrera).

5 SUBVENCIONS

5.1

Expedient núm.: 347/2018
Assumpte:  Donar compte del Decret d’Alcaldia núm: 2018-0587 de 28/04/2018, Petició 
d’adhesió al catàleg d’espectacles Programa.cat 2018 per a la sol·licitud de subvencions 
en  espècie  per  a  la  contractació  d’espectacles  a  través  de  l’Extranet  de  les 
Administracions Públiques.

6 CONVENIS
---

7 PERSONAL

7.1
Expedient núm.:  1192/2018 
Pla de  vacances del personal de l’Ajuntament d’Abrera per a l’any 2018.

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1
Expedient núm.: 98/2018 
E255/2018/04 41è Concurs de Pintura Ràpida d’Abrera 2018

8.2
Expedient núm.: 2753/2018 
Aprovació de les bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació 
temporal per prestar el servei de bar durant la Festa Major.

9 SOBREVINGUTS (no inclosos a la convocatòria)
9.1 Expedient núm.: 351/2018

Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del 
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contracte de subministrament de materials de ferreteria i electricitat.

9.2
Expedient núm.: 3341/2017
Desistiment  de la  formalització  del  contracte  de serveis  d'implantació  i  manteniment 
d’una aplicació informàtica de gestió policial.

9.3

Expedients núms.: Exp. 4329/2017 i 4331/2017
Acceptació  de  subvencions  de  la  Diputació  de  Barcelona,  per  a  dues  actuacions 
diferents 
- Vil·la romana de Sant Hilari. Segona fase d'actuació (Línia de suport 5) Any execució 

2018 (expedient núm. 4329/2017)
- Trinxeres de la Guerra Civil  de Sant Miquel:  adequació per a ús públic (Línia de 

suport 5) Any execució 2018 (expedient núm. 4331/2017)

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: 2813/2018
Acta de la Junta de Govern Local de data 2/05/18

“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 2 de maig de  
2018, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.
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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.”

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.:  G337/2017/13
Devolució de la garantia definitiva del contracte subministrament de vehicles tipus camió per a la 
Brigada, mitjançant l’Acord marc del CCDL.

“Per  Decret  de l’Alcaldia  núm. 2017-1467, adoptat  el  15/11/2017 es va adjudicar el  
contracte de subministrament  d’un camió bolquet i grua i d’un camió amb plataforma 
elevadora, mitjançant  l’Acord marc amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
del Consorci Català pel Desenvolupament Local de l’ACM, Motor Llansà SL, amb NIF 
B08156127, per un import de 84.659,40 € IVA exclòs i 102.437,87€ IVA inclòs.

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  29/03/2018,  subscrit  per  la  cap  del  Servei  de  
Manteniment i Espai Públic, segons el qual, finalitzada la durada del contracte i el seu 
termini  de  garantia,  no  s'aprecien  circumstàncies  que  desaconsellin  el  retorn  de  la  
garantia  definitiva,  d’acord  amb  els  articles  110  i  111  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de 
novembre, de Contractes del Sector Públic.
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació,  
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, en  
ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  del  dia 
22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del subministrament dels  
vehicles matrícula 3657KHC i 3882KHC.

Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment,  
sense perjudici de la garantia dels vehicles.

Tercer. Ordenar  a la  Tresoreria  municipal  tornar  la  garantia  constituïda en metàl·lic,  
d’import 4.232,97 €, que el contractista té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a Motor Llansà, SL.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei de  Manteniment i Espai  
Públic. “

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

4



2.2 Expedient núm.: G330/2013/16
Devolució de la garantia del contracte administratiu de serveis de transport adaptat al TOCC. 

“Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.4, adoptat en data  2/04/2014, es va 
adjudicar el contracte administratiu de serveis de transport adaptat adreçat als usuaris  
d’Abrera al Taller ocupacional de Can Comelles (Esparreguera) a Creu Roja Espanyola,  
amb NIF Q2866001G, per un import màxim de 15.433,60 € IVA exempt, formalitzat el  
4/04/2014, amb una durada de dos anys, prorrogable fins a un màxim de quatre anys.

Per acord núm. 9.1, adoptat per la Junta de Govern Local en data 18/04/2017, es va  
aprovar la segona pròrroga del contracte per a l’anualitat compresa entre l’1/04/2017 i el  
31/03/2018.

El contractista, al setembre de 2017, va comunicar a la tècnica responsable del contracte 
la voluntat de finalització anticipada del contracte, sol·licitud que ha estat confirmada el  
16/02/2018.

Per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal, adoptat en data 22/01/2018, es  
va adjudicar  el  contracte  de  serveis  de  transport  adaptat  fix  per  a  persones  amb  
mobilitat  reduïda de la  comarca del  Baix  Llobregat  per  anar  a diferents  centres  o  
destinacions del Baix Llobregat i del Barcelonès, amb inici de la prestació dels serveis 
del lot 4, ruta Sant Esteve Sesrovires-Abrera-Taller Ocupacional de Can Comellas a  
Esparreguera, a partir del dia 19/02/2018.

S’ha emès informe tècnic de data  16/02/2018, subscrit per la tècnica de serveis de  
l’autonomia, segons el qual no és perjudicial als interessos públics finalitzar de manera  
anticipada el contracte formalitzat amb  Creu Roja Espanyola, atès que el servei es  
prestarà pel Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant conveni interadministratiu,  
i que es pot retornar la garantia al contractista.

L’article 211.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP)  estableix  que  és  causa  de  resolució  del  contracte  el  mutu  acord  entre  
l’Administració i el contractista.

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant  
escrit  de  data  05/03/2018  (Registre  núm.  2018-E-RC-2267),  d’acord  amb  allò  que 
estableix la clàusula 6a del contracte formalitzat. 

Atès  que  no  s'aprecien  circumstàncies  que  desaconsellin  el  retorn  de  la  garantia  
definitiva al contractista, d’acord amb els articles 110 i 111 de la LCSP.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació,  
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, la  
Regidoria d’Hisenda i Serveis Socials, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret  
d’Alcaldia  núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local  
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar finalitzat, amb data 16/02/2018, el contracte de serveis de  transport  
adaptat  adreçat  als  usuaris  d’Abrera  al  Taller  ocupacional  de  Can  Comelles i  la  
conformitat del servei prestat pel contractista Creu Roja Espanyola.
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Segon. Aprovar la liquidació del contracte per haver finalitzat el seu termini de garantia.

Tercer. Ordenar  a la  Tresoreria  municipal  tornar  la  garantia  constituïda en metàl·lic,  
d’import 1.216,88 €, que el contractista té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a la Creu Roja del Baix Llobregat Nord.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei d’Acció Social.”

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

2.3 Expedient núm.:  G329/2016/10
Devolució de la garantia del lot 3 del contracte de subministrament de vestuari a la Policia Local 
d’Abrera.

“Per Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0793, adoptat en data 11/08/2016, es va adjudicar  
el contracte administratiu de subministrament de vestuari al personal de l’Ajuntament  
d’Abrera de conformitat amb les dades següents respecte del lot 3:

- Lot 3 del contracte: Subministrament de vestuari a la Policia Local
Adjudicatari: Satara Seguridad, SL NIF: B98001282                                        
Preu: 9.767,03 €,  21% IVA: 2.051,08 €, total: 11.818,11 €
Durada del cte.: 2 anys (2 subministraments els anys 2016-2017) Prorrogable: 1 
any.

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 30/10/2017 
(Registre núm. 2017-E-RE-336).

