
ACTA 



 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/2 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 22/ gener / 2019

Durada Des de les 18:15 fins a les 18:40 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ 

Secretari ÒSCAR BUXERES SOLER 

ASSISTENTS 

Vocals: 

- Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat  d’Esports,  Salut,  Gent  Gran i 
Cultura (PSC).  

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

- Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)

- Sr.  Albert  Roca  Presas,  regidor  delegat  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i 
jardins, Urbanisme i mobilitat  (PSC). 

- Sra.  Montserrat  Navarro  Caraballo,  regidora  delegada  de  Joventut, 
Comunicació, Infància, Dones i Igualtat (PSC)

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,  Transparència i Atenció a la Ciutadania (PSC). 

- Sr. Ferran Alberdi Vera, Gerent director de serveis.  
- Sra.  Alexandra Dolcet Redondo, Interventora

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 22 DE GENER DE 2019, A LES 18:00 H.

PUNT ASSUMPTES
APROVACIÓ ACTES
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1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 8/01/19
CONTRACTES

2
Expedient 8484/2018. Pròrroga del contracte de serveis de formació de Promoció 
Econòmica (lot 3) Mòdul bàsic de prevenció de riscos laborals.

3 Expedient 7671/2018. Donar compte dels decrets en matèria de contractació.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

4

Expedient 8516/2018. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a executar la 
construcció d’una  piscina a l'immoble ubicat al C/ Vilafranca, 27, a instància de XTL, 
amb NIF xxxxx531Q. 

5

Expedient 8766/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar 
l’adequació a la xarxa de sanejament i connexió al clavegueram a l'immoble ubicat al 
Cami del Suro, 4 (C/ del Suro, 15), a instància de JMG, amb NIF xxxxx087T 

6

Expedient  8987/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar obertura 
de pas en paret no estructural per connexió de naus i formació de rampa i escala de 
comunicació entre naus 21 i 22 a l'immoble ubicat al Cami dels Sagraments, 65, nau 
21, a instància de EUROGERM IBERIA, S.L., amb NIF B26467449 

7

Expedients 8302/2018 . Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització 
d'obres menors i de tala d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en cada 
cas durant el mes de novembre de 2018. 

8
Expedient 1402/2018. Donar conformitat a la documentació presentada per compliment 
d’ordres d’execució al C/ Aragó, 16, per LML.
ACTIVITATS  I  MEDI AMBIENT
---

SUBVENCIONS

9
Expedient  5995/2018.  Acceptació  de  subvenció  del  SOC per  dur  a  terme diverses 

accions  formatives  d'oferta  en  àrees  prioritàries  adreçades  prioritàriament  a 
persones desocupades

10
Expedient  9685/2018.  Acceptació  d'ajuts  econòmics  en  el  marc  del  Programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019 de la Diputació de Barcelona

11
Expedient: 3711/201. Donar compte del Decret de Regidoria delegada referent a la 
concessió de la subvenció extraordinària de l'exercici 2018 a l'Entitat Colla de Diables 
"Bram de Foc" .

12
Expedient 3802/2018. Donar compte del Decret de Regidoria delegada referent a la 
concessió de la subvenció nominativa de l'exercici 2018 a l'Associació Cultural i 
Folklòrica d'Abrera

13
Expedient  8630/2018. Donar compte del Decret de Regidoria delegada referent a la 
concessió de la subvenció nominativa de l'exercici 2018 a "la Asociación Cultural 
Bailamos"

14
Expedient  8641/2018. Donar compte del Decret de Regidoria delegada referent a la 
concessió de la subvenció nominativa de l'exercici 2018 a l'Entitat Coral Contrapunt 
Intercanvi cultural
CONVENIS

15
Expedient 306/2019. Aprovació de Conveni de col.laboració en el sistema de 
prestacions alternatives de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana amb l'entitat 
Creu Roja Baix Llobregat Nord

16 Expedient 331/2019. Adhesió al Consell de la Salut del Baix Llobregat. 
PERSONAL

----

ALTRES ASSUMPTES

17
Expedient 387/2019. Nomenament dels membres no corporatius del Plenari del Consell 
Escolar Municipal d'Abrera
SOBREVINGUTS

SV1 Expedient 6425/2018. Resolució de recurs de reposició interposat contra l’acord de la 
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Junta de Govern Local de 08/01/2019, pel què es declara deserta la licitació de la 
concessió demanial del Bar del Casal social de Can Vilalba.

APROVACIÓ ACTES

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 8.01.19

Sotmesa  a  votació  l'acta  de  la  sessió  anterior  de  data  8  de  gener  de  2019,  és 
aprovada per unanimitat dels assistents

 

CONTRACTES

2.  Expedient 8484/2018.  Pròrroga  del  contracte  de  serveis  de  formació  de 
Promoció Econòmica (lot 3) Mòdul bàsic de prevenció de riscos laborals.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0481, adoptat en data 05/04/2018, es va adjudicar 
el contracte de serveis de formació de Promoció Econòmica, lot 3, ADGD0308_2017 
_FCO  Formació  complementària.  FCOS02  Mòdul  bàsic  de  prevenció  de  riscos 
laborals (FOAP 2017) a Germán Lahuerta Ibarz, amb NIF: -----748C, per un import de 
1.275 € IVA exempt, formalitzat el dia 09/04/2018, amb una durada de 30 h. lectives i 
prorrogable l’any 2019.

La  clàusula  4a  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars,  annex  1  del 
contracte, diu: “Els lots 2, 3, 4 i 5 seran prorrogables per un curs més amb el mateix nombre  
d’hores indicades a cada lot. La pròrroga no podrà produir-se, en cap cas, per consentiment  
tàcit entre les parts i s’haurà de sol·licitar per escrit.”

El  contractista  ha  sol·licitat  la  pròrroga  del  contracte,  mitjançant  escrit  de  data 
09/11/2018 (Registre núm. 2018-E-RE-1148).

S’ha emès informe tècnic núm. PE  109/2018,  de data  23/11/2018,  subscrit  per la 
tècnica  de  Promoció  Econòmica  i  Ocupació,  segons  el  qual  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del contracte.

Vist l’informe jurídic núm. 2019-0001 de data 02/01/2019 emès pel secretari general.

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  de  Promoció  Econòmica,  Consum  i  Turisme,  en  ús  de  les 
atribucions que m’atorga el  Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del  dia 22/12/2016, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Prorrogar el contracte de serveis de formació de Promoció Econòmica, lot 3, 
Mòdul bàsic de prevenció de riscos laborals (FOAP), adjudicat a  Germán Lahuerta 
Ibarz, per a l’any 2019 amb una durada de 30 h. lectives.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  1.275    €  a  càrrec  de  l’aplicació 
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pressupostària  núm.  241/22699  del  pressupost  municipal  de  2019 i  condicionar 
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Germán Lahuerta Ibarz.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei de Promoció Econòmica i 
Ocupació.

 
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 7671/2018. Donar compte dels decrets en matèria de contractació.

Donar  compte  dels  decrets  en  matèria  de  contractació,  que  es  relacionen 
seguidament:

-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1518 de data 15/11/2018, d’adjudicació del contracte 
menor de provisió del servei d’organització, coordinació i  gestió de les actuacions 
previstes pel mes de desembre 2018 i gener 2019, a celebrar al Parc de Can Morral, 
exp.  7671/2018.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1676 de data 17/12/2018, d’adjudicació del contracte 
de serveis d’activitats de dinamització de lleure per a la infància en el marc del Parc 
de  Nadal  2018-19,  exp.  7865/2018.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1678 de data 17/12/2018, d’adjudicació del contracte 
menor de subministrament de material per als pous d’abastament d’aigua potable del 
municipi  d’Abrera,  exp.  9018/2018.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1682 de data 18/12/2018, d’adjudicació del contracte 
de  serveis  Curs  de  Defensa  Personal  Femenina  a  Abrera,  exp.  2792/2018.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1715 de data 19-12-2018, de desistiment de licitació, 
aprovació dels plecs de clàusules i nou termini de presentació d’ofertes a la licitació 
del  contracte  de  serveis  de  redacció  del  projecte  tècnic  i  de  direcció  d'obra  de 
remodelació  del  Parc  de  Can  Vilalba,  exp.  5100/2018.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1716 de data 19/12/2018, de desistiment de licitació, 
aprovació dels plecs i nova licitació del contracte de serveis de redacció del projecte 
tècnic i de direcció d'obra per a la creació del nou Parc annex a l'Escola Josefina 
Ibáñez  i  per  a  la  rehabilitació  de  la  Masia  de  Can  Vilalba,  exp.  5101/2018.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1723 de data 21/12/2018, d’aprovació de la memòria 
valorada  anomenada  “Millora  semafòrica  al  municipi”  i  adjudicació  del  contracte 
menor  d’obres  per  executar-la,  exp.  9020/2018.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1736 de data 22/12/2018, d’aprovació de la memòria 
valorada anomenada “Reforma i tancament del porxo d'accés al Pavelló municipal 
d'esports” i adjudicació del contracte menor d’obres per executar-la, exp.8774/2018.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1738 de data 22/12/2018, d’aprovació de la memòria 
valorada  anomenada  “Millora  de  l’enllaç  entre  la  carretera  C-55  i  l’Avinguda 
Generalitat”  i  adjudicació  del  contracte  menor  d’obres  per  executar-la, 
exp.9659/2018.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1739 de data 22/12/2018, d’aprovació de la memòria 
valorada  anomenada  “Veles  d’ombra  al  CEIP  Josefina  Ibáñez”  i  adjudicació  del 
contracte  menor  d’obres  per  executar-la,  exp.9662/2018.
-    Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-1740  de  data  24/12/2018,  d’inici  d’expedient, 
aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte anomenat 
Diverses  execucions  d’obres  de  millora  al  municipi  (2),  exp.  9236/2018.
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-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1741 de data 24/12/2018, d’aprovació de la factura 
núm. 179 presentada per Construcciones Cots i Claret, SL i de la 10a certificació i 
liquidació  del  contracte  d’obres  per  a  la  reforma  integral  de  l'Ajuntament  vell  i 
recepció  de  les  obres,  exp.  4810/2018.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1742 de data 24/12/2018, d’adjudicació del contracte 
menor de servei de transport escolar addicional de l’Institut Voltrera, exp.9709/2018.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1743 de data 24/12/2018, d’aprovació de la memòria 
valorada  anomenada  “Finalització  del  contracte  de  millora  de  la  xarxa  de 
clavegueram”  i  adjudicació  del  contracte  menor  d’obres  per  executar-la, 
exp.9755/2018.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1744 de data 24/12/2018, d’aprovació de la memòria 
valorada anomenada “Pèrgoles i veles d’ombra al  CEIP Francesc Platon i Sartí”  i 
adjudicació  del  contracte  menor  d’obres  per  executar-la,  exp.9661/2018.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1748 de data 24/12/2018, d’aprovació de les factures 
núm. 6 i 7 presentades per UTE Sala Municipal Abrera i 6a i 7a certificacions del 
contracte  d’obres  Reforma  de  la  Sala  Municipal,  exp.  1032/2017.
-    Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-1750  de  data  24/12/2018,  d’aprovació  de  les 
liquidacions  dels  anys  2015-2017  del  contracte  de  gestió  del  servei  públic  de 
transport  urbà  “Bus  Abrera”,  exp.  G331/1999/01.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1751 de data 24/12/2018, d’adjudicació del contracte 
de  serveis  de  Bar  del  Casal  dels  Avis,  exp.  4762/2018.
-    Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-1752  de  data  24/12/2018,  de  modificació  del 
contracte de serveis de control de la qualitat de les aigües de consum humà d’Abrera, 
exp.  9364/2018.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-1796 de data 31/12/2018, d’adjudicació del contracte 
“Diverses  actuacions  d’obres  al  municipi”  lots  5  i  7,  exp.8820/2018.
-    Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-1803  de  data  31/12/2018,  d’inici  d’expedient, 
aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del  contracte  de 
subministrament i instal·lació de l'equipament escenotècnic de la Sala Municipal, exp. 
9804/2018.

