
 

 

 

 ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/8 Junta de Govern Local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  16/ abril / 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. 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) 
-  Sra. Montserrat Navarro Caraballo, regidora delegada de Joventut, Comunicació, 
Infància, Dones i Igualtat (PSC) 
 
A petició del Sr. Alcalde, assisteixen també a la sessió: 
 
- Sra. Maria Teresa Novell Joya, regidora delegada d’Hisenda i Serveis 
Socials,  Transparència i Atenció a la Ciutadania (PSC).  
- Sr. Ferran Alberdi Vera, Interventor accidental. 

 
 

Excusa la seva assistència el regidor Sr. Albert Roca Presas, regidor delegat d’Obres i 
serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat  (PSC).  
 
 
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 16 D’ABRIL DE 2019, A LES 18:00 H. 

 
 
PUNT ASSUMPTES 

 APROVACIÓ ACTES 
1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 2/04/19 
 CONTRACTES 

2 Expedient  6714/2018.  Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del contracte 
de serveis de manteniment d’equips informàtics i xarxa de telecomunicacions. 

3 Expedient  247/2019. Modificació del contracte del servei  preventiu d’ambulàncies 

4 Expedient 1231/2019. Revocació parcial de penalitat i incoació de resolució del 
contracte de subministrament de vestuari del personal de l'Ajuntament d'Abrera (lot 1). 

5 Expedient  1452/2019. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del contracte 
de Subministrament de components informàtics i, mitjançant lloguer, de llicències. 

6 Expedient  1945/2019. Pròrroga del contracte de serveis de control de plagues al 
municipi i als equipaments municipals. 

7 Expedient 2318/2019. Denegació de la devolució de la garantia definitiva del contracte 
d’obres de pavimentació de diferents carrers del municipi (lot 2). 

8 Expedient 1871/2018. Donar compte dels decrets en matèria de contractació 
 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

9 
Expedient E014/2016/062. Pròrroga de llicència d'obres atorgada a FCS per executar 
instal·lacions per a un centre caní, a polígon 3 parcel·la 10 (Mas d'En Ribes) 
(referència cadastral 08001A003000100000EH).  

10 
Expedient  9501/2018. Llicència d'obres per a la instal•lació de gas natural a l'immoble 
ubicat al C/ Moreneta, 38, a instància de JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i 
representació de NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, amb NIF A6348589 

11 
Expedient 9752/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar 
construcció d'una zapata a la nau ubicat/da al C/ Hostal del Pi, 20, a instància de 
MELEGHY AUTOMOTIVE BARCELONA, S.A.U, amb NIF A08756116. 

12 
Expedient 112/2019 Denegació de llicència d'obres sol·licitada per MCMP, amb NIF 
XXXXX522E, per no estar d'acord amb la normativa vigent. 

13 
Expedient  1086/2019.  Llicència d'obres majors per a executar reconstrucció d'un mur 
de contenció mitger a l'immoble ubicat/ al C/ Curt, 11 (CV1.238), a instància de ETH, 
amb NIF XXXXX309Z. 

14 
Expedient 1797/2019. Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble 
ubicat al C/ Sant Jaume, 13, a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, amb NIF 
A63485890. 

15 
Expedient 1800/2019. Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble 
ubicat al C/ Pi, 59, a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, amb NIF A63485890. 

16 
Expedient 1802/2019. Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble 
ubicat al C/ Rebato, 16, a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, amb NIF 
A63485890 

17 
Expedient  1805/2019. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a executar 
construcció de piscina a l'immoble ubicat al C/ Ter, 4 (CA.363), a instància de MRT amb 
NIF XXXXX319G, en nom i representació d’OMB, amb NIF XXXXX579J.  

 ACTIVITATS  I  MEDI AMBIENT 

18 Expedient  9876/2018.  Ratificació de l’addenda de pròrroga del Conveni amb el 
Consorci del Bages per al tractament de residus de les fraccions orgànica i vegetal.        
 

 SUBVENCIONS 

19 Expedient 1179/2019.  Acceptació de subvenció atorgada per la Secretaría de Estado 



 

 

de Igualdad del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, per 
al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades als ens locals en 
el marc del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per a l’exercici 2018 

20 Expedient 1977/2019. Acceptació de subvenció concedida pel Consell Comarcal del 
Baix Llobregat en concepte de transport adaptat i assistit per a l’exercici 2019 

21 
Expedient 2107/2019. Acceptació de subvenció “Programa Complementari per a la 
Garantia del benestar social 2019, en el marc del Pla “”Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” atorgada per la Diputació de Barcelona 

22 
Expedient 2113/2019. Acceptació de subvenció "Finançament de l'àmbit de benestar 
social 2019" atorgada per la Diputació de Barcelona 

23 Expedient 1488/2019. Donar compte del Decret sobre concessió de subvenció 
nominativa a l'Associació d'Avis d'Abrera 

 CONVENIS 

24 Expedient 2625/2019 Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
transport escolar 2018-2019 

 PERSONAL 

 --- 
 ALTRES ASSUMPTES 

25 Expedient 2100/2019. Aprovació de la factura del SAD febrer 2019 presentada pel 
Consell Comarcal 

26 
Expedient 2475/2019. Donar compte del Decret d'Alcaldia relatiu a l'aprovació de les 
bases reguladores per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal de domini 
públic a la Fira "Abrera Street Food" 

27 Expedient 2022/2019. Donar compte del Decret d'Alcaldia referent a l'aprovació de les 
bases específiques del Concurs de cartells de Festa Major per a l'any 2019 

 SOBREVINGUTS 

SV1 
Expedient  9592/2018. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del contracte 
de subministrament (en règim d’arrendament) d’una llicència de software, implantació i 
manteniment d’una aplicació informàtica de gestió policial i de Protecció Civil. 

SV2 Expedient 1903/2019. Acceptar el fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació que 
utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, concedit per la Diputació de Barcelona 

SV3 Expedient  2149/2019. Pròrroga del contracte de subministrament de materials 
d’electricitat (lot 2). 

SV4 
Expedient  2654/2019. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a executar 
estabilització de talús consolidat a l'immoble ubicat al C/ Vilalba, 12 (CV1.B32), a 
instància d’AGS, amb NIF XXXXX474C.  

SV5 Expedient 2703/2019. Donar compte dels Decrets de concessió d’ajudes    
econòmiques de caràcter universal amb motiu del naixement o adopció de fills/es. 

SV6 
Expedient 2842/2019. Acceptació de la subvenció a concedir pel           Ministerio de 
Fomento per al finançament de les actuacions de consolidació i obertura al públic de 
les restes del Castell Voltrera d’Abrera a través del “Programa 1,5% cultural”. 

SV7 Expedient 2758/2019. Acceptació de subvenció per la Conservació de la infraestructura 
estratègica de prevenció d'incendis forestals atorgada per la Diputació de Barcelona. 

 
 
APROVACIÓ ACTES 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 2.04.19 

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 2 d’abril de 2019, és aprovada 
per unanimitat dels assistents 

  



 

 

 
 
 
 
CONTRACTES 
 

2. Expedient  6714/2018.  Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis de manteniment d’equips informàtics i xarxa de 
telecomunicacions. 

Per a la contractació dels serveis de manteniment i conservació dels equips 
informàtics i de la xarxa de telecomunicacions de l'Ajuntament d'Abrera es preveu la 
formalització d’un contracte administratiu de serveis de dos anys de durada, 
prorrogable per dos anys més. 
 
Per Providència de l’Alcaldia, de data 28/02/2019, s’ha incoat l’expedient contractual. 
 
S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de data 27/02/2019, 
subscrit pel tècnic de Gestió de Projectes de Seguretat i Tecnologies. 
 
El valor estimat del contracte és de 184.320 €, IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació per a cada lot és de: 
 
Lot Denominació Preu net 21% d’IVA 
1 Serveis de reparació, manteniment i conservació d'equips 72.800 € 15.288 € 

2 Subministrament, instal·lació, configuració i serveis de 
manteniment de la xarxa de telecomunicacions       4.000 €  840 € 

 
Es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat per aquesta 
licitació, atès el valor estimat del contracte i que aquest procediment dóna la 
possibilitat d’ofertar a tots els particulars del sector que ho vulguin fer, podent obtenir 
l’Administració l’execució del contracte amb una millor relació qualitat-preu. 
 
Vist l’informe jurídic núm. 2019-0022 de data 28/02/2019 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 la necessitat motivada de 
l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com l’emissió dels informes 
pertinents, la Regidoria d’Hisenda, Serveis Socials, Transparència i Atenció a la 
Ciutadania, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2018-1254 
del dia 20/09/2018, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques del contracte administratiu de serveis de 
manteniment d’equips informàtics i xarxa de telecomunicacions. 
 
Segon. Iniciar el procediment obert de licitació del contracte i publicar anunci de 
licitació al Perfil de contractant per a la presentació d’ofertes, mitjançant l’eina Sobre 
Digital, en un termini de quinze dies, a comptar des del dia següent al de la publicació 



 

 

al Perfil. 
 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 27.104 € (7 mesos d’execució), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària núm. 920/21600 del pressupost municipal vigent, la de 46.464 a càrrec 
de 2020 i la de 19.360 € a càrrec de 2021, condicionar l’existència de crèdit adequat i 
suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos i retenir el crèdit necessari per a 
l’eventual pròrroga del contracte. 
 
Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal i al tècnic de Gestió de Projectes de 
Seguretat i Tecnologies. 

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

 

3. Expedient  247/2019. Modificació del contracte del servei  preventiu 
d’ambulàncies 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0339, adoptat el 08/03/2018, es va adjudicar el 
contracte del servei preventiu d'ambulàncies a La Pau, SCCL, amb CIF F08828493, 
per un preu de 22.460 € IVA exempt, amb una durada de dos anys, prorrogable per 
dos anys més i retribució per preus unitaris: 
 

Servei Preu unitari/h 
Suport Vital Bàsic (SVB) 60 € 
Suport Vital Intermedi (SVI)  74 € 
Suport Vital Avançat (SVA)   114 € 

 
El contracte es va formalitzar el dia 12/03/2018 i es va iniciar l’execució l’1/04/2018. 
 