Respecte  de  la  sol·licitud  del  contractista,  s’ha  emès  informe  tècnic  de  data  
08/11/2017,  subscrit  per  l’inspector  cap  de  la  Policia  Local,  segons  el  qual  s’ha 
consensuat,  amb  la  Comissió  de  Policies  de  Catalunya,  una  nova  uniformitat  del  
cossos de Mossos i de Policies Locals. Aquesta nova proposta i regulació canvia les  
característiques tècniques i el disseny de la uniformitat actual i tenint en consideració  
que la Policia Local d’Abrera es troba immersa en un procés de canvi i reestructuració,  
que també afectaria a la seva imatge corporativa, no és viable prorrogar el contracte.

No s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la garantia definitiva del  
contracte, d’acord amb els articles 110 i 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic.

La proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, en el  
marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta  
Regidoria de Seguretat ciutadana, Protecció civil i Personal, en ús de les atribucions  
que m’atorga el  Decret d’Alcaldia  núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. No prorrogar el contracte de subministrament del lot 3 del vestuari de la Policia  
Local d’Abrera, adjudicat a l’empresa Satara Seguridad SL, i considerar-lo finalitzat pel  

6



seu compliment amb la recepció del subministrament del vestuari d’hivern de 2017, ja  
facturada i cobrada pel contractista.

Segon. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat dels subministraments  
efectuats per Satara Seguridad, SL fins el 31/12/2017.

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

Quart. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia definitiva i les ampliacions de  
la garantia, constituïdes en metàl·lic, per un import de 552,85 € (488,35 € + 8,08 € +  
56,42 €) que el contractista té dipositades en aquesta corporació.

Cinquè. Notificar aquest acord a Satara Seguridad, SL.

Sisè. Donar compte a la Intervenció 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.

2.4 Expedient núm.: G330/2017/03
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de millora dels quadres d’enllumenat  
públic d’Abrera Fase 2.

“Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0813, adoptat en data 22/05/2017, es va adjudicar el  
contracte de serveis de millora dels quadres d’enllumenat públic d’Abrera Fase 2 a la 
mercantil  Sociedad  Española  de  Construcciones  Eléctricas,  SA (SECE),  amb  CIF 
A08001182, per un preu de 55.436,15 € (IVA inclòs), formalitzat el 10/07/2017.

S’ha emès informe tècnic núm. 127 AM 2018-0058 de data 04/05/2018, subscrit per  
l’arquitecte cap del Servei d’Urbanisme, Obres i Activitats, segons el qual, finalitzada la  
durada  del  contracte  i  el  termini  de  garantia  de  sis  mesos,  no  s'aprecien  
circumstàncies que desaconsellin el retorn de la garantia definitiva, d’acord amb els  
articles 110 i 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació,  
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, en  
ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  del  dia 
22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del servei de millora dels 
quadres d’enllumenat públic d’Abrera Fase 2.

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

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en forma d’aval,  
d’import 2.290,75 €, que el contractista té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA.
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Cinquè. Donar  compte a  la  Intervenció  municipal  i  al  Servei  d’Urbanisme,  Obres  i  
Activitats.”

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

2.5 Expedient núm.: G328/2017/02 
Rectificació d’errades aritmètiques en l’acord 9.2 de la Junta de Govern Local de 2 de maig de 
2018.
 
“La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió ordinària, celebrada el  
dia 2 de maig de 2018 , adoptà, entre d’altres, l’acord pel qual s’aprovava la factura 
núm.  18022800055  de  data  28.02.2018  presentada  per  Asfaltos  y  Construcciones 
Elsan, SA, i de la 5a certificació d’obra del contracte d’obres per a la  millora de la 
pavimentació de diferents carrers del municipi, fase 2.

Amb  posterioritat  a  l’aprovació  de  l’acord,  s'han  detectat  errades  aritmètiques  al  
resolutiu primer i cal procedir a la seva correcció en base a l’article 109 Llei 39/2015,  
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques  
(LPACAP).

La proposta de resolució ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en el  
marc de la normativa vigent, 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. 2016-1302 
del dia 22 de desembre de 2016.

RESOLC

Primer.  Rectificar les errades aritmètiques detectades en l’acord 9.2 de la Junta de  
Govern Local de 2 de maig de 2018, segons s’indica a continuació:
On deia:
per import de 98.265,30 €
Ha de dir:
per import de 98.265,36 €

Segon. Notificar aquest acord al contractista  Asfaltos y Construcciones Elsan,  SA, i  
donar compte a la Intervenció municipal i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (tècnics).”

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

2.6  Expedient  núm.:  G333/2017/07,  467/2018,  2166/2017,  G337/2017/13,  G337/2016/18, 
G333/2015/19, 3531/2017, G329/2017/09, 1046/2017, G333/2017/28, 4541/2017, 1316/2018, 
G333/2017/26, 2411/2018, 1460/2018 i 1486/2018.
Donar compte de decrets en matèria de Contractació

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

- núm. 2018-0498 de data 10.04.2018, exp. G333/2017/07
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- núm. 2018-0499 de data 10.04.2018, exp. 467/2018
- núm. 2018-0534 de data 18.04.2018, exp. 2166/2017
- núm. 2018-0554 de data 24.04.2018, exp. G337/2017/13
- núm. 2018-0561 de data 24.04.2018, exp. G337/2016/18
- núm. 2018-0563 de data 24.04.2018, exp. G333/2015/19
- núm. 2018-0570 de data 25.04.2018, exp. 3531/2017
- núm. 2018-0575 de data 25.04.2018, exp. G329/2017/09
- núm. 2018-0597 de data 02.05.2018, exp. 1046/2017
- núm. 2018-0612 de data 04.05.2018, exp. G333/2017/28
- núm. 2018-0618 de data 07.05.2018, exp. 4541/2017
- núm. 2018-0619 de data 07.05.2018, exp. 1316/2018
- núm. 2018-0629 de data 09.05.2018, exp. 2411/2018 
- núm. 2018-0632 de data 09.05.2018, exp. G333/2017/26
- núm. 2018-0634 de data 09.05.2018, exp. 1460/2018 i 1486/2018

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

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

ACORD

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

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-0629 de data 09.05.2018, d’aprovació de la mem`òria  
valorada anomenada “Ampliació d’obres d’instal·lació d’aerotèrmia per A.C.S als  
vestidors de les  piscines  d’estiu”  i  adjudicació  del  contracte menor  d’obres  per  
executar-la.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-0634 de data 09.05.2018, d’aprovació de la memòria  
valorada  anomenada “Ampliació  dels  cementiris  municipals  de  Santa  Maria  de  
Vilalba i Nucli Urbà” i adjudicació del contracte menor d’obres per executarl-la.

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

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0499  de  data  10.04.2018,  d’adjudicació  del  
contracte de serveis d’educadors esportius i  altres serveis de l’àmbit  de les  
activitats físiques esportives.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0534  de  data  18.04.2018,  d’adjudicació  del  
contracte de serveis de formació del lot 5: curs de carretilles elevadores.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0618  de  data  07.05.2018  d’adjudicació  del  
contracte de serveis de socorrisme de la Piscina municipal descoberta.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0619  de  data  07.05.2018  d’adjudicació  del  
contracte de serveis d’assessorament jurídic i gestió dels expedientes de l’Àrea  
de Territori i Sostenibilitat.
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Tercer. Donar  compte  dels  decrets  relatius  a  convalidació  de  factura,  que  es  
relacionen seguidament:

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0498  de  data  10.04.2018,  de  convalidació  de  
factura del contracte menor del servei d’activitats dirigides.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-0563 de data 24.04.2018, de rectificació Decret  
d’Alcaldia núm. 2018-0450 de data 28 de març de 2018 de convalidació de  
factura  del  contracte  menor  del  servei  de  consergeria  i  vigilància  a  les  
instal·lacions esportives municipals.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0632  de  data  09.05.2018,  de  convalidació  de  
factura  del  contracte  menor  de  serveis  d’assessorament  jurídic  en  matèria  
urbanística.