  

Els membres assistents es donen per assabentats

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

4.  Expedient 8516/2018. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a executar 
la construcció d’una  piscina a l'immoble ubicat al C/ Vilafranca, 27, a instància 
de XTL, amb NIF xxxxx531Q. 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  08/11/2018  09:09h  (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RC-11149)  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
VDM, amb NIF xxxxx456P, en nom i representació de la raó social XTL, amb NIF 
xxxxx531Q,  per  a  executar  la  construcció  d’una  piscina,  al  C/  Vilafranca,  27 
(referència cadastral 9072409DF0997S0001PJ).
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 14/12/2018 (núm. 2018-0481) emès per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 21/12/2018 (núm. SS-2018-0389) que consta a l'expedient.
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Aquesta 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 li  atorga la Llei,  proposa a la Junta de govern local 
l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  majors  amb  núm.  d'expedient 
8516/2018,  sol·licitada  per  XTL,  amb  NIF  xxxxx531Q,  per  a  executar  les  obres 
consistents  en la  construcció  d’una  piscina  al C/  Vilafranca,  27,  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  la  documentació  tècnica  presentada  pel  promotor  en 
data 08/11/2018 09:09 (registre d'entrades núm.2018-E-RC-11149).
- Previ a l'inici de les obres i condicionant a l'executivitat d'aquesta llicència caldrà 
presentar el document d'acceptació de residus del gestor autoritzat on consti el 
codi del gestor, domicili de l'obra i import del rebut en concepte de dipòsit, d'acord al 
RD 210/2018 del 6 d'abril pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió de 
Residus i Recursos de Catalunya.
- 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 l'interessat que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), i de conformitat amb el conveni 
de delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost declarat i/o estimat (15.664,56 €) del cost de 
les obres per un import de 573,32 €, que haurà de fer efectiu dins els terminis que 
s'indiquin en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, i on s'indicaran els terminis de pagament en 
període voluntari.
S'informa que contra la resolució de la Gerència de l'ORGT, per la qual es procedirà a 
liquidar  aquest  impost  es  podrà  interposar  recurs  de  reposició  davant  la  pròpia 
Gerència de l'ORGT, prèviament al recurs contenciós administratiu, en el termini d'un 
mes a partir de l'endemà de la notificació de la liquidació. 
 
Tercer. Procedir a la liquidació de la Taxa de la llicència d'obres, de conformitat amb 
l'Ordenança  Fiscal  Número  8  (Taxa  per  expedició  de  documents  administratius), 
consistent en un 0,67 % del pressupost declarat i/o estimat (15,664,56 €) del cost de 
les obres per un import de 104,95 €, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquin en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, i on s'indicaran els terminis de pagament en 
període voluntari.
Contra la liquidació de la Taxa es podrà interposar recurs de reposició davant de 
l'Ajuntament  d'Abrera,  prèviament  al  recurs contenciós administratiu,  en el  termini 
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d'un mes a partir de l'endemà de la recepció de la present liquidació. 
 
Quart. Requerir  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 per a garantir el compliment de les condicions 
imposades a la llicència, segons la carta de pagament que se li adjuntarà amb la 
notificació.
 
Cinquè. 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.
 
Sisè. Fer avinent  a l'interessat  que,  sense perjudici  del  règim especial  contra els 
actes de naturalesa tributària que s'indiquen en aquest acord, contra aquest acte es 
podran interposar els recursos que s'indiquin al peu de la notificació.
 
Setè. Notificar  aquest  acord  als  interessats,  i  comunicar-lo  al  Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  a  l'Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat 
(arquitecta tècnica). 

 

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

5. Expedient 8766/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar 
l’adequació a la xarxa de sanejament i connexió al clavegueram a l'immoble 
ubicat  al  Cami  del  Suro,  4  (C/  del  Suro,  15),  a  instància  de  JMG,  amb 
NIF xxxxx087T 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 15/11/2018  13:36h  (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RC-11421)  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
MCMD, amb NIF xxxxx686E, en nom i representació de JMG, amb NIF xxxxx087T, 
per a executar connexió al clavegueram, al Cami del Suro, 4 (C/ del Suro, 15).
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 27/11/2018 (núm. 2018-0460) emès per l'arquitecta tècnica 
municipal.
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- Informe jurídic de data 17/12/2018 (núm. SS-2018-388) que consta a l'expedient.
 
Aquesta 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 li  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 
8766/2018,  sol·licitada  per JMG  amb  NIF  xxxxx087T,  per  a  executar  les  obres 
consistents en l’adequació xarxa de sanejament de la vivenda C/ Suro,15 i connexió 
al  clavegueram pel  Camí  del  Suro,  4  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  tècnica  presentada pel  promotor  en  data 
27/11/2018 (Reg. entrada 2018-E-RE-1207).
- La propietat coneix que en el moment que es desenvolupi la Unitat d'Actuació núm. 
4 es duran a terme les possibles modificacions que siguin necessàries a càrrec de la 
propietat. És a dir, aquesta actuació no comportarà cap afectació futura ni donarà 
dret a cap tipus d'indemnització." 
-  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 l'interessat que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), i de conformitat amb el conveni 
de delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat (3,732,00€) del cost de les obres per 
un import de 136,59 €, que haurà de fer efectiu dins els terminis que s'indiquin en la 
carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.
 
Tercer. Requerir  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 per a garantir el compliment de les condicions 
imposades  a  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  
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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  als  interessats,  i  comunicar-lo  al  Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  a  l'Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat 
(arquitecta tècnica).

 

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

6. Expedient  8987/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar 
obertura de pas en paret no estructural per connexió de naus i formació de 
rampa i escala de comunicació entre naus 21 i 22 a l'immoble ubicat al Cami 
dels  Sagraments,  65,  nau 21,  a  instància  de EUROGERM IBERIA,  S.L.,  amb 
NIF B26467449 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 20/11/2018  17:02h  (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RC-11626)  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
GAR, amb NIF xxxxx741K, en nom i  representació de la  raó social  EUROGERM 
IBERIA,  S.L.,  amb NIF  B26467449,  per  a  executar  obertura  de  pas en  paret  no 
estructural per connexió de naus i formació de rampa i escala de comunicació entre 
naus 21 i 22, al Cami dels Sagraments, 65, nau 21,  (referència cadastral 7270001). 
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 14/12/2018 (núm. 2018-0482) emès per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 21/12/2018 (núm. SS-2018-0392) que consta a l'expedient.
 
Aquesta 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 li  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 
8987/2018, sol·licitada per EUROGERM IBERIA, S.L. amb NIF B26467449,  per a 
executar  les  obres  consistents  en l’obertura  de  pas  en  paret  no  estructural  per 
connexió de naus i formació de rampa i escala de comunicació entre naus 21 i 22 al  
Camí  dels  Sagraments,  65,  nau  21  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al 
compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  menors,  a  les 
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condicions  particulars  que  s'indiquen  a  l'informe  tècnic  i  les  que  es  detallen  a 
continuació:
- Les ressenyades en la documentació tècnica presentada pel promotor en data 
20/11/2018 17:02h (Reg. d’entrada 2018-E-RC-11626).
- L'aportació del document d'acceptació de residus del gestor autoritzat on consti el 
codi del gestor, domicili de l'obra i import del rebut en concepte de dipòsit, d'acord al 
RD 210/2018 del 6 d'abril pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió de 
Residus i Recursos de Catalunya.
-Cal que el promotor i el tècnic redactor signin els documents tècnics del projecte
-Cal que el promotor signi el full d'assumeix del tècnic director 
- 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 l'interessat que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), i de conformitat amb el conveni 
de delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat (4,350,00 €) del cost de les obres per 
un import de 159,21 €, que haurà de fer efectiu dins els terminis que s'indiquin en la 
carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.
 
Tercer. Requerir  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 per a garantir el compliment de les condicions 
imposades  a  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  als  interessats,  i  comunicar-lo  al  Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  a  l'Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat 
(arquitecta tècnica).

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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7.  7.  Expedients  8302/2018 .  Assabentat  de  comunicacions  prèvies  per  a  la 
realització d'obres menors i de tala d'arbres presentades pels interessats que 
s'indiquen en cada cas durant el mes de novembre de 2018. 

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

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

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

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 li atorga el Decret núm. 2018-1254 del dia 20 de setembre de 
2018, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

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

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8434/2018
- INTERESSAT: JLGG
- NIF: xxxxx040T
- OBRES COMUNICADES: substitució de portes i finestres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Ter, 16 (CA 369) (referència cadastral 6865508)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8495/2018
- INTERESSAT: JFD
- NIF: xxxxx211W
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Av.  Generalitat,  32,  3-6  (referència  cadastral 
8273201DF0987S0030KP)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8515/2018
- INTERESSAT: ODL
- NIF: xxxxx999R
- OBRES COMUNICADES: canvi de bany per plat de dutxa
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Av.  Generalitat,  26,  3er  3ra  (referència  cadastral 
8273503DF0987S0014GM)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8642/2018
- INTERESSAT: XRP
- NIF: xxxxx376P
- OBRES COMUNICADES: tala d'un arbre tipo Cedro
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Esparreguera,  24  (referència  cadastral 
8776801DF0987N0001BT)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 11,12 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per 
arbre amb un màxim de 75,41 €).

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8649/2018
- INTERESSAT: JPV
- NIF: xxxxx628M
-  OBRES  COMUNICADES:  Instal·lació  de  Gas,  eixamplar  la  porta  de  façana  i 
arreglar l'escala
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Rda.  Sant  Jordi,  103  (referència  cadastral 
6565515DF0966N0001AE)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8689/2018
- INTERESSAT: AMQ
- NIF: xxxxx156V
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Era,  18,  2on  4ta  (referència  cadastral 
8768005DF0986N0014OZ)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8835/2018
- INTERESSAT: JLD
- NIF: xxxxx379Y
- OBRES COMUNICADES: desmuntar i retirar jardineres
-  UBICACIÓ DE LES OBRES:  Rda.  Sant  Jordi,  8  (CA.226)  (referència  cadastral 
6662204DF0966S0001LA)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8837/2018
- INTERESSAT: AMMT
- NIF: xxxxx971X
-  OBRES  COMUNICADES:  desmuntar  les  gàbies  d'obra  i  de  dos  banyeres  per 
instal·lacions mòbils d'acer inoxidable
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Antonio Machado, 64, local 5 (referència cadastral 
8476501DF0987N0013KF)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8838/2018
- INTERESSAT: JABR
- NIF: xxxxx900K
- OBRES COMUNICADES: substitució de dos banyeres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Manresa, 9-15, 1er 8na, Esc. A (referència cadastral 
8271201)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8839/2018
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- INTERESSAT: VPC
- NIF: xxxxx129D
- OBRES COMUNICADES: ala de 9 arbres tipus pi  i  adequació i  ampliació de la 
tanca de façana, adequació del talús, drenatge de les aigües pluvials i pavimentació 
del tram de la vorera
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Aragó,  25-27  (referència  cadastral 
0280214DF1908S0001RP)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA:  150,82 €  / 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 
11,12 € per arbre amb un màxim de 75,41 €).

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8944/2018
- INTERESSAT: MGV
- NIF: xxxxx289J
- OBRES COMUNICADES: plaques solars
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Antonio  Machado,  46  (referència  cadastral 
8574813DF0987S0004KH)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8945/2018
- INTERESSAT: ASP
- NIF: xxxxx356M
- OBRES COMUNICADES: tala d'un pi
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Núria, 28 (CA. 194) (referència cadastral 6667704)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 11,12 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per 
arbre amb un màxim de 75,41 €)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 9077/2018
- INTERESSAT: JAGF
- NIF: xxxxx706P
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
-  UBICACIÓ DE LES OBRES:  C/  La  Florida,  4.  Àtic  -  1era  (referència  cadastral 
8569602DF0986N0008QK)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)  

Segon. Procedir a les liquidacions de les Taxes per comunicacions d'obres menors, 
de conformitat amb l'Ordenança Fiscal Número 8 (Taxa per expedició de documents 
administratius), que s'han indicat en cada cas.
 
Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció general, Tresoreria i 
Finances, a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, i a la Policia Local.

 

 
Els membres assistents es donen per assabentats

8.  Expedient 1402/2018.  Donar conformitat a la documentació presentada per 
compliment d’ordres d’execució al C/ Aragó, 16, per LML.

La Regidoria Delegada d’Obres i  serveis,  Parcs i  jardins,  Urbanisme i  Mobilitat,  i 
Millora, de l’Ajuntament d’Abrera va dictar decret núm. 2018-0553 del dia 24 d’abril  
de  2018,  d’iniciació  d’actuacions  d’ofici  (mesures  prèvies)  relatives  a  ordre 
d’execució d’un mur de contenció (matèria urbanística) a la parcel·la ubicada al c/ 
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Aragó, núm. 16, recaigudes a l’expedient obert d’ofici a nom LML i DAL, amb NIF 
xxxxx921R  i  xxxxx018P,  respectivament  i  reiterades  mitjançant  decret  núm. 
2018-1275 de data 25 de setembre de 2018.

En  data  18  de  setembre  de  2018  (Reg.  d’entrades  2018-E-RC-9255  11:37h)  els 
propietaris  presenten  documentació  provisional  que  és  informada  per  l’arquitecta 
tècnica municipal en el sentit que no s’ajusta als documents requerits segons informe 
núm. 2018-0407 de data 17 d’octubre de 2018

En data 04 de gener de 2019 (Reg. d’entrades 2019-E-RC-156 13:38h) la Sra. LML 
presenta documentació complementària i l’arquitecta tècnica emet informe favorable 
núm. 2019-0018 de data 09 de gener de 2019 que, essencialment, diu:
Informar:
  -FAVORABLEMENT  la  proposta  de  restitució  presentada  atès  que  dona  resposta  al  Decret  RD 

2018-1275 de data 25.09.2018, amb subjecció a les següents condicions:

a)GENERALS D'OBRES MAJORS: Excloses les clàusules: cap 
b)PARTICULARS: 

-El termini màxim per executar els treballs serà de DOS MESOS.
-Els treballs de restitució del vial públic i instal·lacions generals hauran de 

ser supervisats i validats pels serveis tècnics municipals. 
c)ESPECIALS: cap 
d)Cal que siguin marcades alineacions i rasants pels serveis tècnics: SI 
e)NO és necessària la presentació d'un projecte refós. 
f)Correccions, excepcions i modificacions al projecte (codi d'obra: .....): cap
g)En tot cas l'executivitat de la llicència resta condicionada a l’aportació dels següents 

documents:
- Nomenament del contractista.

     - Document d'acceptació del gestor de runa amb les dades de l'obra, 
codi del gestor i quantitat de la fiança dipositada (document deguda
ment  signat  per  l'entitat  gestora),  d'acord  al  RD  210/2018,  de  6 

d'abril.

Aquesta 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 li  atorga la Llei,  proposa a la Junta de govern local 
l'adopció del següent
 

ACORD

Primer.  Donar  conformitat  a  la  documentació  presentada  per  executar  les  obres 
consistents en l’enderroc de la tanca i plataforma d'accés, construcció d'un mur de 
contenció  en  l'alineació  del  vial,  en  compliment  de  l’ordres  d’execució  dictada,  i 
condicionades  a  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, en tot cas l'executivitat de la llicència resta condicionada a: l’aportació 
del  nomenament del contractista i el document d'acceptació del gestor de runa 
amb les dades de l'obra, codi del gestor i quantitat de la fiança dipositada (document 
degudament signat per l'entitat gestora), d'acord al RD 210/2018, de 6 d'abril:
- La documentació tècnica aportada el 04/01/2019 (Reg. entrada 2019-E-RC-156).
- El termini màxim per executar els treballs serà de DOS MESOS.
- Els treballs de restitució del vial públic i instal·lacions generals hauran de ser supervisats i 
validats pels serveis tècnics municipals. 
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Segon. Informar l’interessat que tal i com s’estableix en l’Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), i de conformitat amb el conveni de 
delegació amb la Diputació de Barcelona, se li  practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost declarat i/o estimat (37.711,00  €) del cost de 
les obres per un import de 1.380,22  €, que haurà de fer efectiu dins els terminis que 
s’indiquin en la carta de pagament que rebrà de l’Oficina de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, i on s’indicaran els terminis de pagament en 
període voluntari.
S’informa que contra la resolució de la Gerència de l’ORGT, per la qual es procedirà a liquidar 
aquest impost es podrà interposar recurs de reposició davant la pròpia Gerència de l’ORGT, 
prèviament al recurs contenciós administratiu, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la 
notificació de la liquidació. 

Tercer.  Procedir a la liquidació de la Taxa de l’ordre d’execució, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal  Número 8 (Taxa 2.2 per expedició de documents administratius: 
Llicències i ordres d’execució urbanístiques d’obres majors), consistent en un 0,67 % 
del pressupost declarat i/o estimat (37.711,00  €) del cost de les obres per un import de 
252,66  €, que haurà de fer efectiva dins els terminis  que s’indiquin en la carta de 
pagament que rebrà de l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, i on s’indicaran els terminis de pagament en període voluntari.
Contra la liquidació de la Taxa es podrà interposar recurs de reposició davant de l’Ajuntament d’Abrera, 
prèviament al recurs contenciós administratiu, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la recepció de 
la present liquidació. 

Quart. Requerir 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 754,22 
euros en concepte de fiança per a garantir el compliment de les condicions imposades 
a la llicència, segons la carta de pagament que se li adjuntarà amb la notificació.

Cinquè. 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.

Sisè.  Notificar  aquesta  resolució  als  interessats;  i  comunicar-la  al  Departament 
d’Intervenció general, Tresoreria i Finances, a l’Àrea  de Territori i Sostenibilitat, 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.

ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

---
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SUBVENCIONS

9.  Expedient  5995/2018.  Acceptació de  subvenció  del  SOC per  dur  a  terme 
diverses  accions  formatives  d'oferta  en  àrees  prioritàries  adreçades 
prioritàriament a persones desocupades

 El dia 11 d’octubre de 2018 es va publicar al DOGC núm. 7724 l’Ordre TSF/170/2018, 
de 8 d'octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries, 
adreçades  prioritàriament  a  persones  treballadores  desocupades,  que  promou  el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Resolució TSF/2463/2018, de 17 d’octubre, 
publicada al DOGC num. 7735, amb data 26 d’octubre de 2018, per la qual s’obre la 
convocatòria per a  l’any 2018,  de les subvencions per a la realització d’accions de 
formació  d’oferta  en  àrees  prioritàries  adreçades  prioritàriament  a  persones 
treballadores  desocupades  que  promou  el  Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya 
(FOAP) (ref. Codi BDNS 420529.

En  data  06/11/2018,   el  decret  de  regidora  delegada  de  l’Ajuntament  d’Abrera 
20181468 resol sol·licitar una subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya per portar a terme 2 itineraris formatius : Activitats de gestió 
administrativa i Organització i gestió de magatzem, per un import total de 113.710,50€

Referència Nom de l'itinerari formatiu Tot. import

Organització i gestió de magatzems 32.308,50

Accions    
18/FOAP/413/0155717/005 [COML0309_CEN] Organització i gestió de magatzems  
18/FOAP/413/0155717/006 [COML0309_2012_FCO] Formació Complementària  

18/FOAP/413/0155717/007
[COML0309_MP0193] Mòdul de pràctiques professionals 
no laborals

 

Activitats de gestió administrativa 81.402,00

Accions    
18/FOAP/413/0155717/001 [ADGD0308_CEN] Activitats de gestió administrativa  
18/FOAP/413/0155717/002 [ADGD0308_2017_FCO] Formació Complementària  

18/FOAP/413/0155717
[ADGD0308_MP0111] Mòdul de pràctiques professionals 
no laborals

 

TOTAL:  113.710,50€

En  data  13.12.2018  es  publica  en  el  Tauler  electrònic  de  l’Administració  de  la 
Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html)  l’atorgació 
de la subvenció FOAP 2018

En  la  pàgina  199  de  l’esmentada  Resolució  es  mostra  l’atorgació  a  l’Ajuntament 
d’Abrera de totes les accions formatives sol·licitades.
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https://gia.oficinadetreball.cat/soc_new/home/itinerari_sollicitat.php?codi_convocatoria=269&codi_solicitud=126608&codi_cp=10688&codi_ifo=14402&codi_abm=m
https://gia.oficinadetreball.cat/soc_new/home/itinerari_sollicitat.php?codi_convocatoria=269&codi_solicitud=126608&codi_cp=10706&codi_ifo=14395&codi_abm=m


 

Per tal que es consideri iniciat el conjunt d’actuacions que corresponen a la subvenció 
atorgada, s’ha d’iniciar al menys alguna de les accions formatives a partir de la data de 
notificació de l’atorgament de la subvenció  abans del 31 de desembre de 2018 i  que 
totes les accions hauran de finalitzar com a màxim el 31 d’octubre de 2019. 

L’inici  de l’acció formativa s’acreditarà  mitjançant  un certificat  d’inici,  segons model 
normalitzat, signat pel representant legal de l’entitat beneficiària, conforme s’ha iniciat 
l’acció formativa o bé s’ha realitzat qualsevol actuació dirigida a la posada en marxa de 
les accions formatives, sigui selecció d’alumnes, informació a les persones candidates, 
contractació de professorat, programació i planificació didàctica, o altres gestions. 

Està previst  iniciar l’itinerari  d’activitats de gestió administrativa al desembre 2018 i 
començar les classes el 8 de gener de 2019 i l’itinerari formatiu d’organització i gestió 
de magatzem està previst que se inicií durant el més de febrer 2019 

El pagament de la subvenció atorgada es tramitarà, tal com disposa la base 17, de l’annex 
1, de l’Ordre, mitjançant una bestreta del 60% de l’import atorgat, a partir de l’inici de les  
accions formatives, per a la qual no s’exigeixen garanties. El pagament del 40% restant 
s’ha de tramitar un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada d’acord 
amb la base 21 de l’annex 1 de l’Ordre esmentada i la normativa aplicable. L’ordre de 
pagament  corresponent  i  el  seu pagament  material  s’efectuarà d’acord amb el  Pla de 
Tresoreria del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i les seves disponibilitats. 

La  justificació  de  la  realització  de  les  actuacions  subvencionables,  així  com  les 
despeses generades i l’aplicació correcta dels fons percebuts, es farà en el termini 
comprès entre els dies 1 al 30 de desembre de 2019, d’acord amb el que estableix la  
base 21, de l’annex 1, de l’Ordre.