S’ha emes l’informe núm. 101 SP 2019-0007 de data 23/01/2019, subscrit per la 
tècnica de Sanitat i Salut, en el que es justifica la necessitat de modificar el contracte 
per a l’augment del nombre de serveis a efectuar pel contractista, com a conseqüència 
de l’organització de noves activitats adreçades a la població de Joventut i Cultura en 
les que és preceptiu el servei preventiu d’ambulàncies. 
 
S’ha emes l’informe jurídic núm. 2019-0014 de data 19/02/2019, subscrit pel secretari 
general de la corporació. 
 
El Plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte preveu a la 
seva clàusula 29 la possibilitat de modificar el contracte, en el sentit següent: “Clàusula 
39a. Supòsits de modificació convencional. Sens perjudici de les modificacions legals 
previstes a l’article 107 del TRLCSP, el contracte es podrà modificar fins a un 30% anual, del 
preu d’adjudicació del contracte, en el supòsit que s’organitzin noves activitats culturals, 
festives, socials i esportives, de les quals es cregui necessari disposar de la cobertura 
d’assistència sanitària preventiva i que puguin suposar un risc per a les persones, així 
com per canvi en els requisits, característiques tècniques, equipament sanitari i dotació per 
personal, com a conseqüència de canvis normatius.” 
 
S’ha donat audiència al contractista sobre la modificació proposada i ha reajustat la 



 

 

garantia definitiva en un import de 210,56 euros, dipositat en metàl·lic en data 
24/01/2019, pel que no és preceptiu un nou tràmit d’audiència. 
 
La proposta de resolució 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 Medi Ambient i Sanitat, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 
d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar la 1a. modificació del contracte del servei preventiu d'ambulàncies, 
adjudicat a La Pau, SCCL, per a l’augment del nombre de serveis amb un import de: 
 

Any Preu adjudicació exempt d’IVA Modificació 30% Preu modificat  
2019 11.230,00 3.369,00 14.599,00 
2020 2.807,50 842,25 3.649,75 

 Total modificació: 4.211,25 18.248,75 
 
Segon. Aprovar i disposar la despesa de 3.369 €, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària núm. 311/22699 del pressupost municipal vigent i la de 842,25 a càrrec 
de 2020, condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest 
pressupost i retenir el crèdit necessari per a l’eventual pròrroga del contracte. 
 
Tercer. Citar el contractista per formalitzar addenda de modificació del contracte, 
mitjançant l’atorgament de document administratiu de la qual cosa en donarà fe la 
Secretaria de la Corporació en el termini màxim de cinc dies hàbils. 
 
Quart. Notificar aquest acord al contractista. 
 
Cinquè. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei de Medi Ambient i Sanitat. 

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

4. Expedient 1231/2019. Revocació parcial de penalitat i incoació de resolució 
del contracte de subministrament de vestuari del personal de l'Ajuntament 
d'Abrera (lot 1). 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0793 de 11/08/2016 es va adjudicar el contracte de 
subministrament de vestuari per al personal de l'Ajuntament d’Abrera (lot 1), d’acord 
amb les dades següents: 
 

Lot 1 Subministrament del vestuari del personal de la Brigada municipal, de la 
Deixalleria, de neteja, de manteniment i vigilants d’instal·lacions d’Esports, de les 
conserges de les escoles, dels conserges d’equipaments culturals i de la treballadora 
familiar. 
Adjudicatari: Paco García Prendas y artículos de uniformidad, SA NIF: A58265364 
Preu: 14.498,64 €, 21% IVA: 3.044,71 €, total: 17.543,35 € 
Durada: 2 anys Prorrogable: 1 any més 
Millores: Lliurament dels productes en 15 dies i garantia d’un any. 



 

 

 
El contracte es va formalitzar amb l’adjudicatari el dia 6/09/2016 i comprenia dos 
subministraments de vestuari per a l’any 2016 i dos subministrament de vestuari per a 
l’any 2017. 

 

Per garantir el compliment del contracte, el contractista va dipositar, en efectiu, una 
garantia de 724,93 €, que va ser reajustada en 44,57 €, per la 1a modificació del 
contracte, pel que la garantia definitiva dipositada és d’import 769,50 €. 

 

Per Decret núm. 2017-0636 de 21/05/2017 es va imposar la primera penalitat del 
contracte, consistent en un advertiment: “perquè efectuï els subministraments en els 
terminis pactats al contracte i advertir al contractista que en cas de reiterar la demora en 
els successius subministraments de vestuari es procedirà a la imposició de penalitats 
econòmiques, que es faran efectives mitjançant deducció de la factura següent que s'hagi 
d'abonar”. 
 

Per acord núm. 2.6, adoptat per la Junta de Govern Local de data 17/04/2018, es va 
prorrogar el contracte de subministrament de vestuari per al personal (lot 1) que es 
considerarà finalitzat amb la recepció dels subministraments del vestuari d’hivern de 
2018. 

 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-1461 de 06/11/2018 es va incoar expedient per 
incompliment contractual de Paco García Prendas y artículos de uniformidad SA, amb 
motiu de la demora del contractista en el lliurament del vestuari d’hivern 2018. Aquest 
incompliment es va qualificar com a infracció greu i es va imposar una penalitat 
econòmica de 8.855,76 €, de conformitat amb la Clàusula 12a del Plec de 
prescripcions tècniques, que estableix:  
 

“Sancions, per a les infraccions qualificades de greus: 
- “Si produeixen un dany avaluable econòmicament: multa pel valor del triple del 

subministrament deixat de lliurar o del dany produït. 
- Si no fossin avaluables econòmicament: multes de 3.005'01 a 6.009 euros.” 

 

S’ha emès informe tècnic de data 01/04/2019, subscrit per la cap del Servei de 
Manteniment i Espai Públic, en el que s’especifiquen els subministraments de la roba 
d’hivern de 2018 que s’han efectuat amb demora en el lliurament per part del 
contractista, després de la notificació de la penalitat econòmica imposada. 
 
És d’aplicació l’article 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Artículo 109. Revocación de 
actos y rectificación de errores. 
 
1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de 
prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya 
dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al 
interés público o al ordenamiento jurídico.” 
 

A l’informe tècnic es posa de manifest, així mateix, un incompliment culpable del 
contractista de la clàusula 4.4 del Plec de Prescripcions tècniques, que regula el 



 

 

termini de lliurament de cadascun dels subministraments. 
 
És d’aplicació l’article 223.1.d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector 
público (en endavant, TRLCSP), regula: 
 

“Causas de resolución. Son causas de resolución del contrato: 
1. …/…d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el 

incumplimiento del plazo señalado en la letra c) del apartado 2 del artículo 112.” 
 

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

ACORD 
 
Primer. Revocar parcialment la penalitat d’import 8.855,76 €, imposada per Decret 
núm. 2018-1461 de 06/11/2018 al contractista Paco García Prendas y artículos de 
uniformidad SA, en un import de 7.321,36 €, que correspon al triple de l’import dels 
subministraments de vestuari que el contractista ha efectuat després de la notificació 
de la imposició d’aquesta penalitat econòmica, i mantenir imposada una penalitat 
d’import 1.534,40 €, pels fets sancionats en el Decret esmentat. L’import d’aquesta 
penalitat econòmica es descomptarà dels pagaments pendents d’efectuar al 
contractista des de la data d’imposició de la sanció i, en el cas de ser insuficients, de 
la garantia definitiva del contracte.  
 
Segon. Incoar expedient de resolució per l’incompliment culpable del contractista 
Paco García Prendas y artículos de uniformidad, SA del contracte de subministrament 
de vestuari per al personal de l'Ajuntament d’Abrera (lot 1), d’acord amb l'article 
223.1.d) del TRLCSP, per la demora en els subministraments durant tota l’execució del 
contracte.  
 
Tercer. Donar audiència al contractista, en un termini de 10 dies hàbils, als efectes 
d’efectuar al·legacions que estimi oportunes respecte a l’incompliment culpable, la 
confiscació de la garantia definitiva i la determinació dels eventuals danys i perjudicis 
causats a l’administració. 
 
Quart. Notificar aquest acord a Paco García Prendas y artículos de uniformidad, SA, 
acompanyat de l’informe tècnic que el motiva. 
 
Cinquè. Donar compte a la Intervenció Municipal i  al Servei de Manteniment i Espai 
Públic. 

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

 

5. Expedient  1452/2019. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del 



 

 

contracte de Subministrament de components informàtics i, mitjançant lloguer, 
de llicències. 

Per a la contractació del subministrament de components informàtics i, mitjançant 
lloguer, de llicències (de programari, ofimàtiques i d'antivirus) de l'Ajuntament d'Abrera 
es preveu la formalització d’un contracte administratiu de serveis de dos anys de 
durada, prorrogable per dos anys més. 
 
Per Providència de l’Alcaldia, de data 28/02/2019, s’ha incoat l’expedient contractual. 
 
S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de data 27/02/2019, 
subscrit pel tècnic de Gestió de Projectes de Seguretat i Tecnologies. 
 
El valor estimat del contracte és de 68.160 €,  IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació per a cada lot és de: 
 
Lot Denominació Preu  21% IVA Total 
1 Subministrament de components informàtics 5.000  1.050 6.050 

2 Subministrament, mitjançant lloguer, de llicències de 
programari, ofimàtiques i d’antivirus 20.000 4.200 24.200 

3 Subministrament, mitjançant lloguer, de llicències d’antivirus 3.400 714 4.114 
  28.400 5.964 34.364 

 

Es considera que el procediment obert simplificat de contractació és el més adequat 
per aquesta licitació, atès el valor estimat del contracte i que aquest procediment dóna 
la possibilitat d’ofertar a tots els particulars del sector que ho vulguin fer, podent 
obtenir l’Administració l’execució del contracte amb una millor relació qualitat-preu. 
 