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

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0554  de  data  24.04.2018  d’adquisició  de  3 
vehicles  policials,  en  modalitat  d’arrendament,  a  través de  l’Acord  marc  de  
l’ACM-CCDL.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0561  de  data  24.04.2018,  d’aprovació  
d’autorització i disposició de la despesa relativa a l’adhesió a l’acord marc de  
l’ACM i el CCDL de subministrament d’equips informàtics.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-0570 de data 25.04.2018 de rectificació d’error  
aritmètic i material al Decret d’Alcaldia núm. 2017-1653 de 27/12/2017.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0575  de  data  25.04.2018  de  rectificació  de  la  
disposició de la despesa per l’adjudicació del contracte de subministrament,  
mitjançant  arrendament amb opció de compra, i  serveis de manteniment de  
màquines de fitness per al Centre Aquàtic Municipal d’Abrera.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0597  de  data  02.05.2018  d’augmentar  
l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  del  contracte  menor  de serveis  de  
bossa d’hores per a taques de manipulació i retirada de material que contingui  
amiant  en  les  instal·lacions  d’aigua  i  reforç  al  Serveis  Municipal  d’Aigües  
d’Abrera.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0612  de  data  04.05.2018  d’augmentar  
l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  del  contracte  menor  de serveis  de  
bossa d’hores de manteniment puntual de verd urbà.”

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

3.- OBRES

3.1 Expedient núm.: 1558/2018
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Llobregat, 3, a instància de 
JMR,  amb  NIF  XXXXX037F,  en  nom  i  representació  de  la  CCPP del  c/  Llobregat,  3,  amb 
NIF H59515296.
 
“S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  2  de  març  de  2018  a  les  
09:33h (registre  d'entrades  núm.  2018-E-RC-2185),  petició  de  llicència  urbanística  
subscrita per JMR, amb NIF XXXXX037F, en nom i representació de la CCPP del c/  
Llobregat,  3,  amb  NIF H59515296,  per  a  executar  la  instal·lació  d'ascensor,  al c/  
Llobregat,  3 (referència  cadastral  8472101),  així  com  diversa  documentació  tècnica  
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complementària  aportada  en  data  23  de  març  de  2018  (registre  d'entrades  
2018-E-RC-3022).
 
L'article sisè, apartat 3 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2018 diu, entre d'altres:
3. Es concedirà una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que  
afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat.
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 9 d’abril de 2018 (núm. 2018-0123) emès per l'arquitecta tècnica  
municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  18  d’abril  de  2018  (núm.  SS-2018-0261)  que  consta  a  
l'expedient.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en el marc  
del Decret Legislatiu  1/2010, de 3 d'agost,  pel qual  s'aprova el  Text  refós de la Llei  
d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei  
d'Urbanisme,  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  
documents  administratius  i  l'Ordenança  fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  
construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent,  
i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  en  ús  de  les  
atribucions que m'atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016,  
proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer.  Atorgar i aprovar la llicència d'obres majors amb núm. d'expedient 1558/2018,  
sol·licitada per JMR, amb NIF XXXXX037F, en nom i representació de la CCPP del c/  
Llobregat,  3,  amb NIF H59515296,  per  a  executar  la  instal·lació  de  l'ascensor,  al c/  
Llobregat,  3 (referència cadastral 8472101) d'aquest terme municipal,  condicionada al  
compliment de les consideracions i condicions generals d'obres majors, a les condicions  
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-  Les ressenyades en el  projecte tècnic  visat  pel  Col·legi  d’Aparelladors,  Arquitectes  
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona amb el núm. AYE961.
- S’ha de garantir una amplada mínima de pas de 80 cm lliure de qualsevol obstacle en  
tot el recorregut d’evacuació de l’immoble.
- Atès que l’amplada de pas es redueix a 80 cm (útils), són d’aplicació les condicions  
imposades en aquests casos en el document DT-4 del TINSCI (Taula d’interpretació de la  
Normativa de Seguretat Contra Incendis) relativa a la reducció de l’ample de l’escala en  
edificis  d’habitatge  existents.  És  a  dir,  caldrà  millorar  les  condicions  de  protecció  
d’incendis de l’escala aplicant les següents mesures:
- Dotar l’escala de les instal·lacions d’enllumenat d’emergència i extintors.
- La cambra de maquinària  de l’ascensor  s’ubicarà  preferentment  a  la  coberta  o a  

l’última planta de l’edifici. En cas que s’hagi de situar en altres plantes, se sectoritzarà  
com a local de risc baix. 

- La llicència urbanística atorgada no altera les situacions jurídiques privades existents  
entre els particulars i s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de  
tercer.
 
Segon. Informar  a  la  CCPP  del  c/  Llobregat  3,  que  tal  i  com  s'estableix  en  les  
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer  
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina  
de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent  
detall:
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Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 2.213,40  €

Bonificació
90% sobre la quota de 

l’impost segons OF.6 art.6.3
- 1.992,06  €

TOTAL € ........................................... 221,34  €
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació  
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les  
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la  
notificació.
 
Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança  
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.
 
Cinquè. Notificar aquest acord JMR, amb NIF XXXXX037F, en nom i representació de la  
CCPP del c/ Llobregat, 3; i comunicar-lo al Departament d'Intervenció general, Tresoreria  
i Finances, al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient (arquitecta tècnica municipal).”

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.     
                                                                                                                                      
 
3.2 Expedient núm.: 1777/2018
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a l'immoble ubicat al c/ Igualada, 6, a 
instància de Planeamientos Residenciales, S.L., amb NIF B66169202.
 
“S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  12  de  març  de  2018  a  les  
11:50h (registre  d'entrades  núm.  2018-E-RC-2533),  petició  de  llicència  urbanística  
subscrita per Planeamientos Residenciales, S.L., amb NIF B66169202, per a executar  
una piscina, al c/ Igualada, 6 (referència cadastral 8972403).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe tècnic  de data 11 d’abril  de 2018 (núm.  2018-0138)  emès per  l'arquitecta  
tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  18  d’abril  de  2018  (núm.  SS-2018-0262)  que  consta  a  
l'expedient.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 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  
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d'Urbanisme,  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  
documents  administratius  i  l'Ordenança  fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  
construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent,  
i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  en  ús  de  les  
atribucions que m'atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016,  
proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer.  Atorgar i aprovar la llicència d'obres majors amb núm. d'expedient 1777/2018,  
sol·licitada per Planeamientos Residenciales, S.L., amb NIF B66169202, per a executar  
una piscina al c/ Igualada, 6 (referència cadastral 8972403) d'aquest terme municipal,  
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres majors,  
a les condicions  particulars que s'indiquen a l'informe tècnic  i  les  que es detallen  a  
continuació:
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb  
el núm. 2018001447.
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar  
el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
- La llicència urbanística atorgada no altera les situacions jurídiques privades existents  
entre els particulars i s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de  
tercer.
 