Aquesta  subvenció  servirà  per  cobrir  les  despeses  que  es  generaran  amb  les 
actuacions previstes en la partida pressupostària  241 22699 DESPESES DIVERSES 
ACTIV. I FUNC.PROMC.ECONOMICA I CONSUM

Vist l’informe tècnic favorable PE117/2017 de 17 de desembre de 2018 i d’acord amb 
tot el relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció Econòmica, en 
ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  del  dia 
22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD:

Primer.  Acceptar la subvenció del SOC per portar a terme les següents accions de 
formació  d’oferta  en  àrees  prioritàries  adreçades  prioritàriament  a  persones 
treballadores desocupades:

Organització i gestió de magatzems 32.308,50 
Accions 
18/FOAP/413/0155715/005 [COML0309_CEN] Organització i gestió de magatzems 28.458 
18/FOAP/413/0155715/006 [COML0309_2012_FCO] Formació Complementària 850,5 
18/FOAP/413/0155715/007 [COML0309_MP0193] Mòdul de pràctiques professionals no laborals 

3.000 

Activitats de gestió administrativa 81.402,00 
Accions 
18/FOAP/413/0155715/001 [ADGD0308_CEN] Activitats de gestió administrativa 75.000 
18/FOAP/413/0155715/002 [ADGD0308_2017_FCO] Formació Complementària 3.402 
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18/FOAP/413/0155715/003 [ADGD0308_MP0111] Mòdul de pràctiques professionals no laborals 
3.000 

TOTAL: 113.710,50€ 

Segon.-  Notificar  aquest  acord  al  Servei  Públic  d'Ocupació  de  Catalunya,  i 
comunicar-lo als Serveis Econòmics d’aquest ajuntament.

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

10.  Expedient  9685/2018.  Acceptació  d'ajuts  econòmics  en  el  marc  del 
Programa  complementari  de  millora  de  l’ocupabilitat  2019-2020  del  Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona

El 29 de novembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar  un  dictamen  amb  número  de  registre  561  sobre  "Aprovar  el  Programa 
complementari  de  millora  de l'ocupabilitat  2019-2020,  el  seu règim regulador  i  la  
concessió d'ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”

El Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 consta de dues 
línies d’actuació:

 Línia 1 de suport a l’ocupació local: té per finalitat donar suport als ens locals 
per  a  la  realització  d’actuacions  de  foment  de  l’ocupació  tant  de  forma 
preventiva com pal·liativa, a través de tres modalitats de suport:

a) Suport als Plans Locals d’Ocupació
b) Suport a la formació
c) Ajuts a la contractació laboral

 Línia  2  de  dinamització  econòmica  dels  petits  municipis:  adreçada 
específicament als municipis de fins a 1.000 habitants que no puguin destinar 
l’ajut concedit en cap de les tres modalitats de suport de la línia 1 per recolzar 
les  petites  inversions  en  infraestructures  i  equipaments  locals,  així  com 
assegurar una continuïtat en la prestació dels serveis públics locals.

El 20 de desembre de 2018 es rep mitjançant registre d’entrada 2018-E-RC-12706, 
notificació del  dictamen de la  concessió  de l’ajut  econòmic,  que d’acord amb els 
criteris de distribució, es concedeix a l’Ajuntament d’Abrera: 

Un cop valorades les modalitats de suport de la línia 1, es proposa acceptar l’ajut 
atorgat amb la següent distribució:

 Línia 1 de suport a l’ocupació local: TOTAL: 82.348,40€
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a) Suport als Plans Locals d’Ocupació 44.466,53€ 
c)   Ajuts a la contractació laboral 37.881,87€ 

La  Diputació  de  Barcelona  abonarà  als  ens  destinataris  una  primera  bestreta 
corresponent a l’import total concedit en la primera anualitat (2019) en el moment de 
presentar l’acceptació de l’ajut, i una segona bestreta corresponent al 50% de l’import 
concedit en la segona anualitat (2020), prèvia presentació i validació de la justificació 
de les despeses corresponents, com a mínim, a l’import  de la primera bestreta; i 
l’import  restant  es  pagarà  prèvia  presentació  i  validació  de  la  justificació  de  les 
despeses executades en els termes previstos en aquest règim.

Les  actuacions  objecte  del  Programa  complementari  de  millora  de  l’ocupabilitat 
2019-2020 tenen un període d’execució comprés entre l’1 de gener de 2019 al 31 de 
desembre de 2020.

Atès l’informe tècnic favorable PE 1/2019 de data 3 de gener de 2019 i d’acord amb 
tot el relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció  Econòmica, 
en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 
22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD:

Primer.- Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc 
del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019, per import de 82.348,40€, segons la següent distribució:

 Línia 1 de suport a l’ocupació local: TOTAL: 82.348,40€

a) Suport als Plans Locals d’Ocupació 44.466,53€ 
c)   Ajuts a la contractació laboral 37.881,87€ 

Segon.-  Notificar  aquest  acord  a  la  Diputació  de  Barcelona,  i  comunicar-lo  als 
Serveis Econòmics d’aquest ajuntament.

 

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

11.  Expedient:  3711/2018.  Donar  compte  del  Decret  de  Regidoria  delegada 
referent  a  la  concessió  de  la  subvenció  extraordinària  de  l'exercici  2018  a 
l'Entitat Colla de Diables "Bram de Foc" 

Es  dóna  compte  del  Decret  de  Regidoria  Delegada  núm.  2019-0004  de  data 
31/12/2018, que té el següent tenor literal:

“Mitjançant  instància  de  data  20/12/2018,  amb  registre  d’entrada  núm. 
2018-E-RC-12703, l’Entitat  Colla de Diables “Bram de Foc”, amb CIF: G-62578265, 
sol·licitava la col·laboració de l’Ajuntament per fer front a les despeses de les teles per a 
la confecció dels vestits dels diables amb motiu de la creació de la colla infantil.

Vist l’informe tècnic justificatiu, de data 31/12/2018, emès per la tècnica de Cultura, en el 
qual  es  motiva  i  s’informa favorablement  sobre  la  concessió  de l’ajut  sol·licitat  per 
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l’Entitat.

L’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (a partir 
d’ara  LGS)  preveu  que  es  puguin  concedir  de  forma  directa  “(...)  c)  con  carácter 
excepcional,  aquellas  otras  subvenciones  en  que  se  acrediten  razones  de  interés 
público,  social,  económico  o  humanitario,  u  otras,  debidamente  justificadas  que 
dificulten  su  convocatoria  pública”  i  que  la  Base  47  BP18  estableix  la  normativa 
reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals.

Es de gran interès pel municipi la creació de la nova colla infantil de Diables Bram de 
Foc, ja que dóna continuïtat a una de les entitats amb més trajectòria i seguiment del 
municipi, a més de donar a conèixer entre els més petits les tradicions pròpies de la 
cultura popular catalana i crear un sentiment de pertinença i arrelament a la població 
d’Abrera.

L’ajut  que sol·licita  l’Entitat  Colla  de Diables “Bram de Foc”,  es considera  d’interès 
públic, en l’àmbit cultural, ja que en la mesura que es tracta d’una activitat sense finalitat 
de lucre, que respon als objectius de participació i interès públic.
Així mateix, les característiques de l’activitat, no permeten una convocatòria pública.

El Departament de Cultura té la voluntat de col·laborar en la difusió d’aquesta modalitat i 
donar  suport  a  aquelles persones i  entitats  que ofereixen altres  activitats  als  seus 
ciutadans.

Vistes les Bases 46 i 47 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2018, (a 
partir d’ara BP18), conforme a l’art. 22.2. a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions (a partir d’ara LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS), així com els art. 
118 a 129, del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, 
aprovat  pel Decret  179/1995, de 13 de juny; i  que l’Entitat  destinatària de l’ajut ha 
aportat  la  documentació  prevista  a  la  Base  47  BP18,  que  estableix  la  normativa 
reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals.

Tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria de Cultura, en ús de 
les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2016-1302, del dia 22 de desembre de 
2016,

RESOLC

Primer. Aprovar, dins l’Àmbit de la regidoria de Cultura, la concessió d’una subvenció 
de  #1.220,00#  euros,  a  l’Entitat  Colla  de  Diables  “Bram  de  Foc”,  amb  CIF: 
G-62578265, per cobrir  les despeses despeses de les teles per a la confecció dels 
vestits dels diables amb motiu de la creació de la colla infantil.
Aquesta subvenció es regirà per les condicions particulars següents: 

 COMPATIBILITAT  AMB ALTRES SUBVENCIONS:  compatible.  La subvenció atorgada 
serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o 
privats. Tanmateix, l’import  total  de les subvencions rebudes per  la mateixa finalitat  no 
podrà superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.
TERMINI  I  FORMA DE  PAGAMENT: Bestreta:  es  realitzarà  el  pagament  de  forma 
anticipada a la justificació de #1.220,00# euros.

 TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ: Es realitzaran d’acord amb les condicions de les 
subvencions d’acord amb el detall següent: justificar abans del 30.06.19.

 DESPESA MÁXIMA A REALITZAR PEL DESTINATARI: #1.220,00# euros.
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 CONDICIONS: La subvenció resta subjecta a les condicions generals de l'apartat tercer 
d’aquesta resolució,  a les condicions  particulars  anteriors,  i  a  les  condicions  especials 
següents:
a) La despesa justificativa haurà d'ajustar-se a la previsió d'activitats presentada; en cas 

de variacions  caldrà  efectuar  comunicació  expressa a fi  que siguin  aprovades  per 
l'òrgan competent. 

b) Pel que fa a la realització de la despesa s’accepta la realitzada entre l’01.01.18 i el  
31.12.18.

● REFERENCIA DATA SOL·LICITUD O CONVENI: Model de petició de data 20 de desembre 
2018, amb registre d’entrada 2018-E-RC-12703.

Segon. Autoritzar, disposar i reconèixer (fase ADO)  despeses per  import total de 
#1.220,00# euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 330 48900 - Subvencions 
a Entitats culturals, de l’exercici 2018.
Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import total mencionat anteriorment.
 
Tercer. Aprovar les condicions generals aplicables a la subvenció que s’indica a la 
part dispositiva primera, amb el text següent:

CONDICIONS GENERALS: La subvenció està subjecta a les bases generals i específiques 
vigents,  així  com la resta  de normes que són d’aplicació i  en tot  cas  les determinacions 
següents:
a) No es lliurarà cap pagament anticipat si no s’ha  enviat la documentació necessària per a 

la justificació de subvencions rebudes en exercicis anteriors.
b) El pagament es farà domiciliat amb abonament al compte designat pel destinatari de la 

subvenció, un cop s’hagi aprovat aquesta resolució.
c) La  justificació  de  la  despesa  exigible  es  realitzarà  en  els  terminis  fixats  per  cada 

pagament mitjançant la formalització dels models següents:
RELACIÓ DETALLADA DE FACTURES (model 02 subv)
MEMÒRIA RESUM (model 03 subv)

d) Els perceptors/es de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les 
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe 
i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.

e) El/la  beneficiari/ària  d’una  subvenció  està  obligat  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i 
en relació amb la subvenció concedida.

f) En la publicitat, informació o difusió de l’activitat subvencionada (impresa i en cartells o 
realitzada per qualsevol altre mitjà electrònic o audiovisual), s’indicarà l’expressió “Amb el 
suport  de l’Ajuntament  d’Abrera”,  així  com l’escut  del  Municipi  si  això tècnicament  és 
possible. Aquest extrem es justificarà mitjançant el  model 03 subv que incorporarà un 
exemplar de cada mitjà de difusió editat.

g) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini 
de presentació de les justificacions.

h) Els/les  beneficiaris/àries  hauran  de  donar  publicitat  de  les  subvencions  i  ajudes 
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei  19/2013 i la Llei 
19/2014.

i) Els/les  beneficiaris/àries  hauran  de  comunicar  la  petició  i/o  obtenció  de  qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.

j) En cas de contradicció entre les condicions generals i les particulars o especials prevalen 
aquestes últimes.

L’incompliment  d’aquestes  obligacions  originarà  les  responsabilitats  que  en  cada  cas 
corresponguin  i  podrà  suposar  la  revocació,  reducció  o  reintegrament  de  la  subvenció 
concedida.
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Quart.  En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix la Llei 
General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.

Cinquè. Donar compte del present Decret a la propera JGL.

Sisè. Enviar  el  text  de  la  present  resolució  i  les  dades  estructurades  de  la 
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment 
d’allò disposat a l’art. 20.8 de la LGS.

Setè. Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària i comunicar-lo al Departament 
d’Intervenció General i Tresoreria, al Departament i a la Regidoria de Cultura.”