Vist l’informe jurídic núm. 2019-0023 de data 28/02/2019 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 la necessitat motivada de 
l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com l’emissió dels informes 
pertinents, la Regidoria d’Hisenda, Serveis Socials, Transparència i Atenció a la 
Ciutadania, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2018-1254 
del dia 20/09/2018, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques del contracte administratiu de subministrament 
de components informàtics i, mitjançant lloguer, de llicències. 
 
Segon. Iniciar el procediment obert simplificat de licitació del contracte i publicar 
anunci de licitació al Perfil de contractant per a la presentació d’ofertes, mitjançant 
l’eina Sobre Digital, en un termini de quinze dies, a comptar des del dia següent al de 
la publicació al Perfil. 
 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 10.022,83 € (set mesos d’execució), a càrrec de 
l’aplicació pressupostària núm. 920/21600 del pressupost municipal vigent, la de 



 

 

17.182 a càrrec de 2020 i la de 7.159,17 a càrrec de 2021, condicionar l’existència de 
crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos i retenir el crèdit 
necessari per a l’eventual pròrroga del contracte. 
 
Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal i al tècnic de Gestió de Projectes de 
Seguretat i Tecnologies. 

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

6. Expedient  1945/2019. Pròrroga del contracte de serveis de control de plagues 
al municipi i als equipaments municipals 

Per acord núm. 2.4 de la Junta de Govern Local de data 7/06/2016 es va adjudicar el 
contracte de serveis de control de plagues al municipi i als equipaments municipals a 
Sunet Plagas, SL, amb CIF B55672364, per un preu de 21.499,50 € IVA inclòs,  
formalitzat el 13/06/2016, amb una durada de 3 anys, prorrogable per 3 anys més. 
 
La clàusula segona del contracte regula: “El termini d'execució del contracte serà de tres 
anys, comptats des del dia hàbil següent a la formalització del contracte. No obstant, es preveu 
la possibilitat de prorrogar per mutu acord de las parts, i, de forma expressa, abans de la seva 
finalització, sempre que la duració total del contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi de sis 
anys”. 
 
El contractista en data 13/03/2019 (Registre núm. 2019-E-RE-356) ha sol·licitat la 
pròrroga contractual per tres anualitats més. 
 
S’ha emès informe tècnic de data 18/03/2019, subscrit per la tècnica de Sanitat i Salut 
Pública, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del 
contracte. 
 
Vist l’informe jurídic núm. 2019-0038 de data 03/04/2019 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 Medi ambient i Sanitat, 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 administratiu de serveis de control de plagues al municipi 
d’Abrera i als equipaments municipals, adjudicat a Sunet Plagas, SL, del 14/06/2019 al 
13/06/2022. 
 
Segon. Autoritzar i disposar les despeses de 4.180,46 € a càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 311/22699 del pressupost municipal vigent, la de 7.166,50 a 
càrrec de 2020 i de 2021, i la de 2.986,04 a càrrec de 2022, i condicionar l’existència 
de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos. 
 



 

 

Tercer. Notificar aquest acord a Sunet Plagas, SL. 
 
Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei de Medi Ambient i Sanitat. 

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

 

7. Expedient 2318/2019. Denegació de la devolució de la garantia definitiva del 
contracte d’obres de pavimentació de diferents carrers del municipi (lot 2). 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0959, adoptat en data 18/07/2017, es va adjudicar el 
contracte d’obres de pavimentació de diferents carrers del municipi, lot 2 Pavimentació 
d'un tram del Cm. dels Horts de Can Morral, a J.J. Asfalcat, SL, amb CIF B66241381, 
per un preu de 39.058,59 € IVA exclòs, formalitzat el 28/07/2017. 
 
El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant 
escrit de data 07/03/2019 (Registre núm. 2019-E-RE-332),  
 
D’acord amb allò que estableix la clàusula 7a del contracte formalitzat, hi ha un termini de 
garantia del contracte d’obres de tres anys, comptats des de l’endemà de la recepció de 
les obres, atès que el contractista va oferir l’ampliació del termini de garantia com a 
millora de la seva oferta.  
 
S’ha emès informe tècnic núm. 127AM 2019-0072 de data 29/03/2019, subscrit per 
l’arquitecte cap del Servei d’Urbanisme, Obres i Activitats, segons el qual, de 
conformitat amb l’article 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, no és procedent el retorn de la garantia definitiva del contracte per no 
haver finalitzat el termini de garantia del contracte. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta Regidoria d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat 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. Denegar la devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres de 
pavimentació de diferents carrers del municipi, lot 2 Pavimentació d'un tram del Cm. dels 
Horts de Can Morral, per no haver finalitzat el període de garantia establert a la 
clàusula setena del contracte formalitzat amb l’empresa J.J. Asfalcat, SL. 
 
Segon. Notificar aquest acord a J.J. Asfalcat, SL. 
 
Tercer. Donar compte al Servei d’Urbanisme, Obres i Activitats. 

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



 

 

 
 

8. Expedient 1871/2018. Donar compte dels decrets en matèria de contractació 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0368 de data 14/03/2019, d’adjudicació del contracte de 
serveis de socorrisme al Centre Aquàtic Municipal i a la Piscina descoberta d’Abrera, exp. 
8827/2018 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0370 de data 14/03/2019, de rectificació d’error aritmètic a la 
disposició de la despesa del Decret núm. 2019-0368, exp. 8827/2018 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0403 de data 19/03/2019, d’aprovació de l’expedient i 
convocatòria de licitació del contracte de serveis Activitats de Setmana Santa d’infància i 
joventut, exp.1871/2019 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0455 de data 28/03/2019, d’adjudicació del contracte menor 
privat artístic per a la representació d’un espectacle de circ dins dels actes programats de 
Joventut, exp. 2276/2019 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0463 de data 29/03/2019, d’adjudicació del contracte menor 
de servei de gestió i coordinació d’actes culturals, exp. 2010/2019 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0466 de data 29/03/2019, d’aprovació de l’expedient i 
convocatòria de licitació del contracte de serveis d’intervenció en espais públics per 
treballar la convivència ciutadana, exp. 1859/2019 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0467 de data 29/03/2019, d’adjudicació del contracte Bossa 
d’hores de serveis de manipulació i retirada de material amb amiant del Servei Municipal 
d’Aigües (lot 1), exp. 7711/2018 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0468 de data 29/03/2019, d’adjudicació del contracte de 
serveis de redacció dels projectes tècnics i direccions d'obra per a la creació del nou Parc 
annex a l'Escola Josefina Ibáñez (lot 1) i de rehabilitació de la Masia de Can Vilalba (lot 2), 
exp. 5101/2018 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0509 de data 02/04/2019, d’adjudicació del contracte menor 
privat artístic d’actuació musical dins dels actes programats de Joventut, exp.2187/2019 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0527 de data 03/04/2019, de rectificació d’error aritmètic a la 
disposició de la despesa del Decret núm. 2019-0467, exp. 7711/2018 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0528 de data 03/04/2019, d’adjudicació del contracte de 
serveis de redacció del projecte tècnic i direcció d'obra de remodelació del Parc de Can 
Vilalba, exp. 5100/2018 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0529 de data 03/04/2019, d’adjudicació del contracte menor 
privat artístic d’actuació musical dins dels actes programats a la V Trobada d’Amics de les 
Motos d’Abrera, exp. 1391/2019 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0539 de data 04/04/2019, d’adjudicació del contracte de 
serveis d’activitats de Setmana Santa d’infància i joventut, exp. 1871/2019 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0544 de data 04/04/2019, d’aprovació d’autorització i 
disposició de la despesa relativa a l’adhesió a l’acord marc de l’ACM i el CCDL de 
subministrament d’equips informàtics, exp. G337/2016/18 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0549 de data 05/04/2019, d’adjudicació del contracte menor 
de servei de seguretat en actes públics de l’Ajuntament d’Abrera, exp. 1911/2019 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0558 de data 08/04/2019, d’adquisició de 2 motocicletes 
elèctriques policials, en modalitat d’arrendament, a través de l’Acord marc de l’ACM, exp. 
1478/2019 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0572 de data 10/04/2019, d’adquisició en modalitat de lloguer 
amb opció de compra d’un vehicle elèctric per al servei d’espai públic i d’un vehicle híbrid 
de protocol, a través de la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM), exp. 2180/2019. 

  
 
Els membres assistents es donen per assabentats 
 
 



 

 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

 

9. Expedient E014/2016/062. Pròrroga de llicència d'obres atorgada a FCS per 
executar instal•lacions per a un centre caní, a polígon 3 parcel•la 10 (Mas d'En 
Ribes) (referència cadastral 08001A003000100000EH).  

Per la resolució núm. 3.1 de data 06 de juny de 2017 adoptada per la Junta de Govern 
Local, s'atorgava llicència d'obres i/o instal·lacions a FCS, amb NIF XXXXX066L, 
consistint l'esmentada llicència en l'autorització de instal·lacions per a un centre caní a 
polígon 3 parcel·la 10 (Mas d'En Ribes) (referència cadastral 
08001A003000100000EH). 
  
L'esmentada autorització tenia vigència fins al dia 17/06/2018, i en data 06/02/2019 es 
va atorgar l’ampliació/modificació de la llicència d'obres menors amb núm. d'expedient 
E014/2016/062, sol·licitada per FCS, amb NIF XXXXX066L, per a executar les obres 
consistents en la redistribució del conjunt de boxes (tancaments amb filat metàl·lic) de 
la part intermèdia de la parcel·la i instal·lació de mòduls semitancats per al resguard 
dels animals en cada box, i dipòsit soterrat per a les aigües pluvials; al centre caní 
ubicat al polígon 3 parcel·la 10 (Mas d'En Ribes) (referència cadastral 
08001A003000100000EH). 
 
Segons manifestació del beneficiari, FCS, amb NIF XXXXX066L, no és possible la 
finalització dins del termini fixat. 
 