Segon. Informar  a  Planeamientos  Residenciales  que  tal  i  com  s'estableix  en  les  
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer  
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina  
de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent  
detall:

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 493,97  €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 90,43  €

TOTAL .......................... 584,40  €
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació  
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450 euros 
en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les  
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la  
notificació.
 
Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança  
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
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Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.
 
Cinquè. Notificar aquest acord a Planeamientos Residenciales, S.L., i comunicar-lo al  
Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  a  l’àrea  de  Territori  i  
Sostenibilitat (arquitecta tècnica municipal).”

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

 
3.3 Expedient núm.: 1780/2018
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a l’Av. Virrei Amat, 103 (CV1. 
290), a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG S.A., amb NIF A63485890.
 
“S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  9  de  març  de  2018  a  les  
12:58h (registre  d'entrades  núm.  2018-E-RE-147),  petició  de  llicència  urbanística  
subscrita per J.M.B.M., amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social  
NEDGIA CATALUNYA SDG S.A.,  amb NIF A63485890,  per  a executar  obres  per  a  
l'ampliació de la xarxa de subministrament a l’Av. Virrei Amat, 103 (CV1. 290) (referència 
cadastral 0676810).
 
S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició  
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 4 d’abril  de 2018 (núm. 2018-0019) subscrit  per l'arquitecte  
tècnic municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  18  d’abril  de  2018  (núm.  SS-2018-0259)  que  consta  a  
l'expedient.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis,  
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat i Millora (Àrea de Territori i Sostenibilitat) en el marc 
del Decret Legislatiu  1/2010, de 3 d'agost,  pel qual  s'aprova el  Text  refós de la Llei  
d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei  
d'Urbanisme,  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  
documents  administratius  i  l'Ordenança  fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  
construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent,  
i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment es proposa a la Junta de Govern local  
l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm.  d'expedient  1780/2018,  
sol·licitada per J.M.B.M., amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social  
NEDGIA CATALUNYA SDG S.A., amb NIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de  
subministrament  a  l’Av.  Virrei  Amat,  103  (CV1.  290) (referència  cadastral  0676810)  
d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions  
generals d'obres en xarxes de serveis de subministrament, a les condicions particulars  
que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació tècnica presentada en data 9 de març de 2018  
(número de registre d'entrades 2018-E-RE-147)

14



- La llicència urbanística atorgada no altera les situacions jurídiques privades existents  
entre els particulars i s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de  
tercer

Segon. Informar  a NEDGIA CATALUNYA SDG S.A,  que tal  i  com s'estableix  en les  
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer  
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina  
de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent  
detall:
 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 13,18  €

TOTAL  ...................................................
.

13,18  €

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

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.:   2039/2018
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  les  obres  consistents  en  reforma de 
vestíbul (construcció de rampa) a l'immoble ubicat al c/ Terrassa, 4, a instància d’EJGF, amb NIF 
XXXXX483L, en nom i representació dela CCPP del c/ Terrassa 4, amb NIF H59908715. 
 
“S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  22  de  març  de  2018  a  les  
13:03h (registre  d'entrades  núm.2018-E-RC-2995),  petició  de  llicència  urbanística  
subscrita per EJGF, amb NIF XXXXX483L, en nom i representació de la CCPP del c/  
Terrassa 4, amb NIF H59908715, per a executar la reforma del vestíbul (construcció de  
rampa) al c/ Terrassa, 4 (referència cadastral 8272002).

L'article sisè, apartat 3 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2018 diu, entre d'altres:
3. Es concedirà una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que  
afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat.
Aquesta bonificació serà compatible amb el gaudi de la prevista a l'apartat 1 d'aquest article i s'aplicarà sobre  
la quota resultant d'aplicació aquesta altra bonificació.
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S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 10 d’abril de 2018 (núm. 2018-0136) subscrit per l'arquitecta  
tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  18  d’abril  de  2018  (núm.  SS-2018-0263)  que  consta  a  
l'expedient.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat en el marc  
del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de 3 d'agost,  pel  que s'aprova el  Text  refós de la  Llei  
d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la  
Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de  
documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre  
construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent;  
i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  regidoria  en  ús  de  les  
atribucions que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres menors, amb núm. d'expedient 2039/2018,  
a la CCPP del c/ Terrassa 4, amb NIF H59908715, per a executar les obres consistents  
en la  reforma del vestíbul (construcció de rampa) al c/ Terrassa, 4 (referència cadastral  
8272002), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i  
condicions  generals  d'obres  menors,  a  les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a  
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 22 de març de 
2018.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8,  
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que  
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió  
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 
 

Concepte Tipus Import

Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 464,01  €

Bonificació
90% (eliminació de barreres 
arquitectòniques)

- 417,61 €

 TOTAL ............................................ 46,40  €
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació  
d'aquest  acte  i  en  tot  cas  abans  de l'inici  de  les  obres,  dipositi  la  quantitat  de 450 
euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les  
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la  
notificació. 

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

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

 
3.5 Expedient núm.: 2403/2018
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Castella - La Manxa, 17 
(CV2.15), a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., amb NIF A63485890.
 
“S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  9  d’abril  de  2018  a  les  
15:52h (registre  d'entrades  núm.  2018-E-RE-229),  petició  de  llicència  urbanística  
subscrita per J.M.B.M., amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social  
NEDGIA CATALUNYA SDG S.A.,  amb NIF A63485890,  per  a executar  obres  per  a  
l'ampliació  de  la  xarxa  de  subministrament  al  c/  Castella  -  La  Manxa,  17  
(CV2.15) (referència cadastral 0378016).
 
S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició  
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 11 d’abril de 2018 (núm. 2018-0023) subscrit per l'arquitecte  
tècnic municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  25  d’abril  de  2018  (núm.  SS-2018-0264)  que  consta  a  
l'expedient.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat) en el marc  
del Decret Legislatiu  1/2010, de 3 d'agost,  pel qual  s'aprova el  Text  refós de la Llei  
d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei  
d'Urbanisme,  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  
documents  administratius  i  l'Ordenança  fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  
construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent,  
i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment es proposa a la Junta de Govern local  
l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm.  d'expedient  2403/2018,  
sol·licitada per J.M.B.M., amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social  
NEDGIA CATALUNYA SDG S.A., amb NIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de  
subministrament al c/ Castella - La Manxa, 17 (CV2.15) (referència cadastral 0378016),  
d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions  
generals d'obres en xarxes de serveis de subministrament, a les condicions particulars  
que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
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- Les ressenyades en la documentació tècnica presentada en data 9 d’abril  de 2018  
(número de registre d'entrades 2018-E-RE-229)
- La llicència urbanística atorgada no altera les situacions jurídiques privades existents  
entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de la propietat i sens perjudici del de  
tercer.
 
Segon. Informar  a NEDGIA CATALUNYA SDG S.A., que tal  i  com s'estableix  en les  
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer  
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina  
de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent  
detall:
 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 13,18  €

TOTAL  .................................................. 13,18  €
 
Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i  8,  de  
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.
 
Quart. Notificar  aquest  acord  a  NEDGIA CATALUNYA SDG  S.A.,  i  comunicar-lo  al  
Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  a  l'àrea  de  Territori  i  
Sostenibilitat.”

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

 
3.6  Expedient núm.: 2438/2018
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a l'immoble 
ubicat al c/ Bosc, 17 (CB1.B-46) , a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU. 
 