 

Els membres assistents es donen per assabentats

12.  Expedient  3802/2018..  Donar  compte  del  Decret  de  Regidoria  delegada 
referent  a  la  concessió  de  la  subvenció  nominativa  de  l'exercici  2018  a 
l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera

Es dóna compte del Decret de Regidoria delegada núm. 2018-1783 de data 
28/12/2018, que té el següent tenor literal:

“Vista la petició de subvenció, de 11.06.2018, amb registre d’entrada 5807, 
presentada per l’Associació Cultural i Folklòrica d’Abrera, per a cobrir les despeses 
de diverses d’inversions per les activitats dels geganters d’Abrera durant l’any 2018.

Vistes les Bases 46 i 47 de les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2018 (a 
partir d'ara BP18), conforme a l'art.22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General  de  Subvencions  (a  partir  d'ara  LGS),  i  el  seu  Reglament  de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant 
RLGS) així com els articles 118 a 129. del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels 
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny ; i que l’entitat  
destinatària de l’ajut ha aportat la documentació prevista a la Base 47 BP18, que 
estableix la normativa reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals. 

Tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria de Cultura en ús de 
les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2016-1302, del dia 22 de desembre de 
2016,

RESOLC

Primer. Aprovar, dins l’Àmbit de la regidoria de Cultura, la concessió d’una subvenció 
de //3.450,80// € a l’Associació Cultural i Folklòrica d’Abrera amb CIF G-59491977, 
per  a  cobrir  les  despeses  diverses  d’inversions  per  les  activitats  dels  geganters 
d’Abrera durant l’any 2018, que es regirà per les condicions particulars següents: 

 COMPATIBILITAT  AMB  ALTRES  SUBVENCIONS:  La  subvenció  atorgada  serà 
compatible  amb  qualsevol  altra  concedida  per  altres  administracions  o  ens  públics  o 
privats. Tanmateix, l’import  total  de les subvencions rebudes per  la mateixa finalitat  no 
podrà superar el cost total del projecte o l’activitat a desenvolupar.

 TERMINI  I  FORMA  DE  PAGAMENT: Bestreta:  es  realitzarà  el  pagament  de  forma 
anticipada a la justificació (//3.450,80// €). 
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 TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ: Es realitzaran d’acord amb les condicions de les 
subvencions d’acord amb el detall següent: justificar abans del 30.06.19.

 DESPESA MÀXIMA A REALITZAR PEL DESTINATARI: //3.450,80// €.
 CONDICIONS: La subvenció resta subjecta a les condicions generals de l'apartat tercer 

d’aquesta resolució de concessió, a les anteriors condicions particulars, i a les condicions 
especials següents:
c) La despesa justificativa haurà d'ajustar-se a la previsió d'activitats presentada; en cas 

de variacions  caldrà  efectuar  comunicació  expressa a fi  que siguin  aprovades  per 
l'òrgan competent.  

d) Pel que fa a la realització de la despesa s’accepta la realitzada entre l’01.01.18 i el  
31.12.18. 

●  REFERENCIA DATA SOL·LICITUD:  Model  de  petició  de  data  11.06.18  amb  registre 
d’entrada 2018-E-RC-5807.

Segon. Autoritzar,  disposar  i  reconèixer  (fase  ADO)  despeses  per  import  total 
de //3.450,80// €, amb les següents especificacions:

- //283,24// €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 330 48903 de capítol 4.
- //3.167,56// € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 330 78002 de capítol 7.

Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import total mencionat anteriorment.

Tercer. Aprovar les condicions generals aplicables a la subvenció que s’indica a la 
part dispositiva primera, amb el text següent:

CONDICIONS GENERALS: La subvenció està subjecta a les bases generals i específiques 
vigents, així com a la resta de normes que són d’aplicació i en tot cas les determinacions 
següents:
k) No es lliurarà cap pagament anticipat si no s’ha  enviat la documentació necessària per a 

la justificació de subvencions rebudes en exercicis anteriors.
l) El pagament es farà domiciliat amb abonament al compte designat pel destinatari de la 

subvenció, un cop s'hagi aprovat aqueta resolució. 
m) La  justificació  de  la  despesa  exigible  es  realitzarà  en  els  terminis  fixats  per  cada 

pagament mitjançant la formalització dels models següents:
       RELACIÓ DETALLADA DE FACTURES (model 02 subv).
       MEMÒRIA RESUM (MODEL 03 SUBV).

n) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar 
les  activitats  subvencionades  de conformitat  amb els  principis  de bona administració, 
bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.

o) El/la  beneficiari/ària  d’una  subvenció  està  obligat  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i 
en relació amb la subvenció concedida.

p) En la publicitat, informació o difusió de l’activitat subvencionada (impresa i en cartells o 
realitzada per qualsevol altre mitjà electrònic o audiovisual) s’indicarà l’expressió “Amb el 
suport  de l’Ajuntament  d’Abrera”,  així  com l’escut  del  Municipi  si  això tècnicament  és 
possible. Aquest extrem es justificarà mitjançant el  model 03 subv que incorporarà un 
exemplar de cada mitjà de difusió editat.

q) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini 
de presentació de les justificacions. 

r) Els/les  beneficiaris/àries  hauran  de  donar  publicitat  de  les  subvencions  i  ajudes 
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei  19/2013 i la Llei 
19/2014.

s) Els/les  beneficiaris/àries  hauran  de  comunicar  la  petició  i/o  obtenció  de  qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.

t) En cas de contradicció entre les condicions generals i les particulars o especials prevalen 
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aquestes últimes.

L’incompliment  d’aquestes  obligacions  originarà  les  responsabilitats  que  en  cada  cas 
corresponguin  i  podrà  suposar  la  revocació,  reducció  o  reintegrament  de  la  subvenció 
concedida.

Quart. En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix la Llei 
General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.

Cinquè. Donar compte del present decret a la propera JGL.

Sisè.-  ENVIAR  el  text  de  la  present  resolució  i  les  dades  estructurades  de  la 
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment 
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS. 

Setè. Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària i comunicar-lo al Departament 
d’Intervenció General i Tresoreria, al Departament i a la Regidoria de Cultura.”

Els membres assistents es donen per assabentats
 

13.  Expedient   8630/2018.  Donar  compte  del  Decret  de  Regidoria  delegada 
referent  a  la  concessió de  la  subvenció nominativa  de  l'exercici  2018 a  "la 
Asociación Cultural Bailamos"

Es dóna compte del Decret de Regidoria delegada núm. 2018-1785, de data 
28/12/2018, que té el següent tenor literal:

“Vista la petició de subvenció, de data 17 d’octubre de 2018, amb registre d’entrada 
núm. 2018-E-RC-10388, presentada per l’Entitat “Asociación Cultural Bailamos” per 
cobrir despeses relatives a les activitats lúdiques i culturals, col·laboracions i activitats 
de ball i físiques, durant 2018.

Vistes les Bases 46 i 47 de les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2018 (a 
partir d'ara BP18), conforme a l'art.22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General  de  Subvencions  (a  partir  d'ara  LGS),  i  el  seu  Reglament  de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant 
RLGS) així com els articles 118 a 129. del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels 
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; i que l’entitat 
destinatària de l’ajut ha aportat la documentació prevista a la Base 47 BP18, que 
estableix la normativa reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals. 

Tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria de Cultura en ús de 
les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2016-1302, del dia 22 de desembre de 
2016

RESOLC

Primer. Aprovar, dins l’Àmbit de la regidoria de Cultura, la concessió d’una subvenció 
de #1.250,00# euros,  a l’ “Asociación Cultural  Bailamos”  (G67136648),  per  cobrir 
despeses relatives a les activitats lúdiques i culturals, col·laboracions i activitats de 
ball físiques, durant 2018, que es regirà per les condicions particulars següents: 

 COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS: Compatible. La subvenció atorgada 
serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o 
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privats. Tanmateix, l’import  total  de les subvencions rebudes per  la mateixa finalitat  no 
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

 TERMINI  I  FORMA  DE  PAGAMENT: Bestreta:  es  realitzarà  el  pagament  de  forma 
anticipada a la justificació #1.250,00# euros.

 TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ: Es realitzaran d’acord amb les condicions de les 
subvencions d’acord amb el detall següent: justificar abans del 30.06.19.

 DESPESA MÀXIMA A REALITZAR PEL DESTINATARI: #1.250,00# euros.
 CONDICIONS: La subvenció resta subjecta a les condicions generals de l'apartat tercer 

d’aquesta resolució de concessió, a les anteriors condicions particulars, i a les condicions 
especials següents:
e) La despesa justificativa haurà d'ajustar-se a la previsió d'activitats presentada; en cas 

de variacions  caldrà  efectuar  comunicació  expressa a fi  que siguin  aprovades  per 
l'òrgan competent.  

f) Pel que fa a la realització de la despesa s’accepta la realitzada entre l’01.01.18 i el  
31.12.18.

g) S’acceptarà despesa relativa a  desplaçaments amb vehicles de servei públic i en cas 
de transport  privat  despeses de benzina acreditades mitjançant factura expedida a 
nom de l'entitat,  adjuntant  en aquest  darrer  cas  escrit  explicatiu  del  desplaçament 
realitzat.

h) No s’acceptarà l’adquisició de material inventariable com a despesa justificativa.

●  REFERENCIA DATA SOL·LICITUD:  Model de petició de data 17 d’octubre de 2018 amb 
registre d’entrada núm. 2018-E-RC-10388.

Segon. Autoritzar,  disposar i  reconèixer (fase ADO) despeses per import  total  de 
#1.250,00# euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 330 48921, de l’exercici 
2018; i ordenar a la Tresoreria el pagament. 

Tercer. Aprovar les condicions generals aplicables a la subvenció que s’indica a la 
part dispositiva primera, amb el text següent:

CONDICIONS GENERALS: La subvenció està subjecta a les bases generals i específiques 
vigents, així com a la resta de normes que són d’aplicació i en tot cas les determinacions 
següents:
u) No es lliurarà cap pagament anticipat si no s’ha  enviat la documentació necessària per a 

la justificació de subvencions rebudes en exercicis anteriors.
v) El pagament es farà domiciliat amb abonament al compte designat pel destinatari de la 

subvenció, un cop s'hagi aprovat aqueta resolució 
w) La  justificació  de  la  despesa  exigible  es  realitzarà  en  els  terminis  fixats  per  cada 

pagament mitjançant la formalització dels models següents:
       RELACIÓ DETALLADA DE FACTURES (model 02 subv)
       MEMÒRIA RESUM (MODEL 03 SUBV)

x) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar 
les  activitats  subvencionades  de conformitat  amb els  principis  de bona administració, 
bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.

y) El/la  beneficiari/ària  d’una  subvenció  està  obligat  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i 
en relació amb la subvenció concedida

z) En la publicitat, informació o difusió de l’activitat subvencionada (impresa i en cartells o 
realitzada per qualsevol altre mitjà electrònic o audiovisual) s’indicarà l’expressió “Amb el 
suport  de l’Ajuntament  d’Abrera”,  així  com l’escut  del  Municipi  si  això tècnicament  és 
possible. Aquest extrem es justificarà mitjançant el  model 03 subv que incorporarà un 
exemplar de cada mitjà de difusió editat.

aa) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini 
de presentació de les justificacions. 

bb) Els/les  beneficiaris/àries  hauran  de  donar  publicitat  de  les  subvencions  i  ajudes 
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percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei  19/2013 i la Llei 
19/2014.

cc) Els/les  beneficiaris/àries  hauran  de  comunicar  la  petició  i/o  obtenció  de  qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.

dd) En cas de contradicció entre les condicions generals i les particulars o especials prevalen 
aquestes últimes.