L'interessat/beneficiari de la llicència de data 06/06/2017, FCS, ha subscrit la instància 
de data 23/01/2019, a les 13:39 hores (registre d'entrades 1017) en la qual sol·licita 
una pròrroga de 12 mesos per poder continuar els treballs i la instancia de data 
15/02/2019 (registre d’entrades 234) d’aportació de documentació tècnica. 
 
Respecte de la petició anterior, l'arquitecta tècnica municipal ha emès informe en data 
13/03/2019 (núm. 2019-0121), que es trasllada a continuació, en la seva part 
essencial: 
" El 5 de febrer de 2019 es realitza acta d'inspecció i la tècnica constata: 
-Les obres es troben aproximadament al 50%.  
-El mòdul de 7 boxes de dia es troben pràcticament finalitzats pendent de l'acabat exterior dels 

boxes i xarxa de sanejament.. 
-En l'àmbit reservat per als boxes de quarentena hi ha un tancat provisional per guardar el 

material, però les obres d'aquests boxes no s'han iniciat. 
-La caseta del generador està en execució, les parets de bloc es troben a mitja alçada. 
-A la zona anomenada "de descans i oci" s'ha fet la solera de base per muntar la filera de 

boxes. Aquí es detecten canvis en quant s'ha substituït la base de sauló per una solera 
de formigó per garantir un millor funcionament de la zona dels boxes en quant a sanitat 
i solidesa de la instal·lació. Dintre dels canvis és preveu incorporar una reixa de 
recollida de les aigües brutes i modificar l'emplaçament del dipòsit per a la recollida 
d'aquestes aigües a una cota inferior per evitar un equip de bombeig, i es preveu 
canvis en material per a la formació dels boxes mantenint el seu caràcter desmuntable 
però menys integrador amb l'entorn. 

-Les zones de jocs es troben acabades segons llicència. 
-Les instal·lacions corresponents als dipòsits d'aigua potable, de pluvials i de residuals NO 

estan fetes i segons manifesta el promotor és molt probable que algun dipòsit s'hagi de 
reubicar. 

-La instal·lació exterior al recinte "Lazareto/estercolero" tampoc està executada.  
 
Tercer.- avaluació i qualificació dels documents presentats: 



 

 

Examinada la documentació corresponent a una memòria descriptiva i plànols de planta on es 
detallen els canvis previstos a les instal·lacions del centre caní, es considera que és suficient i 
adequada. 
Els canvis proposats es consideren no substancials i corresponen als punts comentats i 
detallats en l'apartat de l'acta d'inspecció: 

-La formació d'una solera de formigó i canvi en el material de les plaques sàndwich per 
millorar les condicions de salubritat i funcionament d'aquesta zona de boxes. 
- Es desplaça, a una cota més baixa, el dipòsit previst per a les aigües residuals per 
poder recollir les aigües de la zona del 2n mòdul de boxes 

CONCLUSIONS 
Informo: 

- FAVORABLEMENT a l’ampliació de termini de 6 MESOS per finalitzar els treballs 
amb les mateixes condicions fixades a la llicència principal per acord 3.1 de Junta de 
Govern Local de data 6 de juny de 2016. 

 - FAVORABLEMENT la documentació tècnica aportada el 15/02/2019" 
 
L'article 32.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques,diu: 
"Artículo 32 Ampliación  
1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a 
petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda 
de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se 
perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los 
interesados." 
 
L'article 189.4 del Text refós de la Llei d'Urbanisme (TRLUC) diu, literalment: 
"4. Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga 
tant del termini de començament com del termini d'acabament de les obres, i 
l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten 
d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. La llicència 
prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels acords regulats per 
l'article 73." 
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 
el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de 
documents administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les 
atribucions que m'atorga el Decret de l'Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre 
de 2016, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent  
 
ACORD 
 
Primer. Atorgar a  l'expedient més amunt referenciat una pròrroga de sis mesos, amb 
efectes des del 16/02/2019 fins al dia 16/08/2019 (la meitat del termini atorgat) i 
aprovar la documentació tècnica presentada en data 15/02/2019 i diligenciar-la en 
aquest sentit. 
  
Segon. Establir que les condicions seran les assenyalades a l'acord inicial 
d'atorgament de la llicència d'obres, i que el document de notificació d'aquest acord 



 

 

unit a la llicència inicial i al justificant d'haver satisfet els drets meritats en relació a 
l'Ordenança Fiscal 8 Epígraf 2.10 per import de 12,83 euros, seran títol acreditatiu de 
la concessió de la pròrroga.  
 

 

PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ  
El pagament d'aquest import li serà comunicat mitjançant liquidació tramesa per 
l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, indicant els 
terminis i formes de pagament. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Tercer. Declarar que el present document autoritza a les companyies 
subministradores de serveis la contractació de comptadors provisionals fins a la data 
fixada per a la finalització d'aquesta pròrroga. 
  
Quart. Notificar aquest acord a FCS, i comunicar-lo al Departament d'Intervenció 
general, Tresoreria i Finances (Cap de Departament, Tresorera i a l'Administrativa 
Polivalent de Comptabilitat  i Suport), i al Departament d'Urbanisme (arquitecta tècnica 
municipal).  

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

 

10. Expedient  9501/2018. Llicència d'obres per a la instal•lació de gas natural a 
l'immoble ubicat al C/ Moreneta, 38, a instància de JMBM, amb NIF XXXXX705M, 
en nom i representació de NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, amb NIF A6348589 

S'ha presentat al registre general municipal amb data 29/11/2018 17:29 (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-11964), petició de llicència urbanística subscrita per 
JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social NEDGIA 
CATALUNYA SDG SA, amb NIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació de 
la xarxa de subministrament al C/ Moreneta, 38, així com diversa documentació 
tècnica complementària aportada amb data 28 de març de 2019 (registre d'entrades 
2019-E-RE-482), com a resposta al requeriment d'esmena amb data 14 de gener de 
2019 (registre de sortides 2019-S-RE-105 amb data 14 de gener de 2019). 
  
S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents: 
 
- Informe tècnic amb data 29 de març de 2019 (núm. 2019-0048) subscrit per 
l'arquitecte tècnic municipal. 
- Informe jurídic amb data 29 de març de 2019 (núm. SS-2019-443) 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 amb núm. d'expedient 9501/2018, 
sol·licitada per JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social 
NEDGIA CATALUNYA SDG SA, amb NIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament al C/ Moreneta, 38, d'aquest terme municipal, condicionada al 
compliment de les consideracions i condicions generals d'obres en xarxes de serveis 
de subministrament, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les 
que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en la documentació tècnica presentada amb data 29/11/2018 17:29 
(número de registre d'entrades 2018-E-RC-11964) 
- La llicència urbanística atorgada no altera les situacions jurídiques privades existents 
entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de la propietat i sens perjudici del 
de tercer. 
 
 Segon. Informar 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 del cost de les obres per un import de 
13,18 €, 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. Comunicar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la 
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat. 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte 
seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres 
casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les 
obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la 
comunicació prèvia. 
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, 
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el 
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària. 
  
Quart. Notificar aquest acord als interessats, i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(arquitecte tècnic municipal). 

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



 

 

 

 

11. Expedient 9752/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar 
construcció d'una zapata a la nau ubicat/da al C/ Hostal del Pi, 20, a instància de 
MELEGHY AUTOMOTIVE BARCELONA, S.A.U, amb NIF A08756116. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 12/12/2018 12:33 (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-12423) petició de llicència urbanística subscrita per la raó 
social MELEGHY AUTOMOTIVE BARCELONA, S.A.U, amb NIF A08756116, per a 
executar construcció d'una zapata, al C/ Hostal del Pi, 20 (referència cadastral 
8363608DF0986S0001AL), així com diversa documentació tècnica complementària 
aportada en data 27 de febrer de 2019 (registre d'entrades 2019-E-RC-2161), com a 
resposta al requeriment d'esmena de data 21 de gener de 2019 (registre de sortides 
2019-S-RC-305 de data 21 de gener de 2019). 
   
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 21 de març de 2019 (núm. 2019-0139) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal. 
- Informe jurídic de data 29 de març de 2019 (núm. SS-2019-444) 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 9752/2018, 
sol·licitada per MELEGHY AUTOMOTIVE BARCELONA, S.A.U, amb NIF A08756116,  
per a executar les obres consistents en construcció d'una zapata al C/ Hostal del Pi, 
20, d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i 
condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que s'indiquen a 
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 12/12/2018 
12:33 (registre d'entrades núm.2018-E-RC-12423). 
- 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  (10.859,69 €) del cost de les obres 
per un import de 397,47 €, 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. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:  
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la 
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat. 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte 
seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres 
casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les 
obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la 
comunicació prèvia. 
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, 
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el 
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària. 
  
Quart. Notificar aquest acord 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. 
 

 

12. Expedient 112/2019 Denegació de llicència d'obres sol·licitada per MCMP, 
amb NIF XXXXX522E, per no estar d'acord amb la normativa vigent. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 19/12/2018 17:13 (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-12665), petició de llicència urbanística subscrita 
per MCMP, amb NIF XXXXX522E, per a executar construcció de piscina, en concret al 
Rda. Sant Jordi, 22 (CA.247) (referència cadastral 6762502DF0966S0001TA). 
  
En relació amb la petició de la llicència d'obres sol·licitada s'ha emès l'informe tècnic 
núm. 2019-0017 de data 9 de gener de 2019 subscrit per l’arquitecta tècnica que, en 
la seva part essencial diu: 
 
"Revisats els arxius municipals la finca objecte d'informe resta en situació de volum 
disconforme atès l'edificació existent no manté la reculada mínima respecte a 
l'alineació de vial fixada pel planejament urbanístic del sector.” 
  