“S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  11  d’abril  de  2018  a  les  
13:48 (registre d'entrades núm. 2018-E-RE-240), petició de llicència urbanística subscrita  
per  JPA,  amb  NIF  XXXXX088D,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  Endesa  
Distribució Elèctrica SLU, amb CIF B82846817, per a executar obres per a l'ampliació de  
la xarxa de subministrament, al c/ Bosc, 17 (CB1.B-46 - referència cadastral 0773614).

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició  
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
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- Informe tècnic de data 16 d’abril de 2018 (núm. 2018-0027) subscrit per l'arquitecte  
tècnic municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  25  d’abril  de  2018  (núm.  SS-2018-0265)  que  consta  a  
l'expedient.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en el marc  
del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de 3 d'agost,  pel  que s'aprova el  Text  refós de la  Llei  
d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la  
Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de  
documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre  
construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent;  
i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  regidoria  en  ús  de  les  
atribucions que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm.  d'expedient  2438/2018,  
sol·licitada per J.P.A., amb NIF XXXXX088D, en nom i representació de la raó social  
Endesa Distribució Elèctrica SLU, SA, amb CIF B82846817,  per a l'ampliació de la xarxa 
de subministrament, al c/ Bosc, 17 (CB1.B-46 - referència cadastral 0773614) d'aquest  
terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals  
d'obres  en  xarxes  de  serveis  de  subministrament,  a  les  condicions  particulars  que  
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 11 d’abril de 2018  
amb la REF NT-0584741-BT.

Segon. Informar a la societat interessada que tal i com s'estableix en les Ordenances  
Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els  
terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de  
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:
 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 36,48  €

TOTAL  .................................... 36,48  €
 
Tercer. Comunicar a Endesa Distribució Elèctrica SLU que, d'acord amb l'article novè,  
punts 7 i 8, de l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i  
obres:
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la  
seva terminació,  els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i  efectiu  
d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti acreditada per  
qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui  
preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les obres que s'hagi  
establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia.
8.  En base a la  declaració a què es refereix l'apartat  anterior  o d'ofici,  si  escau,  l'Ajuntament practicarà la  liquidació  
corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31 de la Llei  
general tributària.

 
Quart. Notificar aquest acord a la raó social peticionària, i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances, i  al  d'Urbanisme  i  Territori  (Cap  de 
Departament, arquitecta i arquitecte/a tècnic/a municipals).”
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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.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: 3676/2017
Declaració responsable de transmissió d’activitat de venda de roba a la rambla del Torrentet,  
16, parada 13 (Mercat Municipal d’Abrera).

“MHB987H  ha  comunicat  l’activitat  dita  mitjançant  instància  entrada  en  data  
14.11.2013 (núm. de registre 8541), essent l’últim transmitent que consta JVM346R.

Tanmateix, abans que s’hagi pogut resoldre aquest procediment, IVD421G i JVM346R 
han comunicat la transmissió de l’activitat dita mitjançant instància conjunta entrada en 
data 30.01.2018 (núm. de registre 1080) i la documentació annexa corresponent.

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

S’ha emès l’informe tècnic / acta de comprovació de data 02.05.2018,  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: IVD421G
Rètol de l’establiment: MODA I COMPLEMENTS LAVANDA

Activitat: venda de roba
Emplaçament: Rb. Torrentet, 16, parada 13 (Mercat Municipal d’Abrera)
Classificació:  activitat  innòcua  inclosa  a  l’annex  I  (codi  477)  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 presentada en data 14.11.2013 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:
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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. Es compliran les condicions imposades amb caràcter  general al  conjunt  del  
mercat municipal.

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

10. Es  prohibeix  generar  residus  industrials  o  especials ja  que,  segons  la  
documentació presentada, l’activitat no en produeix.

11. 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.

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. Aquesta 
circumstància ha d’estar degudament indicada en lloc prou visible.

13. La retolació (interior i exterior) de l’establiment s’ha de fer, al menys, en llengua  
catalana;  a més el  rètol  s’ajustarà al  model  oficial  aprovat  per l’Ajuntament  
d’Abrera per a les parades del Mercat Municipal.

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

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  
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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  
de  funcionament,  prohibició  total  o  parcial  d’utilització  de  màquines  o  de  
realització de processos productius, etc.).

Quart. Informar  els  interessats  que,  d’acord  amb  l’Ordenança  Fiscal  núm.  11,  es 
practicaran dues liquidacions de la taxa d’intervenció ambiental:  1) amb el  codi  6,  a 
MHB987H per 278,95 € (aquest import inclou una reducció del 20% per emprenedoria)  
per  l’obertura,  i  2)  amb el  codi  17,  a  IVD421G per  34,87  €  per  la  transmissió.  El  
pagament d’aquests imports es comunica als obligats respectius mitjançant carta de  
pagament tramesa per l’Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de  
Barcelona, amb indicació dels terminis i les formes de pagament.

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

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

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

5.- SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: 347/2018
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm:  2018-0587  de  28/04/2018,  Petició  d’adhesió  al  
catàleg d’espectacles Programa.cat 2018 per a la sol·licitud de subvencions en espècie per a la 
contractació d’espectacles a través de l’Extranet de les Administracions Públiques.

“L’Alcaldia ha adoptat el decret núm. 2018-0587, en data 28/04/2018 sobre la  sobre la  
petició d’adhesió al catàleg d’espectacles Programa.cat 2018 per a la sol·licitud de  
subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles a través de l’Extranet de  
les Administracions Públiques, amb el contingut literal següent:

 “Vist l’acord Gov/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases  
reguladores  dels  procediments  per  a  la  concessió  de  subvencions,  en  règim  de  
concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector  
públic.

Atès que l’Ajuntament d’Abrera està adherit al programa de subvencions en espècies  
per a la contractació d’espectacles a través del catàleg Programa.cat i que les bases  
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reguladores d’aquesta línea de subvencions demanen obligatòriament la presentació  
de la sol·licitud de subvenció per l’Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT).  

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Departament de Cultura de l’ens  
municipal  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.  Sol·licitar  l’adhesió  al  Programa.cat  2018  a  través  de  l’Extranet  de  les  
Administracions Públiques (EACAT)

Segon. Declarar que aquesta Administració compleix amb tot el detallat a continuació:

-  Que  s’adhereix  a  les  bases  generals  reguladores  dels  procediments  per  a  la  
concessió d’ajuts en règim de concurrència vigents.

-  Que  no  incorre  en  cap  dels  supòsits  de  prohibició  d'obtenir  subvencions,  de  
conformitat  amb  l'article  13  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  
subvencions.

-Que, en cas d'empresa pública, aquesta no es troba en crisi als efectes de l'establert  
pel Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 (DOUE 
L187, de 26.6.2014).

- Que, en cas d'empresa pública, aquesta no està subjecta a una ordre de recuperació  
pendent a conseqüència d'una decisió de la Comissió Europea per haver declarat un  
ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

- Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat  
de Catalunya i amb l'Estat, com també de les obligacions amb la Seguretat Social. Si  
la persona sol·licitant no té la seva residència fiscal en territori espanyol,  aleshores  
declara explícitament que la seva residència fiscal és a: Espanya.

- Que compleix els requisits dels articles 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de  
política lingüística, respecte als centres laborals i, en els organismes o entitats que  
tinguin  establiments  oberts  al  públic  a  Catalunya,  que  compleix  els  requisits  que  
estableixen els articles 32.1 i 32.3 de la Llei esmentada.