L’incompliment  d’aquestes  obligacions  originarà  les  responsabilitats  que  en  cada  cas 
corresponguin  i  podrà  suposar  la  revocació,  reducció  o  reintegrament  de  la  subvenció 
concedida.

Quart. En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix la Llei 
General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.

Cinquè. Donar compte del present decret a la propera JGL.

Sisè.-  ENVIAR  el  text  de  la  present  resolució  i  les  dades  estructurades  de  la 
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment 
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS. 

Setè. Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària i comunicar-lo al Departament 
d’Intervenció General i Tresoreria, al Departament i a la Regidoria de Cultura.”

 Els membres assistents es donen per assabentats

14.  Expedient   8641/2018.  Donar  compte  del  Decret  de  Regidoria  delegada 
referent a la concessió de la subvenció nominativa de l'exercici 2018 a l'Entitat 
Coral Contrapunt Intercanvi cultural

Primer. Aprovar, dins l’Àmbit de la regidoria de Cultura, la concessió d’una subvenció 
de #1.000,00# euros, a l’Entitat Coral Contrapunt. Intercanvi Cultural (G58393869), 
per cobrir  despeses relatives al  desplaçament  a Hostalrich  el  dia 7 de juliol,  i  el 
desplaçament a Granollers els dies 14 i 17 de novembre de 2018, que es regirà per 
les condicions particulars següents: 

 COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS: Compatible. La subvenció atorgada 
serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o 
privats. Tanmateix, l’import  total  de les subvencions rebudes per  la mateixa finalitat  no 
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

 TERMINI  I  FORMA  DE  PAGAMENT: Bestreta:  es  realitzarà  el  pagament  de  forma 
anticipada a la justificació #1.000,00# euros.

 TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ: Es realitzaran d’acord amb les condicions de les 
subvencions d’acord amb el detall següent: justificar abans del 30.06.19.

 DESPESA MÀXIMA A REALITZAR PEL DESTINATARI: #1.000,00# euros.
 CONDICIONS: La subvenció resta subjecta a les condicions generals de l'apartat tercer 

d’aquesta resolució de concessió, a les anteriors condicions particulars, i a les condicions 
especials següents:
i) La despesa justificativa haurà d'ajustar-se a la previsió d'activitats presentada; en cas 

de variacions  caldrà  efectuar  comunicació  expressa a fi  que siguin  aprovades  per 
l'òrgan competent.  

j) Pel que fa a la realització de la despesa s’accepta la realitzada entre l’01.01.18 i el  
31.12.18.

k) S’acceptarà despesa relativa a  desplaçaments amb vehicles de servei públic i en cas 
de transport  privat  despeses de benzina acreditades mitjançant factura expedida a 

27



 

nom de l'entitat,  adjuntant  en aquest  darrer  cas  escrit  explicatiu  del  desplaçament 
realitzat.

l) No s’acceptarà l’adquisició de material inventariable com a despesa justificativa.

●  REFERENCIA DATA SOL·LICITUD:  Model de petició de data 20 d’octubre de 2018 amb 
registre d’entrada núm. 2018-E-RC-10780.

Segon. Autoritzar,  disposar i  reconèixer (fase ADO) despeses per import  total  de 
#1.000,00# euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 330 48915, de l’exercici 
2018; i ordenar a la Tresoreria el pagament. 

Tercer. Aprovar les condicions generals aplicables a la subvenció que s’indica a la 
part dispositiva primera, amb el text següent:

CONDICIONS GENERALS: La subvenció està subjecta a les bases generals i específiques 
vigents, així com a la resta de normes que són d’aplicació i en tot cas les determinacions 
següents:
ee) No es lliurarà cap pagament anticipat si no s’ha  enviat la documentació necessària per a 

la justificació de subvencions rebudes en exercicis anteriors.
ff) El pagament es farà domiciliat amb abonament al compte designat pel destinatari de la 

subvenció, un cop s'hagi aprovat aqueta resolució 
gg) La  justificació  de  la  despesa  exigible  es  realitzarà  en  els  terminis  fixats  per  cada 

pagament mitjançant la formalització dels models següents:
       RELACIÓ DETALLADA DE FACTURES (model 02 subv)
       MEMÒRIA RESUM (MODEL 03 SUBV)

hh) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar 
les  activitats  subvencionades  de conformitat  amb els  principis  de bona administració, 
bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.

ii) El/la  beneficiari/ària  d’una  subvenció  està  obligat  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i 
en relació amb la subvenció concedida

jj) En la publicitat, informació o difusió de l’activitat subvencionada (impresa i en cartells o 
realitzada per qualsevol altre mitjà electrònic o audiovisual) s’indicarà l’expressió “Amb el 
suport  de l’Ajuntament  d’Abrera”,  així  com l’escut  del  Municipi  si  això tècnicament  és 
possible. Aquest extrem es justificarà mitjançant el  model 03 subv que incorporarà un 
exemplar de cada mitjà de difusió editat.

kk) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini 
de presentació de les justificacions. 

ll) Els/les  beneficiaris/àries  hauran  de  donar  publicitat  de  les  subvencions  i  ajudes 
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei  19/2013 i la Llei 
19/2014.

mm) Els/les  beneficiaris/àries  hauran de comunicar  la  petició  i/o  obtenció  de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.

nn) En cas de contradicció entre les condicions generals i les particulars o especials prevalen 
aquestes últimes.

L’incompliment  d’aquestes  obligacions  originarà  les  responsabilitats  que  en  cada  cas 
corresponguin  i  podrà  suposar  la  revocació,  reducció  o  reintegrament  de  la  subvenció 
concedida.

Quart. En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix la Llei 
General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.

Cinquè. Donar compte del present decret a la propera JGL.

Sisè.-  ENVIAR  el  text  de  la  present  resolució  i  les  dades  estructurades  de  la 
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convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment 
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS. 

Setè. Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària i comunicar-lo al Departament 
d’Intervenció General i Tresoreria, al Departament i a la Regidoria de Cultura.”

 

Els membres assistents es donen per assabentats

CONVENIS

15. Expedient 306/2019. Aprovació de Conveni de col.laboració en el sistema de 
prestacions alternatives de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana amb 
l'entitat Creu Roja Baix Llobregat Nord

L’ordenança de Civisme i Convivència d’Abrera preveu la possibilitat d’acollir-se a les 
mesures alternatives a la sanció, per a les persones infractores.  

Amb aquest objectiu es va aprovar amb la mateixa ordenança, en el seu Annex VI, el 
model de Conveni de col·laboració amb entitats externes a l’Ajuntament, en les que 
les persones infractores poguessin realitzar les mesures alternatives. 

L’ajuntament d’Abrera ha tingut en compte que l’entitat Creu Roja Baix Llobregat, que 
gestiona  al  municipi  el  Banc  d’aliments,  entre  d’altres  accions,  pot  esser  positiu 
col·laborar i ajudar en les seves tasques. 

En relació a tot l’anterior es proposa l’adopció del següent,  

ACORD:

Primer.- Aprovació  de  conveni  de  col·laboració  en  el  sistema  de  prestacions 
alternatives de l’ordenança de civisme i  convivència ciutadana, entre l’Ajuntament 
d’Abrera i l’entitat Creu Roja Baix Llobregat.  

Segon.- Notificar a l’entitat Creu Roja Baix Llobregat, i a la comissió cívica.

 

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

16. Expedient 331/2019. Adhesió al Consell de  Salut del Baix Llobregat. 

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, va aprovar en sessió plenària celebrada el dia 
17 de desembre de 2018 el Reglament orgànic i de funcionament del Consell de la 
Salut  del  Baix  Llobregat.  La  finalitat  d’aquest  reglament  és la  d’establir  els  canals 
organitzatius i de participació en el si del propi Consell de la Salut del Baix Llobregat i  
els  seus  Òrgans  de  Govern  i  representació,  així  com  les  seves  funcions  i 
competències.
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Segons  l’art.  22.2  b)  LBRL,  l’òrgan  municipal  competent  per  a  aprovar  aquesta 
adhesió és el Ple, però per raons d’urgència s’aprova per Junta de Govern Local i 
s’haurà de ratificar pel proper Ple que se celebri. 

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per  la  Unitat  de Suport  a Secretaria 
(Àrea de Serveis Generals i Econòmics),  i aquest regidor delegat de Medi Ambient i 
Sanitat en ús de les atribucions que li atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 
22 de desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar  l’adhesió  de  l’Ajuntament  d’Abrera  al  Consell  de  Salut  del  Baix 
Llobregat i facultar l’alcalde per signar el Protocol d’adhesió que s’annexa a aquest 
acord.

Segon. Designar com a representants de l’Ajuntament d’Abrera al Consell de Salut 
del  Baix Llobregat  al  Sr.  Jesús Naharro Rodríguez,  alcalde, com a titular,  i  al  Sr. 
Francesc X. Serret i Marsiñach, Regidor de Medi Ambient i Sanitat, com a suplent.

Tercer. Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple en la propera sessió que se 
celebri.

Quart. Notificar aquest acord als ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat; i els 
representants  dels  sindicats  d’UGT  i  CCOO,  de  les  associacions  empresarials 
d’AEBALL i PIMEC, de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de 
Catalunya (FAPAC), del Fòrum Social del Baix Llobregat, del Clúster de Salut Mental 
de Catalunya, del Consell de la Gent Gran del Baix Llobregat i del Consell de Dones.

ANNEX:

PROTOCOL D’ADHESIÓ AL CONSELL DE SALUT DEL BAIX LLOBREGAT

Baix Llobregat, a 31 de gener de 2019

REUNITS

D’una part la Sr. Josep Perpinyà i Palau, en la seva qualitat de President del Consell Comarcal
del Baix Llobregat, i en representació de l’esmentada entitat, en virtut de les facultats que legalment té 
conferides, i assistit pel Sr. Lluís González Roig, Secretari accidental, que dóna fe
de l’acte, i

D’altra els/les representants polítics dels ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat que formen part 
d’aquest  consell,  els  representats  dels  sindicats  d’UGT i  CCOO,  de  les  associacions  empresarials 
d’AEBALL  i  PIMEC,  de  la  Federació  d’Associacions  de  Mares  i  Pares  d’Alumnes  de  Catalunya 
(FAPAC),del Fòrum Social del Baix Llobregat, del Clúster de Salut Mental de Catalunya, del Consell de 
la Gent Gran del Baix Llobregat, del Consell de Dones.

Les parts es reconeixen mútuament competència i capacitat per formalitzar el present protocol,
que porta per causa els següents:

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

Primer.-  La creació del Consell de Salut del Baix Llobregat és la manifestació de la voluntat de les 
principals administracions públiques, els principals agents socials i econòmics, i la comunitat sanitària 
del Baix Llobregat, d’apostar per conèixer de primera mà la situació real i necessitats del Pla de Salut,  
vetllar per la seva qualitat i excel·lència així com promocionar la participació comunitària.
Els drets relatius a la salut  i  a l’atenció sanitària inclouen el  dret a participar en el  sistema sanitari 
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mitjançant les institucions, els òrgans de representació comunitària i les organitzacions socials.
La participació activa de la ciutadania, tant individual com col·lectiva, és un element clau per a la millora, 
l’optimització de la qualitat i l’efectivitat del sistema sanitari.
Aquesta iniciativa vol contribuir a la consideració de l’abordatge comunitari de la salut, impulsant els 
diferents  canals  existents  i  habilitant-ne  de  nous,  promocionant  el  treball  interdepartamental  i 
transversal, per tal d’oferir respostes cada cop més integrals.