S’ha emès informe jurídic en data 18 de gener de 2019 (núm. SS-2019-0403), que 
consta a l’expedient, i que en el punt cinquè, diu: 



 

 

 
“Cinquè. L’article 108.4 del TRLLUC estableix, en els termes seguidament transcrits el 
règim al que es troben sotmeses les edificacions que es troben en situació de Volum 
Disconforme: 
 
ARTICLE 108.   EDIFICIS I USOS FORA D'ORDENACIÓ O AMB VOLUM 
DISCONFORME  
  
4. En les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d'edificació 
disconforme amb els paràmetres imperatius d'un nou planejament urbanístic, però que 
no quedin fora d'ordenació, s'hi han d'autoritzar les obres de consolidació i 
rehabilitació i els canvis d'ús, sempre d'acord amb les condicions bàsiques del nou 
planejament. 
5. Els usos preexistents a un nou planejament urbanístic es poden mantenir mentre no 
esdevinguin incompatibles amb aquest i sempre que s'adaptin als límits de molèstia, 
de nocivitat, d'insalubritat i de perill que estableixi per a cada zona la nova 
reglamentació. 
6. Les figures del planejament urbanístic han de contenir les disposicions pertinents 
per resoldre totes les qüestions que les noves determinacions urbanístiques plantegin 
amb relació a les preexistents. 
7. Les construccions i les instal·lacions a les quals no es puguin aplicar les mesures 
de restauració regulades pel capítol II del títol setè i que no s'ajustin al planejament 
resten en situació de fora d'ordenació o de disconformitat, segons que correspongui 
en aplicació dels apartats de l'1 al 6. En tots els casos, queden fora d'ordenació les 
edificacions implantades il·legalment en sòl no urbanitzable. 
 
En el mateix sentit l’article 119 del Decret 305/2006 fixa el règim de les obres 
autoritzables en edificis en situació de volum disconforme. 
 
Per altra part la Disposició Transitòria Segons del PGOU d’Abrera estableix el 
següent: 
 
Transitòria 2a 
Les edificacions anteriors a aquest Pla General que disposin de la llicència municipal 
corresponent, que depassin les condicions d'edificabilitat establertes en aquest Pla 
General, i que no estiguin afectades pel disposat en la disposició transitòria 1a, podran 
ser objecte d'obra de consolidació, reparació o millora de les seves condicions 
higièniques o estètiques, però no d'augment de volum. En qualsevol cas, haurà  
d’aplicar-se el disposat en l'art. 45 de la Llei d'adequació. Quan se’n faci la demolició, 
l'aprofitament del sòl haurà de fer-se amb subjecció a les condicions d'edificabilitat i ús 
establertes per aquest Pla General.  
 
Així, doncs, el fet que l’edificació existent no compleix amb la separació mínima de 6 
metres a la línia oficial del carrer, determina la situació de la construcció de Volum 
Disconforme.” 
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori, i aquest regidor delegat d'Obres i serveis, 
Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, en ús de les atribucions que m'atorga el Decret 
núm. 2018-1254 de 20 de setembre de 2018,  proposo a la Junta de govern local 
l'adopció del següent 
  



 

 

  
ACORD 
  
Primer. Denegar la petició de llicència referenciada a la part expositiva pels motius 
que s'indiquen a l'informe tècnic i jurídic transcrit. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a MCMP amb NIF XXXXX522E i comunicar-ho al 
departament d'Urbanisme (arquitecta tècnica municipal) i a la Policia Local. 

 

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

 

13. Expedient  1086/2019.  Llicència d'obres majors per a executar reconstrucció 
d'un mur de contenció mitger a l'immoble ubicat/ al C/ Curt, 11 (CV1.238), a 
instància de ETH, amb NIF XXXXX309Z. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 05/02/2019 12:59 (registre 
d'entrades núm. 2019-E-RC-1393) petició de llicència urbanística subscrita ETH, amb 
NIF XXXXX309Z, per a executar reconstrucció d'un mur de contenció mitger, al C/ 
Curt, 11 (CV1.238) (referència cadastral 0473733DF1907S0001DH), així com diversa 
documentació tècnica complementària aportada en data 7 de març de 2019 (registre 
d'entrades 2019-E-RC-2455), com a resposta al requeriment d'esmena de data 11 de 
març de 2019 (registre de sortides 2019-S-RC-1025). 
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 22 de març de 2019 (núm. 2019-0143) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal. 
- Informe jurídic de data 29 de març de 2019 (núm. SS-2019-0445) 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 majors amb núm. d'expedient 1086/2019, 
sol·licitada per ETH, amb NIF XXXXX309Z,  per a executar les obres consistents 
en reconstrucció d'un mur de contenció mitger al C/ Curt, 11 (CV1.238), 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 presentada pel promotor en data 05/02/2019 



 

 

12:59 (registre d'entrades núm.2019-E-RC-1393). 
- la modificació del Projecte tècnic aportat el 21/03/2019 i amb data 19 de març 
substitueix a la documentació tècnica anterior (Projecte tècnic de data: febrer 19). 
- Es preveurà un sistema de drenatge suficient i adequat per garantir que el sobrant de 
les aigües pluvials de cada un dels patis adjacents al mur siguin recollides i 
canalitzades a la xarxa de clavegueram o a pous de drenatge. 
- L'alçada màxima del tancament previst al marge superior del mur de contenció no 
superarà l'1,60 metres d'alçada i serà de material calat, i l'alçada del parament vist del 
mur no superarà els 3,00 metres. 
 
- 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 (4.668,70 €) del cost de les obres per 
un import de 170,84 €, 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 (4.668,70 €) del cost de les obres per un import de 
31,28 €, 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 450,00 
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 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. 
 

 

14. Expedient 1797/2019. Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a 
l'immoble ubicat al C/ Sant Jaume, 13, a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, 
SA, amb NIF A63485890. 

S'ha presentat al registre general municipal amb data 28 de març de 2019 (registre 
d'entrades núm. 2019-E-RE-299), petició de llicència urbanística subscrita per JMBM, 
amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social NEDGIA CATALUNYA 
SDG SA, amb NIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament al C/ Sant Jaume, 13 (referència cadastral 
7975734DF0977N0001FQ), així com diversa documentació tècnica complementària 
aportada amb data 28 de març de 2019 (registre d'entrades 2019-E-RE-481), com a 
resposta al requeriment d'esmena amb data 12 de març de 2019 (registre de sortides 
2019-S-RE-595). 
  
S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents: 
 
- Informe tècnic amb data 29 de març de 2019 (núm. 2019-0049) subscrit per 
l'arquitecte tècnic municipal. 
- Informe jurídic amb data 3 d’abril de 2019 (núm. SS-2019-447) 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 amb núm. d'expedient 1797/2019, 
sol·licitada per JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social 
NEDGIA CATALUNYA SDG SA, amb NIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament al C/ Sant Jaume, 13 (referència cadastral 
7975734DF0977N0001FQ), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de 
les consideracions i condicions generals d'obres en xarxes de serveis de 
subministrament, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que 
es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en la documentació tècnica presentada amb data 28 de març de 
2019 (número de registre d'entrades 2019-E-RE-299) 
- La llicència urbanística atorgada no altera les situacions jurídiques privades existents 
entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de la propietat i sens perjudici del 
de tercer. 
 
  
Segon. Informar 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 del cost de les obres per un import de 
13,18 €, 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. Comunicar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la 
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat. 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte 
seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres 
casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les 
obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la 
comunicació prèvia. 
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, 
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el 
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària. 
  
Quart. Notificar aquest acord als interessats, i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat (Cap 
de Departament, arquitecte tècnic municipal). 

 

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

15. Expedient 1800/2019. Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a 



 

 

l'immoble ubicat al C/ Pi, 59, a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, amb 
NIF A63485890. 

S'ha presentat al registre general municipal amb data 6 de març de 2019 (registre 
d'entrades núm. 2019-E-RE-296), petició de llicència urbanística subscrita per JMBM, 
amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social NEDGIA CATALUNYA 
SDG SA, amb NIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament al C/ Pi, 59 (referència cadastral 0856806DF1905N0001ZB), així com 
diversa documentació tècnica complementària aportada amb data 28 de març de 2019 
(registre d'entrades 2019-E-RE-480), com a resposta al requeriment d'esmena amb 
data 11 de març de 2019 (registre de sortides 2019-S-RE-592). 
  
S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents: 
 
- Informe tècnic amb data 29 de març de 2019 (núm. 2019-0050) subscrit per 
l'arquitecte tècnic municipal. 
- Informe jurídic amb data 3 d’abril de 2019 (núm. SS-2019-448) 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 amb núm. d'expedient 1800/2019, 
sol·licitada per JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social 
NEDGIA CATALUNYA SDG SA, amb NIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament al C/ Pi, 59 (referència cadastral 0856806DF1905N0001ZB), 
d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i 
condicions generals d'obres en xarxes de serveis de subministrament, a les 
condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a 
continuació: 
 
- Les ressenyades en la documentació tècnica presentada amb data 6 de març de 
2019 (número de registre d'entrades 2019-E-RE-296) 
 
- La llicència urbanística atorgada no altera les situacions jurídiques privades existents 
entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de la propietat i sens perjudici del 
de tercer. 
  
Segon. Informar 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 del cost de les obres per un import de 



 

 

31,56 €, 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. Comunicar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la 
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat. 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte 
seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres 
casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les 
obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la 
comunicació prèvia. 
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, 
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el 
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària. 
  
Quart. Notificar aquest acord als interessats, i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat (Cap 
de Departament i arquitecte tècnic municipal). 

 

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

 

16. Expedient 1802/2019. Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a 
l'immoble ubicat al C/ Rebato, 16, a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, 
amb NIF A63485890. 

S'ha presentat al registre general municipal amb data 6 de març de 2019 (registre 
d'entrades núm. 2019-E-RE-297), petició de llicència urbanística subscrita per JMBM, 
amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social NEDGIA CATALUNYA 
SDG SA, amb NIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament al C/ Rebato, 16 (referència cadastral 7975734DF0977N0001FQ), 
així com diversa documentació tècnica complementària aportada amb data 28 de març 
de 2019 (registre d'entrades 2019-E-RE-478), com a resposta al requeriment 
d'esmena amb data 12 de març de 2019 (registre de sortides 2019-S-RE596. 
  