- Que, en cas d'organisme o entitat amb una plantilla igual o superior a 50 persones,  
compleix  l'obligació  d'integració  social  de  discapacitats,  (article  38.1  de  la  Llei  
13/1982 , de 7 d'abril, o Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, en relació a l'article 92.5  
del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya).

- Que, en el cas d’organisme o entitat amb una plantilla igual o superior a 25 persones,  
per tal de prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de  
sexe, compleix el que disposen els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24d’abril, del  
dret de les dones a eradicar la violència masclista.

APLIQUEM LES MESURES SEGÜENTS: 

23



 Hem efectuat una declaració de principis garantint el compromís de la direcció  
de  l'empresa  de  tolerància  zero  en  relació  a  qualsevol  conducta  o  actitud  
constitutiva d'assetjament sexual i/o per raó de sexe.

 Garantim la confidencialitat davant d'un cas d'assetjament sexual i/o per raó de  
sexe, així com la protecció de possibles represàlies.

 Hem establert  canals  de comunicació perquè tota la plantilla  pugui  informar  
d'actituds i/o comportaments inapropiats o generadors d'assetjament sexual i/o  
d'assetjament per raó de sexe.

 Hem definit i redactat un protocol que arbitri els procediments a seguir en cas  
d'assetjament sexual i/o d'assetjament per raó de sexe en el/s nostre/s centre/s  
de treball.

 Comptem  amb  la  presència  d'una  persona,  un  comitè  o  una  comissió  
responsable per fer el seguiment i l'avaluació dels mecanismes d'abordatge.

Tercer.   Comunicar  aquest  acord  a  la  Regidoria  de  Cultura,  d’Acció  Cultural  i  
Patrimoni, Educació i Joventut.

Quart. Donar compte a la Junta de Govern Local, a la Intervenció municipal i al servei  
de cultura”.

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: 2018-0587 amb data 28/04/2018, de  
petició d’adhesió al catàleg d’espectacles Programa.cat 2018 per a la sol·licitud de  
subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles a través de l’Extranet de  
les Administracions Públiques.”

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

6. CONVENIS
 ---
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7.- PERSONAL

7.1  Expedient núm.:  1192/2018 
Pla de  vacances del personal de l’Ajuntament d’Abrera per a l’any 2018.
 
“D’acord amb l’article 13 de l’Acord Regulador del personal funcionari i l’article 14 del  
Conveni col · lectiu del personal laboral, amb caràcter general, per a les vacances per  
descans anual del personal,  es fixa com a mesos per desenvolupar-les juny, juliol,  
agost i setembre

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

Les  propostes de vacances per a l’any 2018 presentades al Servei de Gestió de les  
Persones, per les tres àrees tècniques,  han estat signades pels responsables dels  
serveis i coordinadors/es d’àrea, un cop garantit el funcionament regular dels serveis  
de l’Ajuntament d’Abrera, restant pendents de lliurament al Servei de Gestió de les  
Persones del següents Serveis: Servei de Medi Ambient i Salut Pública, a excepció  
dels Tècnics de Medi Ambient, la Tècnica de Sanitat i Salut Pública i un Oficial de 3a  
de  Parcs  i  Jardins,  que  procedeixen  la  seva  conformitat;  Servei  de  Seguretat  
Ciutadana i Operatius de Policia Local, a excepció del Tècnic de Protecció Civil que  
procedeix  la  seva  conformitat;  Servei  d’Esports;  Servei  d’Infància  i  Joventut,  a  
excepció  de  l’Auxiliar  administrativa  i  la  Conserge  de  l’Hotel  d’Entitats,  que 
procedeixen  la  seva  conformitat;  Servei  d’Educació,  a  excepció  de  la  Tècnica  
d’Educació,  la  Tècnica,  Mestre  d’Adults,  Auxiliar  administrativa  d’Educació,  les  
conserges dels CEIP i la vigilant de les Pistes Ernest Lluch, que procedeixen la seva  
conformitat; l’ATS, Casal d’Avis, del Servei d’Acció Social. 

La proposta ha estat formulada pels Coordinadors/es de les tres àrees tècniques: Àrea  
de Serveis Generals i Econòmics, Àrea de Serveis de Territori i Sostenibilitat i l’Àrea de  
Serveis d’Acció Social i Família, Cultural i de Lleure, tenint en compte el període fixat de  
manera general per al gaudiment del període de vacances pel personal de l’Ajuntament  
d’Abrera, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Donar  compte del  Pla de  vacances del personal de l’Ajuntament d’Abrera,  
corresponent a l’any 2018 d’acord amb allò establert a l’article 13 de l’Acord Regulador  
del  personal  funcionari  i  l’article  14  del  Conveni  col·lectiu  del  personal  laboral,  
respectivament.

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

Tercer. Comunicar aquest acte al Servei de Gestió de les Persones (Control horari), als 
regidors/es delegats/des, als responsables i coordinadors/es de cada àrea tècnica als  
efectes informatius i de coordinació. “
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

8.-  ALTRES ASSUMPTES
 

8.1 Expedient núm.: 98/2018 
E255/2018/04 41è Concurs de Pintura Ràpida d’Abrera 2018

L’Alcaldia   ha  adoptat  el  Decret  núm.  2018-0540,  en  data  18/04/2018  sobre  la  
Convocatòria  del  41è Concurs de Pintura Ràpida d’Abrera 2018,  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 41è Concurs de pintura ràpida d’Abrera 2018 
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 41è Concurs de Pintura Ràpida d’Abrera 2018 i aprovar les bases  
específiques que seran d’aplicació, de conformitat amb el text que s’annexa a aquest  
acord.

Segon.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  premis  a  l’aplicació  pressupostària  de  
referència 929 48000 – Premis i beques per activitat - per un import de 3.120,00 €. Tots  
els premis estaran subjectes a la corresponent retenció d’IRPF.

Tercer. Comunicar  aquest  acord al  Departament  d’Intervenció  General,  Tresoreria  i  
Finances, Al Departament de Comunicació i al Servei d’Acció Social, per a donar difusió  
del  concurs  al  web  municipal   (www.ajuntamentabrera.org),  a  la  ràdio  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  
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.  2018-0540,  adoptat  en  data  
18/04/2018.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura, Departament de Joventut  
i al Departament de Comunicació, per a donar difusió del concurs al web municipal 
(www.ajuntamentabrera.org), a Ràdio Abrera i a l’agenda cultural.

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

8.2 Expedient núm.: 2753/2018 
Aprovació de les bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal per 
prestar el servei de bar durant la Festa Major.

L’Alcaldia  ha adoptat el Decret núm. 2018-0600, en data 02/05/2018 sobre l’aprovació  
de les bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal per  
prestar el servei de bar durant la Festa Major, amb el contingut literal següent:

 “La Regidoria de Cultura i la Regidoria de Joventut preveu un concurs públic per a  
l’atorgament  d’una/unes  llicència/es  d’ocupació  temporal,  per  donar  compliment  a  
l’objectiu de dotar de barra de la Festa Major d’Abrera que tindrà lloc del 28 de juny a  
l’1 de juliol de 2018.

La finalitat del concurs és seleccionar una entitat o persona jurídica per gestionar el  
bar de la Festa Major Jove de Joventut, que se situarà al Parc de Can Morral d’Abrera,  
i pel bar de la Festa dels 80 de Cultura, que s’ubicarà a la Plaça Rafael Casanova.