Segon.- La creació del Consell de la Salut del Baix Llobregat s’emmarca dins del Decret 201/2015, de 
15 de setembre, dels òrgans de participació comunitària en el  sistema sanitari  públic de Catalunya, 
regula la creació del Consell de Salut de Catalunya, com a òrgan central de participació comunitària en 
matèria de salut, juntament amb els consells de participació territorial de salut, amb la participació de 
l’Administració Local i de la societat civil en el sistema sanitari públic de Catalunya.
La llei, tot i restar encara el seu desplegament, anuncia que en el sistema de salut la interacció i la 
confiança entre totes les administracions i tots els agents és essencial, i el desplegament d’òrgans de 
participació comunitària i de base territorial, que aportin proximitat a les necessitats
reals dels ciutadans, esdevé un eix central del sistema.

Tercer.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat, va aprovar en sessió plenària celebrada el dia
17 de desembre de 2018 el  Reglament orgànic i  de funcionament  del  Consell  de la Salut  del  Baix 
Llobregat. La finalitat d’aquest reglament és la d’establir els canals organitzatius i de participació en el si  
del propi Consell de la Salut del Baix Llobregat i els seus Òrgans de Govern i representació, així com les 
seves funcions i competències.

En base a tot l’esmentat, les parts estan interessades en formalitzar els següents

PACTES

Primer.- Mitjançant el present protocol les entitats signants s’adhereixen al Consell de la Salut del Baix 
Llobregat (CFPBLL) i designen al Consell Comarcal del Baix Llobregat com a institució coordinadora i 
que actuarà en representació de la resta de parts. El Consell Comarcal del Baix Llobregat actuarà com 
entitat interlocutora davant d’organismes externs al CSBLL, principalment el Consell Català de la Salut 
de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut o l’Agència catalana de Salut Pública que 
seran agents col·laboradors prioritaris per tal de desplegar les principals línies d’actuació.

Segon.- El CSBLL entrarà en funcionament en el moment que les parts signin el present protocol i tindrà 
vigència fins que les entitats membres considerin que els objectius pels quals s'ha posat en marxa ja no 
tenen vigència o bé es consideri que cal substituir-lo per un nou ens que assumeixi les seves funcions. 
L'acord de supressió del CSBLL haurà de ser pres per consens entre les entitats que l'integren.

Tercer.- L’Objectiu general que es fixa per aquest CSBLL és promoure la participació dels ajuntaments, 
amb la col·laboració dels agents socials i econòmics, les institucions, entitats, plataformes i associacions 
comarcals representatives i implicades en els aspectes relacionats amb la salut a la comarca, per recollir 
propostes pel que fa a la planificació, la gestió i l’avaluació dels serveis de salut a partir de la creació 
d’un espai estable de debat, a fi de contribuir a la millora de la qualitat dels recursos disponibles.
La creació del CSBLL ha de contribuir per assolir els següents objectius específics:

- Debatre i valorar dels assumptes que sotmeti el Consell Comarcal i els membres del Consell, 
especialment la informació, seguiment i avaluació dels diferents programes, activitats i serveis 
contemplats en el Pla de Salut Comarcal.

- Participar  en  l’elaboració  del  Pla  Territorial  Sanitari  del  Baix  Llobregat  i  el  seu  adequat 
seguiment.

- Assessorar en la determinació de prioritats, estratègies i línees de treball, així com proposar 
millores de funcionament i d’actuació en l’àmbit de la salut del Baix Llobregat, a partir de les 
anàlisis i diagnosis elaborades.

- Aconseguir  una  participació  més  àmplia  i  canalitzar  les  opinions  i  suggeriments  de  la 
Ciutadania en matèria de salut.

- Conèixer i analitzar la situació actual dels CAPs (Centres d’atenció Primària), CUAPs (Centre 
d’urgències d’atenció primària) i dels 4 centres Hospitalaris existents a la comarca, així com de 
la distribució de les atencions sanitàries a la població de referència.

- Conèixer anualment l’escenari pressupostari sobre l’activitat sanitària i  de salut  pública dels 
òrgans competents a la comarca.

- Donar suport i col·laborar en les campanyes de prevenció i sensibilització que juntament amb 
les entitats sanitàries (Serveis sanitaris d’atenció primària de responsabilitat pública, hospitals, 
ajuntaments, etc.) es projectin i s’aprovin, així com fomentar tot tipus d’activitats que puguin 
contribuir a la millora de la qualitat de vida de la comarca.

- Impulsar la creació i dinamització de Consells de Salut dels municipis del Baix Llobregat.
- Analitzar, avaluar i fer un seguiment permanent de les polítiques de salut que desenvolupen els 
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municipis de la comarca.
- Analitzar les actuacions de salut comunitària dirigides als problemes o necessitats prioritàries 

de salut i l’abordatge dels determinants de la comunitat.
- Analitzar les actuacions interdepartamentals impulsades en el territori amb la col·laboració de 

diferents sectors econòmics i socials de la societat (educació, treball, habitatges, medi ambient, 
etc...)

- Promoure la interrelació entre els serveis socials i serveis de salut per millorar l’atenció a les 
necessitats de les persones.

- Analitzar  les  actuacions  de  control  sanitari  de  medi  ambient,  la  salubritat  pública  i  foment 
d’estils de vida saludable, que s’estan portant a terme en el territori.

- Qualsevol  altre objectiu o tasca que estableixi  el  propi Consell  dins del  marc de les seves 
competències.

Quart.- El Reglament orgànic i de funcionament del CSBLL contempla els òrgans de govern, el règim de 
sessions i  adopció d’acords, les comissions de treball, la col·laboració amb altres ens comarcals, la 
incorporació de noves entitats així com les possibles modificacions del mateix.

  

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

PERSONAL

---

ALTRES ASSUMPTES

17.  Expedient  387/2019.  Nomenament  dels  membres  del  Plenari  del  Consell 
Escolar Municipal d’Abrera.

En  data  21  de  juny  de  2016  va  entrar  en  vigor  el  Reglament  d’organització  i 
funcionament del Consell Escolar Municipal d’Abrera. 

D’acord amb els articles 12 i 13 del reglament, en el Ple de data 21.07.2016, es van 
nomenar els vocals representants de la Corporació Municipal en el  Consell Escolar 
Municipal d’Abrera. 

D’acord amb els mateixos articles, a la Junta de Govern Local de data 15.11.2016, es 
van  nomenar  la  resta  de  vocals,  els  membres  del  Plenari  que  no  són  de  la 
Corporació: 

-        7 membres del sector de Directors i Titulars de Centres

-        7 membres del sector de Mestres i Professorat

-        7 membres del sector Pares i Mares

-        7 membres del sector Alumnat

-        3 membres del sector de Personal d’Administració i Serveis 

La resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, estableix el calendari del procés electoral 
per  renovar  els  membres  dels  consells  escolars  dels  centres  públics  i  privats 
sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 7720 de 05.10.2018).  

D’acord  amb  la  resolució,  a  finals  de  novembre  de  2018,  els  centres  educatius 

32



 

públics d’Abrera van fer eleccions per renovar la meitat dels membres dels consells 
escolars dels seus centres i es van constituir els nous consells el desembre de 2018.

 Com que molts dels membres del Consell Escolar Municipal surten dels Consells 
Escolars dels Centres, la renovació a aquests consells implica que s’hagi de renovar 
també el Consell Escolar Municipal.  

A més, s’ha aprofitat aquest canvi per revisar la resta de membres dels altres centres 
educatius.  

El Servei d’Educació de la Regidoria d’Ensenyament ja disposa de tots els membres 
que han de constituir el nou Plenari del Consell Escolar Municipal.  

En data 16 de gener de 2019, s’ha emès informe tècnic favorable (núm. 2019-0001) 
per al nomenament dels membres del Plenari del Consell Escolar Municipal d’Abrera 
que no són de la corporació. 

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Educació en el marc de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta regidoria 
delegada d’Ensenyament, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia 
núm. 2018-1254 del dia 20 de setembre de 2018, proposa a la Junta de govern local 
l’adopció del següent

 

ACORD:

 

Primer.  Nomenar els membres del Plenari  del  Consell  Escolar Municipal d’Abrera 
que no són de la corporació, d’acord amb el document que s’annexa a aquest acte. 

 Segon.  Notificar aquest acte a tots els membres que formen part  del Plenari  del 
Consell Escolar Municipal d’Abrera. 

 

ANNEX:

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Membres 
per sector

Nom i 
cognoms 

titular
Càrrec

Nom i cognoms 
suplent

Càrrec

1
Presidència

Jesús Naharro 
Rodríguez

Alcalde (PSC)

2
Vicepresidèn

cia
Miquel Tomàs 
Tomàs

Regidor 
Ensenyament 
(ERC)

3 7 membres
de 

l’Ajuntament

Cristina Bigordà 
Vargas

Regidora (Abrera 
en Comú)

Joaquín Eandi 
Cuttica

Regidor (Abrera en 
Comú)

4 José Andrés 
Martín Álamo

Regidor (AdA) Miguel Carrión 
Mateo

Regidor (AdA)
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5 Mònica 
Torre-Marín 
Cuesta

Regidora (CiU)

6 Mónica Lorente 
Gil

Regidora (C’s)

7 Francesc Xavier 
Serret 
Marsiñach

Regidor (ERC)

8 Francisco 
Sánchez 
Escribano

Regidor (PSC)

9 Julián Gregorio 
de Antón Pérez

Regidor (PP)

10

7 membres 
del sector
Directors i 
Titulars 

de Centres

Conxi Sierra 
Martín

Directora Esc. 
Bressol M. Món 
Petit

11 Anna Delgado 
Bellido

Directora Llar 
Infants priv. 
Quitxalla

Sonia del Río 
Vizcaino 

Educadora Llar 
Infants priv. Quitxalla

12 Consol Huerga 
Muscat

Directora Escola 
Josefina Ibáñez

Blanca Cánovas 
Gimeno

Cap d’estudis Escola 
Josefina Ibáñez

13 Judith Gonell 
Molano

Directora Escola 
Ernest Lluch 

Lídia Fosalba 
Cardó

Cap d’estudis Escola 
Ernest Lluch

14 Núria Grima 
Peña

Directora Escola 
F. Platón i Sartí

Jordi Santallúsia 
Plensa

Cap d’estudis Escola 
F. Platón i Sartí

15 Francesc 
Rodríguez Ortiz

Director Institut 
Voltrera

Elisenda Jorro 
Mora

Cap d’estudis Institut 
Voltrera

16 Jordi Campos 
Temporal

Director Escola 
Municipal de 
Música

Jordi Sucarrats 
Miró

Cap d’estudis Escola 
Municipal Música

17

7 membres 
del sector
Mestres i 

Professorat

Tània Pardo 
García

Educadora Esc. 
Bressol M. Món 
Petit

Àlex Viñas 
Sequera

Educador Esc. 
Bressol M. Món Petit

18 Beatriz Ordóñez 
Lara

Educadora Llar 
Infants priv. 
Quitxalla

Verónica 
Gallardo Ortega

Educadora Llar 
Infants priv. Quitxalla

19 Auxi Pérez 
Repilado

Mestra Escola 
Josefina Ibáñez

Montse Gigante 
Ortiz

Mestra Escola 
Josefina Ibáñez

20 Tania Megias 
Xubet

Mestra Escola 
Ernest Lluch

Esther Capdevila 
Picas

Mestra Escola Ernest 
Lluch

21 Neus Vives 
Rosich

Mestra Escola F. 
Platón i Sartí

Josepa Lloret 
Andrés

Mestra Escola F. 
Platón i Sartí

22 Carme Agustí 
Botarda

Professora 
Institut Voltrera

M. José 
Izquierdo 
Álvarez

Professora Institut 
Voltrera

23 Òscar 
Domènech 
Miras

Professor Escola 
Municipal de 
Música

Enric Pallarès 
Farré

Professor Escola 
Municipal de Música

24

7 membres 
del sector

Pares i 
Mares

Verónica 
Lorente 
Vázquez

Mare CEC EBM 
Món Petit

Cristina Martínez 
Mars

Mare CEC Esc. 
Bressol M. Món Petit

25 Marga Aparicio 
Giró

Mare Llar Infants 
privada Quitxalla

26 Mireia Soler 
Casalta

Mare CEC Escola 
Josefina Ibáñez

Anna M. 
Rodríguez 
Barragan

Mare AMPA Escola 
Josefina Ibáñez

27 Maria Angel 
Rodríguez Caro

Mare CEC Escola 
Ernest Lluch 

Ainara 
Rodríguez 
Domínguez 

Mare CEC Escola 
Ernest Lluch

28 Montse Alarcón 
Mejorado

Mare CEC Escola 
F. Platón i Sartí

Marta Rodríguez 
Canut

Mare AMPA Escola F. 
Platón i Sartí 

29 Joaquin Santos 
Exposito

Pare AMPA 
Institut Voltrera

Conxi Sierra 
Martín

Mare CEC Institut 
Voltrera 

30 Josep Blázquez 
Fassier

Pare Escola 
Municipal de 
Música

Vicenç Armengol 
Roselló

Pare Escola 
Municipal de Música

34



 