S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents: 
 
- Informe tècnic amb data 1 d’abril de 2019 (núm. 2019-0051) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal. 
- Informe jurídic amb data 3 d’abril de 2019 (núm. SS-2019-449) 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 amb núm. d'expedient 1802/2019, 
sol·licitada per JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social 
NEDGIA CATALUNYA SDG SA, amb NIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament al C/ Rebato, 16 (referència cadastral 7975734DF0977N0001FQ), 
d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i 
condicions generals d'obres en xarxes de serveis de subministrament, a les 
condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a 
continuació: 
- Les ressenyades en la documentació tècnica presentada amb data 6 de març de 
2019 (número de registre d'entrades 2019-E-RE-297). 
- La llicència urbanística atorgada no altera les situacions jurídiques privades existents 
entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de la propietat i sens perjudici del 
de tercer. 
  
Segon. Informar 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 del cost de les obres per un import de 
13,18 €, 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. Comunicar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la 
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat. 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte 
seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres 
casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les 
obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la 
comunicació prèvia. 
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, 
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el 
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària. 



 

 

  
Quart. Notificar aquest acord als interessats, i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat (Cap 
de Departament i arquitecte tècnic municipal). 

 

 

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

 

17. Expedient  1805/2019. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a executar 
construcció de piscina a l'immoble ubicat al C/ Ter, 4 (CA.363), a instància de 
MRT amb NIF XXXXX319G, en nom i representació d’OMB, amb NIF XXXXX579J. 

  
S'ha presentat al registre general municipal en data 6 de març de 2019 (registre 
d'entrades núm. 2019-E-RE-321) petició de llicència urbanística subscrita per MRT, 
amb NIF XXXXX319G, en nom i representació d’OMB, amb NIF XXXXX579J, per a 
executar construcció de piscina, al C/ Ter, 4 (CA.363) (referència cadastral 
6865502DF0966N0001SE). 
   
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 25 de març de 2019 (núm. 2019-0147) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal. 
- Informe jurídic de data 29 de març de 2019 (núm. SS-2019-0446) 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 majors amb núm. d'expedient 1805/2019, 
sol·licitada per OMB, amb NIF XXXXX579J,  per a executar les obres consistents 
en construcció de piscina al C/ Ter, 4 (CA.363), d'aquest terme municipal, 
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres, 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 6 de 
març de 2019 (registre d'entrades núm.2019-E-RE-321). 
- Previ a l'inici de les obres cal i condicionant a l'executivitat d'aquesta llicència s'ha 
d'haver 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. 
- En cas de pavimentar la zona de platja s'ha de preveure una xarxa de drenatge 
suficient per garantir que les aigües pluvials resultats siguin conduïdes i canalitzades a 
la xarxa de sanejament de la vivenda i/o a pous de drenatge, en cap cas aquestes 
aigües poden ser abocades a finques veïnes ni vial públic. 
 
 
- 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 del cost de les obres per un import de 
489,41 €, 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. 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 estimat del cost de les obres per un import de 
89,59 €, 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. 
 
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 450,00 
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 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 i a l'administratiu de Medi Ambient). 

 

 

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 
 
 

18.  Expedient  9876/2018.  Ratificació de l’addenda de pròrroga del Conveni amb 
el Consorci del Bages per al tractament de residus de les fraccions orgànica i 
vegetal. 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, celebrada el dia 3 de maig de 2016, va 
aprovar el Conveni amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus de les fraccions 
orgànica dels residus municipals (FORM) i de restes vegetals (FV) a la planta de 
compostatge del Consorci. 
 
En data 18 de maig de 2016, l’ajuntament d’Abrera i el Consorci del Bages per a la 
Gestió de Residus van signar l’esmentat conveni de col·laboració per regular les 
condicions de prestació del serveis de tractament de la fracció orgànica dels residus 
municipals procedents de la recollida selectiva en origen aportats per l’ajuntament a la 
planta de compostatge del Consorci. 
 
Segons l’apartat sisè, sobre el termini de vigència del conveni, la seva vigència té efectes 
a partir de la seva signatura i fins a data 31 de desembre de 2017.  
 
En data 27 de  desembre de 2017 (RE-12817) el Consorci del Bages notifica l’acord de 
la seva Comissió executiva de data 21.12.18, pel qual s’aprova l’addenda de prorroga, de 
l’1 de gener fins l’1 d’octubre de 2019. 
 
S’ha emès l’informe del tècnic de Medi Ambient núm. 2018-082, de data 28.12.18, sobre 
la conveniència de subscriure aquesta prorroga de Conveni. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi 
Ambient en el marc de la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta Regidoria, en ús de les atribucions que li atorga el Decret de 
l’Alcaldia núm. 2018-1254 del dia 20 de setembre de 2018, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni entre l’ajuntament d’Abrera i el 
Consorci del Bages per a la gestió de residus, per regular les condicions de prestació del 



 

 

servei de tractament de la FORM aportats per l’ajuntament d’Abrera fins l’1 d’octubre de 
2019.  
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 31.966 € (IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 1623/46700 del pressupost municipal de l’exercici de 
2019. 
 
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde per a la seva signatura i notificar aquest acord al 
Consorci del Bages per a la Gestió de Residus 
 
Quart. Donar compte a l’Àrea de Serveis Generals i Econòmics. 

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

19. Expedient 1179/2019.  Acceptació de subvenció atorgada per la Secretaría de 
Estado de Igualdad del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad, per al desenvolupament de noves o ampliades competències 
reservades als ens locals en el marc del Pacte d’Estat contra la Violència de 
Gènere per a l’exercici 2018 

Atès que la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2018, a la seva disposició final sisena disposa que, en el marc del Pacte d’Estat en 
matèria de Violència de Gènere, aprovat pel Congrés dels Diputats el 28 de setembre 
de 2017, es destinaran, via transferències finalistes als ajuntaments, un increment de 
20 milions d’euros per a les noves o ampliades competències reservades a aquests 
dintre del Pacte d’Estat. 
 
Atès que la disposició final tercera del Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de 
mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de 
gènere, relativa a la distribució dels fons destinats al compliment del citat Pacte d’Estat 
estableix la distribució dels fons, calculada en base una quantitat fixa per municipi, 
establerta en 689 € per al 2018; i al nombre d’habitants segons el Padró oficial d’1 de 
gener de 2017,establint una quantitat fixa per habitant de 0,18 € per al 2018. 
 
Vista la Resolució de transferències de la Secretaría de Estado de Igualdad per al 
desenvolupament de noves o ampliades competències reservades als ens locals en el 
Pacte d’Estat contra la violència de gènere per a l’exercici de 2018, de data 4 de 
desembre de 2018, mitjançant la qual s’atorguen al municipi d’Abrera 2.914,34 €. 
 
S’ha emès informe tècnic de data 19 de febrer de 2019, signat per la tècnica de 
Projectes del Servei de Diversitat i Igualtat, en el qual s’exposen els termes de dita 
subvenció. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Dones i Igualtat en el marc 
de la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta 
regidoria delegada, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 2016-1302, de 22 



 

 

de desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Acceptar la subvenció finalista atorgada per la Secretaría de Estado de 
Igualdad del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, per al 
desenvolupament de noves o ampliades competències reservades als ens locals en el 
marc del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per a l’exercici de 2018, per 
import de 2.914,34 €, segons resolució de data 4 de desembre de 2018. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Secretaría de Estado de Igualdad del Ministerio de 
la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, i comunicar-lo als Serveis 
Econòmics d’aquest ajuntament als efectes escaients. 

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

20. Expedient 1977/2019. Acceptació de subvenció concedida pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en concepte de transport adaptat i assistit per a 
l’exercici 2019 

Vist que en data 13 de març de 2019 el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha 
presentat al registre d’entrada número 2019-E-RC-2770 l’aprovació de la distribució de 
la subvenció en concepte de desenvolupament i finançament del transport adaptat i 
assistit dels municipis menors de 50.000 habitants de la comarca, vinculada a 
l’Addenda del Contracte-Programa 2016-2019 per a l’exercici 2019.  
 
Atès que a la citada distribució li correspon a l’Ajuntament d’Abrera l’import de 
12.958,71€. 
 
S’ha emès informe tècnic, signat en data 25 de març de 2019 favorable a l’acceptació 
d’aquesta subvenció. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Social en el marc de 
la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta  regidoria 
delegada de Serveis Socials, fent ús de les atribucions que m'atorga el Decret 2016-
1302, de data 22 de desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Acceptar la subvenció del Consell Comarcal del Baix Llobregat en concepte 
de transport adaptat i assistit per a l’exercici 2019 per import de 12.958,71€. 
 
Segon. Comptabilitzar el compromís d’ingrés relatiu a l’import de 12.958.71€ per 
l’exercici 2019 a l’aplicació pressupostària 465,00. 
 
Tercer. Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i als 
Serveis Econòmics per als efectes oportuns. 

 



 

 

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

21.  Expedient 2107/2019. Acceptació de subvenció “Programa Complementari 
per a la Garantia del benestar social 2019, en el marc del Pla “”Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” atorgada per la Diputació de Barcelona 

Vist que en data 19 de març de 2019, la Diputació de Barcelona comunica mitjançant 
registre d’entrada número 2019-E-RC-3058, l’aprovació per la Junta de Govern en 
data 28 de febrer de 2019, del Programa Complementari per a la garantia del benestar 
social per l’any 2019. 
 
El present programa complementari té per objecte garantir el benestar social i vetllar 
per la cohesió social en el conjunt del territori de la demarcació de Barcelona, la qual 
cosa s’assoleix cobrint les necessitats socials bàsiques, reforçant els equips 
professionals de serveis socials, atenent les situacions urgents o de greu necessitat 
social, donant suport per a garantir la prestació de serveis d’atenció domiciliària i del 
transport adaptat, desplegant activitats socioeducatives i de lleure infantil, i qualsevol 
actuació anàloga de l’àmbit de serveis socials i d’atenció a les persones. 
 