A la  persona  jurídica  guanyadora  del  concurs  per  la  gestió  del  servei  de  bar  de  
Joventut i de Cultura se li atorgarà una llicència d’ocupació temporal a precari, d’acord  
amb  allò  establert  en  l’article  57  del  Decret  336/1988,  de  17  d’octubre,  pel  qual  
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals,  amb un cànon de 300 €. Les  
entitats estaran exemptes del pagament del cànon tenint en compte l’establert amb 
l’article  72 de la Llei  7/1985 de les bases del Règim Local per a l’afavoriment del  
desenvolupament de les entitats.
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Aquest  decret  d’alcaldia  ha  estat  formulat  pel  servei  de  Cultura  i  pel  servei  de  
Joventut,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  
anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la Llei:

RESOLC

Primer.  Aprovar les bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació  
temporal per prestar el servei de bar de la Festa Major Jove de Joventut i el servei de  
bar de la Festa dels 80 de Cultura de l’any 2018.

Segon. Iniciar el concurs i publicar l’anunci de licitació al Tauler municipal d’anuncis i  
al Perfil de contractant de la seu electrònica municipal, per a la presentació d’ofertes  
en un termini de quinze dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació. 

Les  proposicions  es  presentaran  al  Registre  general  de l’Ajuntament  d’Abrera,  en  
horari d’atenció públic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

Tercer. Comunicar  aquest  acord al  Departament  d’Intervenció  General,  Tresoreria  i  
Finances, Servei de Cultura i Servei de Joventut.

 

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 pel Servei de Cultura i  pel  Servei de  
Joventut,  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.  2018-0600,  adoptat  en  data  
02/05/2018.

.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i 
Finances, Servei de Cultura i Servei de Joventut.

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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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.: 351/2018
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
subministrament de materials de ferreteria i electricitat.

“Per a la contractació del subministrament de materials de ferreteria (incloent la petita  
maquinària)  i  materials  d’electricitat  per  al  manteniment  dels  equipaments,  
instal·lacions  i  edificis  de  l'Ajuntament  d'Abrera  es  preveu  la  formalització  d’un  
contracte administratiu d’un any de durada, prorrogable per un any més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 15/01/2018, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació de data 10/05/2018,  
subscrit per la cap del Servei de Manteniment i Espai Públic.

El valor estimat del contracte és de 219.973,81 €, IVA no inclòs. El pressupost base de  
licitació del  lot 1 és de 61.498,18 €, al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que  
comporta 12.914,62 € i un total de 74.412,80 €; el del lot 2 és de 29.647,97 €, sense  
IVA, 6.226,07 € d’IVA i un total de 35.874,04 € IVA inclòs.

Es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat per aquesta  
licitació, atès que dóna la possibilitat d’ofertar a tots els particulars del sector que ho  
vulguin  fer,  podent  obtenir  l’Administració  l’execució  del  contracte  amb  una  millor  
relació qualitat-preu.

Vist l’informe jurídic núm. 2018-0008 de data 11/05/2018 emès pel secretari municipal.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació,  
en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  la  necessitat  motivada  de  
l’actuació,  la  redacció  dels  plecs  de  clàusules,  així  com  l’emissió  dels  informes  
pertinents, la Regidoria d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme, Mobilitat i Millora,  
en ús de les atribucions que m’atorga el  Decret d’Alcaldia núm.  2016-1302 del dia 
22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar l’expedient de contractació i  els Plecs de clàusules administratives  
particulars i de prescripcions tècniques del contracte administratiu de subministrament  
de materials de ferreteria i electricitat.

Segon. Iniciar  el  procediment  obert  de  licitació  del  contracte  i  publicar  anunci  de  
licitació al Perfil de contractant per a la presentació d’ofertes en un termini de 15 dies  
naturals, a comptar des de la publicació al Perfil.  Les proposicions es presentaran al  
Registre general (OAC), en horari d’atenció al públic.
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Tercer. Autoritzar la despesa corresponent a sis mesos d’execució de cada lot  del  
contracte  (de  juliol  a  desembre),  a  càrrec  de  les  aplicacions  pressupostàries  que  
s’indiquen del pressupost municipal vigent:

Lo
t Aplicació Denominació Ferreteria
1 171/21000 Rep. Mant. i conservac. Parcs i jardins 3.000,00

1
1532/2100
0 Rep. Mant. i conservac. Vies públiques 2.000,00

1 164/21200 Rep. Mant. i conservac. Cementiri 500,00
1 231/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Serveis socials 655,56
1 320/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Ensenyament (brigada) 500,00
1 320/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Ensenyament 2.200,00
1 330/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Cultura 2.300,00
1 491/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Comunicació 500,00
1 342/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Esports 4.500,00
1 920/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. oficials 2.000,00

1
1721/2120
0 Rep. Mant. neteja i conserv. edificis i inst. Medi Ambient 220,00

1
4312/2120
0 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Mercat Municipal 1.000,00

1 337/21201 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Polivalent 1.000,00

1
2311/2120
1 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Casal d'Avis 580,84

1 161/21901 Rep. Mant. i conservac. Servei d’aigües 5.000,00
1 130/22699 Despeses diverses activ. i func. Policia Local 1.250,00
1 311/22699 Despeses diverses activ. i func. Sanitat 200,00
1 342/22699 Funcionament Piscines municipals 300,00
1 171/62300 Maquinària parcs i jardins 5.000,00
1 150/62500 Material inventariable obres i serveis 4.500,00

 Total 37.206,40

Lo
t Aplicació Denominació

 Electricita
t 

2 171/21000 Rep. Mant. i conservac. Parcs i jardins     1.000,00

2
1532/2100
0 Rep. Mant. i conservac. Vies públiques       500,00

2 231/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Serveis socials       909,52
2 320/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Ensenyament (brigada)      500,00
2 320/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Ensenyament    1.100,00
2 330/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Cultura     2.800,00
2 342/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Esports   2.500,00
2 491/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Comunicació 500,00
2 920/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. oficials 3.000,00

2
1721/2120
0 Rep. Mant. neteja i conserv. edificis i inst. Medi Ambient         95,00

2 337/21201 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Polivalent   1.500,00

2
2311/2120
1 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Casal d'Avis     477,50

2 161/21901 Rep. Mant. i conservac. Servei d'aigües   2.000,00
2 130/22699 Despeses diverses activ. i func. Policia Local 750,00
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2 311/22699 Despeses diverses activ. i func. Sanitat         80,00
2 342/22699 Funcionament Piscines municipals      225,00

 Total 17.937,02

Autoritzar la mateixa despesa 37.206,40 € (lot 1 materials de ferreteria) i 17.937,02 €  
(lot 2 materials d’electricitat) a càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents  
del pressupost de l’exercici 2019, condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient  
a l’aprovació d’aquest pressupost i retenir el crèdit necessari per a l’eventual pròrroga 
del contracte.

Quart.  Donar compte a la Intervenció Municipal,  al  Servei de Manteniment i  Espai  
Públic i al Servei d’Esports.”

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.: 3341/2017
Desistiment  de la  formalització  del  contracte  de  serveis  d'implantació  i  manteniment  d’una 
aplicació informàtica de gestió policial.

“Per acord núm. 2.1, adoptat per la Junta de Govern Local en data 21/11/2017, es van  
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del  
contracte administratiu de serveis d'implantació i manteniment d’una aplicació informàtica  
de gestió policial, amb un pressupost base de licitació de 12.894,78 €, IVA exclòs, i es va  
convocar  licitació  per  procediment  obert,  amb  publicació  al  Perfil  de  contractant  el  
23/11/2017 i al BOPB de 29/11/2017.