31

7 membres 
del sector
Alumnat

Claudia Paz 
Fernández

Alumna Institut 
Voltrera

32 Layla Moratalla 
Torres

Alumna Institut 
Voltrera

33 Montserrat 
Morales del Pino

Alumna Institut 
Voltrera

34 Lluís Estragués 
Ferrer

Alumne Escola 
Municipal de 
Música

Maria Monclús 
Garriga

Alumna Escola 
Municipal de Música

35 Vacant Vacant
36 Vacant Vacant
37 Vacant Vacant
38

3 membres 
del sector
Personal 

d’Administr. 
i Serveis

Josefina Presas 
Vallès

Admtva. Escola 
Bressol M. Món 
Petit

M. Jesús Oviedo 
Sierra

Conserge Escola 
Josefina Ibáñez

39 Eva Escriche 
Medina

Conserge Escola 
F. Platón i Sartí

Roser 
Valenzuela Vidal

Conserge Escola 
Ernest Lluch

40 Joan Marcó 
Montiel

Conserge Institut 
Voltrera

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

SV  SOBREVINGUTS

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

SV1.  Expedient  6425/2018.  Resolució de recurs de reposició interposat contra 
l’acord de la Junta de Govern Local de 08/01/2019, pel què es declara deserta la 
licitació de la concessió demanial del Bar del Casal social de Can Vilalba.

L’acord va ser notificat a Blavana 1970, SL el dia 09/01/2019 (Registre de sortida: 
2019-S-RE-85).

En data 14/01/2019 (Registre núm. 2019-E-RC-505) Blavana 1970, SL, ha interposat 
en temps i forma, recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 08/01/2019, pel qual es declara deserta la licitació de la concessió demanial del 
Bar del Casal social de Can Vilalba.

S’ha  emès  informe  núm.  2019-0005  de  data  22/01/2019  subscrit  pel  secretari 
general, amb les consideracions jurídiques següents:
 
“PRIMERA.- Al·lega la licitadora que no se l’hauria d’haver exclòs de la licitació perquè al seu  
criteri no concorre cap prohibició per contractar amb l’Administració Pública i, per tant, no es  
podria declarar deserta la licitació.

Com a fonament del seu recurs invoca, en primer lloc, l’art. 1.2 de la Llei 53/1984, de 26 de  
desembre,  d'incompatibilitats  del  personal  al  servei  de les administracions públiques  (en  
endavant, LIPAP), que diu:  “Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos  
en esta Ley, más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones  
Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de  
los órganos constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel ni ejercer opción por  
percepciones correspondiente a puestos incompatibles.”.
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No és d’aplicació aquest precepte al present cas, ja que no ens trobem davant d’una possible  
incompatibilitat entre dues activitats públiques, sinó entre una activitat pública i una activitat  
privada.

L’art.1.2  LIPAP es  refereix  al  supòsit  en  que,  per  exemple,  la  Sra.  Blanca  Valero,  que  
actualment  té  un contracte  laboral  amb l’Ajuntament  d’Abrera,  volgués  desenvolupar  una  
segona feina a l’Administració Pública, ja sigui amb un contracte laboral o com a funcionària  
d’una altra Administració.

SEGONA.-  En el  cas que ens ocupa,  la  possible  incompatibilitat  es produeix  entre  una  
activitat pública (contracte laboral de la Sra. Valero amb l’Ajuntament d’Abrera) i una activitat  
privada (com seria l’explotació d’un bar al casal de Can Vilalba).

És indiferent que en aquesta activitat privada la Sra. Valero (o la seva societat BLAVANA,  
S.L.) cobri de l’Ajuntament o no. El que estableix la LIPAP és que una persona que estigui  
treballant  a  l’Administració  Pública  (com  a  funcionari  o  amb  contracte  laboral)  no  pot  
desenvolupar  una  altra  professió  o  activitat,  pública  o  privada,  que  pugui  impedir  o  
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat  o  
independència (art. 1.3 LIPAP).

En el cas que un treballador de l’Administració Pública vulgui  exercir  o desenvolupar una  
professió  o  activitat  privada  haurà  de  sol·licitar  i  obtenir  prèviament  el  reconeixement  de  
compatibilitat.  En aquest  sentit,  estableix  l’art.  14 LIPAP que:  “El  ejercicio  de actividades  
profesionales,  laborales,  mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas  
requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad.[...]
Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del  
interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector  
público.”.

TERCERA.- Per tant, la Sra. Blanca Valero, com a treballadora de l’Ajuntament, si vol iniciar  
una activitat privada (ja sigui explotant un bar titularitat de l’Ajuntament, o ja sigui qualsevol  
altra  professió  o  activitat  empresarial  que  li  pugui  reportar  ingressos  econòmics),  ha  de  
demanar i obtenir prèviament el reconeixement de compatibilitat, per imperatiu de l’art. 14  
LIPAP.

Cal  distingir,  però,  entre activitats incompatibles i  activitats sotmeses a reconeixement de  
compatibilitat. 

Així, els articles 11 i 12 de la LIPAP estableixen un llistat d’activitats que ja són de per si  
incompatibles.  En  aquest  sentit,  com  a  regla  general  són  incompatibles  totes  aquelles  
activitats, ja siguin per compte propi o aliè, que es relacionin directament amb el departament,  
organisme o entitat on el treballador públic estigués destinat. També són incompatibles, per  
exemple,  el  desenvolupament  d’activitats  privades  en  els  assumptes  en  els  quals  el  
treballador  públic  estigui  intervenint,  hagi  intervingut  en  els  darrers  dos  anys  o  hagi  
d’intervenir per raó del seu lloc o càrrec públic.

Fora  dels  supòsits  de  les  activitats  que  ja  són  d’entrada  incompatibles,  com hem dit,  el  
treballador públic que vulgui exercir una professió o desenvolupar una activitat privada haurà  
de demanar (i obtenir) el previ reconeixement de compatibilitat.

En el cas que ens ocupa, no sembla que l’activitat d’explotació d’un bar al  casal de can  
Vilalba sigui incompatible amb el contracte laboral a temps parcial que la Sra. Valero manté  
amb l’Ajuntament (ATS al casal dels avis).

No obstant, sí que s’haurà de tenir en compte que de conformitat amb l’art. 14 LIPAP la Sra.  
Valero no podrà iniciar l’activitat d’explotació del bar (ni ser adjudicatària del contracte de  
concessió) si no demana i obté el reconeixement de compatibilitat.
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QUARTA.- En quant al moment en què s’ha de sol·licitar el reconeixement de compatibilitat, la  
LIPAP no ho regula expressament.

La  licitadora  cita  l’art.  10.3  LIPAP,  que  diu:  “Si  se  tratara  de  puestos  susceptibles  de  
compatibilidad,  previa autorización, deberán instarla en los diez primeros días del aludido  
plazo de toma de posesión, entendiéndose éste prorrogado en tanto recae resolución.”.

Aquest article no és aplicable al cas que ens ocupa, ja que s’està referint a compatibilitat  
entre dues activitats públiques (Cap. III de la LIPAP), és a dir, seria el cas que una persona  
que ja estigués treballant en una Administració Pública, hagués obtingut un altre lloc en una  
altra  Administració  Pública.  En  aquests  casos,  aquesta  persona  hauria  de  demanar  
prèviament la compatibilitat dins del 10 primers dies del termini de presa de possessió. La  
presa  de possessió  és un tràmit  que  han de complimentar  els  funcionaris  públics  abans  
d’iniciar la seva feina a l’Administració, acatant la Constitució i la resta de l’ordenament jurídic.  
No és aplicable, per tant, a l’exercici de les activitat privades.

No obstant, és un principi general del Dret Administratiu que no poden adoptar-se resolucions  
que afectin  els  interessos dels  ciutadans sense garantir  el  seu dret  d’audiència  (art.  105  
Constitució  Espanyola  i  art.  82  LPAC).  Més  en  el  cas  que  ens  ocupa,  en  que  després  
d’efectuada  la  proposta  d’adjudicació  a  favor  del  licitador  avui  recorrent,  i  després  de  
requerir-li la constitució de garantia i la resta de requisits previs a l’adjudicació del contracte,  
s’ha posat de manifest l’existència de possible situació d’incompatibilitat en detectar-se que  
l’administradora de l’empresa licitadora tenia un contracte laboral amb l’Ajuntament.

Davant  d’aquesta situació,  s’hauria d’haver posat de manifest  a l’interessat  i  atorgar-li  un  
termini d’audiència per al·legar el que considerés oportú sobre la possible incompatibilitat, i  
perquè pogués sol·licitar el reconeixement de compatibilitat, en el seu cas.

CINQUENA.- Pels motius exposats, es considera que concorre vici d’anul·labilitat de l’art. 48  
LPAC, al haver-se produït infracció de l’ordenament jurídic provocant indefensió en el ciutadà.

L’estimació del recurs de reposició comporta declarar nul i sense efecte l’acord de la JGL de  
data 8/01/2019, amb la retroacció de les actuacions al moment immediatament anterior al vici  
d’anul·labilitat.

Es proposa atorgar  termini  d’audiència  a l’interessat  per  un mínim de 5 dies per  tal  que  
presenti les al·legacions que cregui convenient sobre la possible situació d’incompabilitat i  
sol·liciti, si ho creu oportú, el reconeixement de compatibilitat.

L’òrgan competent per resoldre el recurs és la Junta de Govern Local i l’òrgan competent per  
reconèixer o denegar la compatibilitat és el Ple de l’Ajuntament (art. 14 LIPAP).

En qualsevol cas, si el licitador sol·licités la compatibilitat i el Ple li denegués, seria d’aplicació  
la prohibició per contractar prevista a l’art. 71.1 g) LCSP.

Si,  pel  contrari,  el  Ple  autoritzés  la  compatibilitat,  la  prohibició  per  contractar  quedaria  
remoguda i podria adjudicar-se el contracte a favor del licitador.”

La 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, 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. Estimar el  recurs de reposició interposat  pel  licitador Blavana 1970,  SL i 
anul·lar  l’acord adoptat  per la  Junta de Govern Local  de 08/01/2019,  pel  qual  es 
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declarava deserta la licitació del Bar del Casal social de Can Vilalba.

Segon. Obrir  un  termini  d’audiència  de  cinc  dies  a  Blavana  1970,  SL,  perquè 
manifesti  el  que  consideri  oportú  davant  la  possible  situació  d’incompatibilitat  de 
Blanca Valero Navarro i sol·liciti, si escau, el reconeixement de la compatibilitat, de 
conformitat amb l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques.

Tercer. Notificar aquest acord a Blavana 1970, SL.

Quart. Donar compte a la Tresoreria municipal, per no retornar la garantia dipositada 
per la licitadora, i al Servei de Cultura.

 

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 més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió el dia i hora indicats a 
l’encapçalament, de la qual estenc la present acta i en dono fe.

                                DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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