Vist que en la citada subvenció li correspon a l’Ajuntament d’Abrera l’import de 
31.733,50€ amb codi XGL 19/X/266084. 
 
S’ha emès informe tècnic, signat per la Cap d’Acció Social en data 27 de març de 
2019, en el qual es proposa acceptar el Programa Complementari per a la garantia del 
benestar social, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
D’acord amb l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de 
Règim Local, són competències pròpies de la Diputació, entre d’altres, l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Social en el marc de 
la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria 
delegada de Serveis Socials, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 
2016/1302 del 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció 
del següent, 
 
ACORD 
 
Primer. Acceptar la subvenció “Programa Complementari per a la Garantia del 
benestar social 2019, en el marc del Pla “”Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb 
un import de 31.733,50€, atorgada per la Diputació de Barcelona.  
 
Segon.  Comptabilitzar el compromís d’ingrés per import de 31.733,50€ a l’aplicació 
pressupostària 46100 del pressupost municipal vigent. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, al Servei d’Acció 
Social i als Serveis Econòmics per als efectes oportuns. 

 



 

 

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

22. Expedient 2113/2019. Acceptació de subvenció "Finançament de l'àmbit de 
benestar social 2019" atorgada per la Diputació de Barcelona 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 
20 de desembre de 2018, va aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim regulador (AJG 637/18). 
 
Vist que en data 19 de març de 2019 es presenta al registre d’entrada número 2019-E-
RC-3046 comunicació sobre l’aprovació per la Junta de Govern Local de la Diputació 
de Barcelona, en sessió de data 28 de febrer de 2019, de la concessió del fons de 
prestació “Finançament de l’àmbit de Benestar Social” del catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2019”. 
 
Atès que la dotació econòmica del citat fons de prestació està calculada en base al 
tram poblacional i a la superfície de tots els municipis menors de 20.000 habitants i a 
Abrera li correspon l’import de 35.275,24€ 
 
S’ha emès informe tècnic, signat per la Cap d’Acció Social, en data 27 de març de 
2019, en el qual es valora necessària l’aprovació de l’acceptació del citat fons de 
prestació. 
 
D’acord amb l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, són competències pròpies de la Diputació l’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als Municipis. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Social en el marc de 
la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria 
delegada, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 2016-1302 de 22 de 
desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent, 
 
ACORD 
 
Primer. Acceptar la subvenció com a fons de prestació “Finançament de l’àmbit de 
benestar social” per import de 35.275,24€ atorgada per la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. Comptabilitzar el compromís d’ingrés per import de 35.275,24€ a l’aplicació 
pressupostària 46100 del pressupost municipal vigent. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, mitjançant el Portal 
de Tràmits de la Seu Electrònica i comunicar als Serveis Econòmics i al Servei d’Acció 
Social per als efectes oportuns. 

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



 

 

23. Expedient 1488/2019. Donar compte del Decret sobre concessió de 
subvenció nominativa a l'Associació d'Avis d'Abrera 

Donar compte del Decret de concessió de subvenció nominativa dins de l’àmbit de 
Gent Gran relacionat a continuació:  

 

1488/2019 Decret de regidoria delegada número 2019-0515 de concessió de 
subvenció nominativa a l’Associació d’Avis d’Abrera 2019. 

 
 
Els membres assistents es donen per assabentats 
 
 
CONVENIS 
 

24. Expedient 2625/2019 Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell 
Comarcal del transport escolar 2018-2019 

El Consell Comarcal del Baix Llobregat té delegades, per part del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, les competències de gestió del transport 
escolar en l’àmbit de la comarca. 
 
En data 5 de febrer de 2019, el Consell Comarcal va presentar a l’Ajuntament 
d’Abrera (registre d’entrada 2019-E-RC-1387) l’acord adoptat per la Junta de Govern 
de data 17.12.2018, relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració per a la 
prestació del servei de transport escolar, del present curs 2018-2019, i l’exemplar de 
l’esmentat conveni.   
 
El conveni té vigència des del 12 de setembre de 2018 i fins el 21 de juny de 2019, que 
serà prorrogable amb la voluntat d’ambdues parts, prèvia revisió de la clàusula 
econòmica per successius cursos escolars. 
 
En data 9 d’abril de 2019, la tècnica d’educació ha emès un informe (núm. 2019-
0013) en que proposa a l’òrgan competent l’aprovació del conveni. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit d’Ensenyament 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. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració del transport escolar del curs 
2018-2019, entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera. 
 
Segon. Autoritzar i disposar una despesa per import de 58.612,50 €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 920/46500 de l’exercici 2019, en concepte de 



 

 

transferències corrents a comarques, segons el conveni entre el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera.  
 
Tercer. Facultar l’alcalde perquè, en nom i representació de l’Ajuntament d’Abrera, 
subscrigui el conveni de referència i quants documents siguin necessaris per a la 
seva efectivitat, amb introducció, si s’escau, de les esmenes o correccions 
necessàries, sempre que aquestes no alterin el contingut essencial del Conveni. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar-ho 
als Serveis Econòmics, al Servei d’Educació i a la Gerència.  
 
Cinquè. Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la 
tramesa de la certificació de l’acord adoptat, de conformitat amb el que disposa 
l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Sisè. Publicar el present acord al web del Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat de Catalunya, el qual és accessible des del Portal de la 
Transparència, a fi de donar compliment a l’article 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com al 
web municipal. 
 
 
ANNEX: 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT D’ABRERA RELATIU AL TRANSPORT 
ESCOLAR DEL CURS 2018-2019 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

D'una banda, el Sr. Josep Perpinyà i Palau, en la seva qualitat de President del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, assistit pel Secretari accidental Sr. Lluis 
González Roig 
 
D'altra banda, la Sr. Jesús Naharro Rodriguez, en la seva qualitat d’Alcalde de 
l’ajuntament d’Abrera, assistit pel Sr. Oscar Buxeres Soler, secretari del mateix 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat legal per obligar-se i 
 

MANIFESTEN 
 

Primer.- Que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 26 de juliol de 
1996, les competències de gestió de transport escolar en l'àmbit de la comarca, 
d'acord amb el Decret 161/96, de 14 de maig, regulador del servei escolar de 
transport. 
 
Segon.- Que en exercici d’aquesta competència, el Consell Comarcal va aprovar 
l’adjudicació del servei de transport escolar per als cursos 2017-2018, 2018-2019, i 



 

 

dues possibles pròrrogues per els cursos 2019-2020 i 2020-2021, per Decret de 
Presidència núm. 254 de 28 de juliol de 2017. 
 
Tercer.- Que el Decret 161/96, de 14 de maig, regulador del servei de transport 
escolar col·lectiu i el conveni a que s’ha fet referència en el paràgraf primer 
permeten, en la mesura de les disponibilitats de les dotacions pressupostàries 
previstes en el conveni, la prestació de serveis de transport no obligatori. 
 
Quart.- La voluntat de l’Ajuntament d’Abrera i dels centres escolars afectats de 
redistribuir i ampliar el servei de transport escolar col·lectiu amb la finalitat de donar 
un major servei i cobertura als alumnes d’educació obligatòria del municipi de Abrera 
que viuen allunyats dels seus centres escolars.  
 
Cinquè.-. Que la prestació d’aquests serveis de transport escolar col·lectiu no 
obligatori en la forma en que seran contractats per aquest Consell Comarcal, a 
proposta de l’ajuntament i dels centres escolars, contribueixen a donar un millor i 
més rendible servei de transport escolar al municipi d’Abrera. 
 
Sisè.- En el cas en que les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes es 
comprometen a prestar el servei complementari de suport al transport escolar, 
consistent en el monitoratge d’acompanyament dels usuaris des de l’autocar al 
centre escolar i viceversa, podran formalitzar un conveni entre el propi Ajuntament i 
les AMPA de les Escoles de primària a tal efecte. 
 
Per tot això, ambdues parts concerten el present conveni de col·laboració amb 
subjecció a les següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Els alumnes d’educació obligatòria del municipi d’Abrera del curs 2018-
2019 que així ho sol·licitin, podran utilitzar els serveis de transport escolar 
contractats dins dels itineraris establerts pel Consell Comarcal del Baix Llobregat. A 
aquests efectes, els centres escolars hauran de tenir actualitzat l’aplicatiu de 
transport que conté totes les dades sobre el transport escolar. 
 
Els alumnes de batxillerat podran utilitzar les places lliures si ho sol·liciten, i realitzant 
l’aportació econòmica que en cap cas serà inferior a 1,5 € dia. Aquests alumnes no 
tindran dret a la plaça, que podrà ser ocupada en qualsevol moment per alumnes 
d’ensenyament obligatori. Els centres escolars hauran de tenir actualitzada l’aplicatiu 
que conté totes les dades sobre el transport escolar. 
 
Segona.- L’ajuntament d’Abrera aportarà al Consell Comarcal del Baix Llobregat la 
quantitat total de cinquanta-vuit mil sis-cents dotze euros amb cinquanta 
cèntims d’euro (58.612,50 €), corresponent al preu fitxat pel Departament 
d’Ensenyament per a l’ús del servei, i les ampliacions dels serveis que s’han realitzat 
en els darrers anys, i que es concreta en: 
 
 1,5 € per dia i alumne/a. 
 1 € pel segon germà/na 
 0,5 pel tercer o més germans/es 
 
Els descomptes s’aplicaran si tots els germans o germanes fan ús del servei de 



 

 

transport.  
Aquesta quantitat es revisarà anualment a proposta del Consell Comarcal i a raó 
dels cost efectiu del servei, del seu finançament i del nombre d’alumnes que consten 
a l’aplicatiu informàtic. 
 
Tercera.- Això comporta per part del Consell Comarcal la contractació dels serveis 
de transport escolar de les rutes núms.: 
 
105 (IES VOLTRERA): 70 alumnes 
101, 102, 103 i 104 (CEIP FRANCESC PLATON SARTÍ): 175 alumnes 
 
d’acord amb les característiques establertes al plec de clàusules de la convocatòria 
pública per a la contractació de serveis de transport escolar de la comarca del Baix 
Llobregat. 
 