Durant el  termini  de presentació de proposicions van presentar oferta els licitadors  
següents: 

Núm
.

Licitador Data entrada Hora entrada

1 Dragclic,SL 07/12/17 13:14
2 Aplicaciones Gespol SL 13/12/17 12:54 avís c/e
3 Eurocop Security Systems SL 13/12/17 13:33 avís c/e

Es va emetre informe de data 22/01/2018, subscrit per l’Inspector cap de la Policia Local,  
en el que es posa de manifest que es va requerir als licitadors, en data 20/12/2017, un 
escrit detallant com donarien compliment la seva proposta d'aplicació informàtica a totes  
les obligacions contingudes al Plec de prescripcions tècniques (PPT) i, analitzades les  
respostes presentades per cada licitador,  conclou que les proposicions dels licitadors  
Aplicaciones Gespol, SL i Eurocop Security Systems, SL no compleixen amb la clàusula  
3.1.1.a.d del PPT, pel que no poden ser tècnicament valorades.

De  conformitat  amb  la  motivació  de  l'informe  tècnic,  la  Mesa  de  Contractació  el  
22/01/2018 va excloure els dos licitadors indicats, perquè les seves proposicions no  
complien íntegrament el PPT.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0188, adoptat el dia 08/02/2018, es van ratificar els  
acords de la Mesa de Contractació i es va adjudicar el contracte administratiu de serveis  
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d'implantació i manteniment d’una aplicació informàtica de gestió policial, d’acord amb les  
dades següents:

Adjudicatari: Dragclic, SL NIF: B65001893
Preu: 12.894,78 €, 21% IVA: 2.707,90 €, total: 15.602,68 €
Durada: 4 anys Pròrroga: 2 anys.

El contracte no ha estat formalitzat amb l’adjudicatari,  per la qual cosa la resolució  
aprovada  no  s’ha  perfeccionat  de  conformitat  amb  l’article  156  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,  normativa  vigent  en  el  moment  de  la  licitació  i  
l’adjudicació del contracte.

En data  26/02/2018  (Registre  núm.  2018-E-RC-2037)  el  licitador  Eurocop Security  
Systems, SL va presentar recurs de reposició contra la seva exclusió de la licitació.

S’ha emès informe de data 08/05/2018, subscrit per l’Inspector cap de la Policia Local.

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 aquesta Regidoria  
de Seguretat  Ciutadana i  Protecció Civil,  en ús de les atribucions que m’atorga el  
Decret d’Alcaldia núm.  2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer.  Desestimar  el  recurs  de reposició  presentat  pel  licitador  Eurocop Security  
Systems, SL, en data 26/02/2018, pels motius indicats a l’informe de l’Inspector cap de  
la Policia Local de data 08/05/2018. 

Segon. Desistir  de  la  formalització  del  contracte  de  serveis  d'implantació  i  
manteniment d’una aplicació informàtica de gestió policial, aprovada per Decret núm.  
2018-0188 de data 08/02/2018, per raons d’interès públic, al considerar que el Plec de  
prescripcions  tècniques  particulars  podria  contenir  mancances  o  imprecisions  de 
caràcter tecnològic,  que podrien provocar perjudicis en la implantació i  ús futur del  
sistema de gestió policial,  eina bàsica del funcionament de la Policia Local,  ja que 
l’Ajuntament en el moment de la redacció i aprovació no tenia en plantilla cap tècnic  
informàtic, tal com s’exposa a l’esmentat informe de l’Inspector cap de la Policia Local.

Tercer.  Incoar  un  nou  expedient  de  contractació  dels  serveis,  per  procediment  
contractual obert.

Quart. Ordenar a la Tresoreria municipal retornar a l’empresa Dragclic, SL la garantia  
definitiva del contracte dipositada en metàl·lic, per un import de 644,74 €. 

Cinquè. Reconèixer i aprovar la devolució d’ingressos indeguts (DI), a favor Dragclic,  
SL,  imputable  a  l’aplicació  pressupostaria  d'ingressos  399,00  Altres  ingressos  
diversos, per un import de 100,45 €, en concepte de pagament de l’anunci de licitació,  
i ordenar el seu pagament.

Sisè. Informar  a la resta de licitadors  del dret  a la compensació de les despeses,  
degudament acreditades, en que hagin incorregut en el procés de licitació.
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Setè. Notificar  aquest  acord  a  Eurocop  Security  Systems,  SL  a  Dragclic,  SL  i  a 
Aplicaciones Gespol SL, adjuntant l’informe que el motiva. 

Vuitè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei de Seguretat Ciutadana.”

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

9.3 Expedients núms.: Exp. 4329/2017 i 4331/2017
Acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona, per a dues actuacions diferents 

“Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2017-1594 de data 13 de desembre de 2017 es va  
sol·licitar a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona,  
entre d’altres, subvenció per a les actuacions anomenades:
- Vil·la  romana  de  Sant  Hilari.  Segona  fase  d'actuació  (Línia  de  suport  5)  Any 

execució  2018  (per  import  de  15.000€)  i  Any  execució  2019  (per  import  de  
30.000€). (Expedient núm. 4329/2017)

- Trinxeres de la Guerra Civil de Sant Miquel: adequació per a ús públic (Línia de  
suport 5) Any execució 2018. (Expedient núm. 4331/2017)

Segons  publicació  emesa  per  la  Diputació  de  Barcelona,  Direcció  de  Serveis  de  
Cooperació Local, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 19 d’abril de  
2018,  que  resol  el  procediment  de  concessió  d’ajuts  en  el  marc  del  Programa 
complementari de reforma i millora d’equipaments locals del Pla Xarxa de Governs  
Locals  2016-2019,  s’atorguen,  entre  d’altres,  les  subvencions  que  es  relacionen  a 
continuació:

Actuació Import
- Vil·la romana de Sant Hilari. Segona fase d'actuació (Línia de suport  

5) Any execució 2018 (per import de 15.000€) i Any execució 2019  
(per import de 30.000€)

45.000 €

- Trinxeres  de  la  Guerra  Civil  de  Sant  Miquel:  adequació  per  a  ús  
públic (Línia de suport 5) Any execució 2018

14.402,02 
€

El Decret d’Alcaldia número 2015-0593 de 2 de juliol de 2015 delega a la Junta de  
Govern Local  la  competència  d’acceptar  subvencions atorgades pels  diferents ens  
públics.

La  proposta  d'acord  ha  estat  formulada  per  l’Àrea  d’Acció  Cultural  i  Patrimoni,  i  
aquesta regidoria  delegada  de Patrimoni  en ús de les  atribucions  que li  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.  Acceptar  les  subvencions  concedides  per  la  Direcció  de  Serveis  de 
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, que es relacionen:

Actuació Import
- Vil·la romana de Sant Hilari. Segona fase d'actuació (Línia de suport  45.000,00 
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5)  Any execució 2018 (per import de 15.000€) i Any execució 2019  
(per import de 30.000€)

€

- Trinxeres  de  la  Guerra  Civil  de  Sant  Miquel:  adequació  per  a  ús  
públic (Línia de suport 5) Any execució 2018

14.402,02 
€

Segon. Reconèixer  el  dret del total  dels imports de les subvencions acceptades a  
l’apartat anterior (total import 59.402,02 €). 

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria, i  
als Serveis municipals corresponents.”

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 18:45 hores del dia 15 de maig de 2018, de la qual en dono fe i lliuro la  
present acta amb el seu vist-i-plau. 

  Vist i plau
El secretari                 L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                             Jesús Naharro Rodríguez 
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