Quarta.- La quantitat a aportar determinada en la clàusula segona es farà efectiva 
en dues quantitats, una abans del darrer dia del mes de febrer i l’altra abans de 
finalitzar el curs escolar 2018-2019, al compte corrent de CaixaBank amb IBAN 
ES12 2100 3089 0122 0008 7550. 
 
Cinquena.- Al finalitzar el curs escolar es regularitzarà la quantitat a aportar en 
funció del nombre d’alumnes totals. Les baixes d’alumnes del servei hauran de ser 
degudament justificades i tramitades. 
 
Sisena.- La durada d'aquest conveni entra en vigor a partir del dia 12 de setembre 
de 2018 i fins el 21 de juny de 2019, data de finalització del curs escolar, d'acord 
amb el calendari escolar fixat per la Generalitat de Catalunya i coincidint amb el 
contracte de servei de transport escolar amb l’empresa adjudicatària, serà 
prorrogable amb la voluntat d’ambdues parts, prèvia revisió de la clàusula econòmica 
per successius cursos escolars. 
 
Setena.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries 
pot donar lloc a la seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 - Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 - Per mutu acord de les parts signatàries. 
 
Vuitena.- La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents 
per a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que es puguin suscitar, 
els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, en 
el lloc i data que s’assenyalen. 
 
Sr. Josep Perpinyà i Palau     Sr. Jesús Naharro Rodriguez 
President       Alcalde 



 

 

Consell Comarcal del Baix Llobregat   Ajuntament d’Abrera 
 
 
Sr. Lluís González Roig     Sr. Oscar Buxeres Soler 
Secretari accidental      Secretari 
Consell Comarcal del Baix Llobregat   Ajuntament d’Abrera 
 

 
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 
 
 

25.  Expedient 2100/2019. Aprovació de la factura del SAD febrer 2019 
presentada pel Consell Comarcal 

Vist que l’Ajuntament d’Abrera va aprovar la subscripció al Conveni de Col·laboració 
per a l’assistència tècnica del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) amb el Consell 
Comarcal de Serveis a la Persona mitjançant Decret d’Alcaldia número 2017-0350 de 
data 17 de març de 2017. 
 
En el citat conveni, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a ens gestor de l’Àrea 
Bàsica Comarcal de Serveis Socials del Baix Llobregat i segons el marc normatiu 
(arts. 32 i 34 Llei 12/2007), assumeix l’assistència tècnica en la gestió i organització 
del servei dels municipis que integren aquest Conveni i és l’encarregat de contractar 
l’empresa prestadora del servei. Es va aprovar la despesa per cobrir el servei durant 
l’any 2019, amb un import total de 133.043,56€. 
 
Atès que en data 15 de març de 2019, el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
presenta, mitjançant EACAT, els documents de validació de la factura  i la factura del 
servei de SAD prestat al municipi d’Abrera el mes de febrer de 2019 amb un import de 
9.065,93€. 
 
S’ha emès informe tècnic en data 19 de març de 2019 donant conformitat als serveis 
de SAD prestats per l’empresa SENFO al municipi d’Abrera presentats pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.  
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Social en el marc de 
la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta regidoria 
delegada de Serveis Socials, fent ús de les atribucions que m’atorga el Decret 
2016/1302 del 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció 
del següent  
 
ACORD  
 
Primer. Reconèixer l’obligació per import de 9.065,93€ en concepte de servei de SAD 



 

 

del mes de febrer de 2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231/46500, 
aprovada la despesa inicial en el Decret 2017-0350 de data 17 de març de 2017, amb 
número d’operació comptable 220179000061. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar al 
Servei d’Acció Social i als Serveis Econòmics, per als efectes oportuns.  

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

26. Expedient 2475/2019. Donar compte del Decret d'Alcaldia relatiu a l'aprovació 
de les bases reguladores per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal 
de domini públic a la Fira "Abrera Street Food" 

Es dóna compte del Decret d'Alcaldia núm. 2019-0538 de data 04/04/2019, que té el 
següent tenor literal: 
 
"La Regidoria de Cultura preveu iniciar el procediment per a l’atorgament de llicències 
d’ocupació temporal del domini públic, mitjançant la instal·lació́ de parades 
d’alimentació a la Fira “ABRERA STREET FOOD”, pels dies 3 i 4 de maig de 2019, al 
Parc de Can Morral d’Abrera. 
 
La finalitat del procediment és permetre a les persones titulars instal·lar les 
parades/establiments, si escau, explotar-les en els emplaçaments previstos, d'acord 
amb les condicions establertes en aquestes bases. 
 
D'acord amb l'establert en l'article 57 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament de béns dels ens locals de Catalunya, amb les presents bases 
es regula el procediment per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal sense 
transformació per a l'ús privatiu del domini públic, atenent als principis d'objectivitat, 
publicitat i concurrència i d'acord amb la finalitat d'interès públic que es pretén assolir. 
 
Aquest decret d’alcaldia ha estat formulat pel Servei de Cultura en el marc de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia en 
ús de les atribucions que m’atorga la Llei: 
 
RESOLC 
 
Primer.- Aprovar les Bases reguladores per a l'atorgament de llicències d'ocupació 
temporal del domini públic, mitjançant la instal·lació́ de parades per a la Fira “ABRERA 
STREET FOOD 2019” que consten com annex al present decret. 
 
Segon.- . Aprovar la convocatòria i publicar l’anunci al Tauler municipal i al web 
municipal, el termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació 
de l’anunci d’aquestes bases al tauler municipal i web municipal i finalitzarà cinc dies 
hàbils des del dia següent de la publicació. 
 
Tercer.- Els acords adoptats en el procediment d'adjudicació regulat per aquestes 



 

 

Bases es publicaran i podran consultar-se en el tauler d'edictes electrònic de 
l'Ajuntament d’Abrera i al web municipal, al qual es pot accedir des de la seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Abrera. Aquestes publicacions tindran efecte de 
notificació d'acord amb el previst a l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i 
Finances, Servei de Cultura i al Servei d’Atenció a la Ciutadania. 
 
Cinquè. Donar compte del decret d’alcaldia a la propera de Junta de Govern Local.". 

 
Els membres assistents es donen per assabentats 
 
 

27. Expedient 2022/2019. Donar compte del Decret d'Alcaldia referent a 
l'aprovació de les bases específiques del Concurs de cartells de Festa Major per 
a l'any 2019 

Es dóna compte del Decret d'Alcaldia núm. 2019-0498 de data 11/04/2019, que té el 
següent tenor literal: 
 
"Atès que la regidoria de Cultura d’Abrera vol continuar promocionant i realitzant 
esdeveniments populars que fomentin la participació ciutadana dels veïns i veïnes de 
la localitat. 
 
Atès que voluntat de la Regidoria de Cultura ha estat sempre potenciar les festes 
tradicionals i participatives del municipi. Aquesta voluntat es manifesta de manera ben 
clara amb la celebració de la Festa Major, marc en què es desenvolupa el concurs de 
cartells de Festa Major, i que afavoreix la participació i implicació de la ciutadania en la 
realització d’activitats culturals i festives, alhora que es fomenta la creació artística en 
el municipi d’Abrera. 
 
Atès que la realització del Concurs de Cartells de Festa Major està avalada per la 
tradició i la participació en edicions anteriors. A més, amb aquest concurs fomentem la 
participació i implicació d’aquells veïns i veïnes amb inquietuds artístiques que tinguin 
la voluntat de col·laborar i mostrar la seva obra al municipi. 
 
De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les Bases Generals 
Reguladores de subvencions de l’Ajuntament d’Abrera incloses a les Bases 
d’Execució del Pressupost de l’exercici 2003 de conformitat amb les Bases d’Execució 
del Pressupost de l’exercici 2019. 
 
Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Servei de Cultura en el marc de 
la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia, 
fent ús de la facultat d’avocació prevista a l’article 10 de la Llei 40/2015, de règim 
jurídic del sector públic. 



 

 

 
RESOLC 
 
Primer. Aprovar les bases específiques del concurs de cartells de Festa Major 2019, 
de conformitat amb el text que s’annexa a aquest acord. 
 
Segon. Convocar el Concurs de cartells de Festa Major, de conformitat amb el text 
que s’annexa a aquest acord. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de premis a l’aplicació pressupostària de referència 929 
48000 – Premis i beques per activitat - per un import de 600,00 €. 
 
Quart. Publicar la resolució al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Cinquè. Donar compte a la propera Junta de Govern Local a la propera sessió que es 
celebri, a Serveis Econòmics, al Departament de Cultura i al Departament de 
Comunicació.". 

 
 
Els membres assistents es donen per assabentats 
 
 
SV  SOBREVINGUTS 
 
Els membres assistents acorden per unanimitat la incorporació dels següents  
punts sobrevinguts a l’ordre del dia. 
 

SV1. Expedient  9592/2018. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació 
del contracte de subministrament (en règim d’arrendament) d’una llicència de 
software, implantació i manteniment d’una aplicació informàtica de gestió 
policial i de Protecció Civil. 

Per a la contractació del subministrament (en lloguer) d’una llicència d’ús de software, 
la implementació i el manteniment d’una aplicació informàtica de gestió policial i de 
Protecció Civil a l’Ajuntament d’Abrera es preveu la formalització d’un contracte 
administratiu de serveis, de tres anys de durada i prorrogable per dos anys més. 
 
Per Providència de l’Alcaldia, de data 15/03/2019, s’ha incoat l’expedient contractual. 
 
S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de núm. 2019-0005 
i data 11/04/2019, subscrit pel tècnic de gestió de projectes de Seguretat i 
Tecnologies. 
 
El valor estimat del contracte és de 19.342,20 €, IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació és de 9.671,09 €. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta 
una suma total d’11.702,02 €. 
 
Es considera que el procediment obert simplificat abreujat de contractació és el més 
adequat per aquesta licitació, atès que el valor estimat del contracte no supera 
l’import de 35.000 € i que aquest procediment dóna la possibilitat d’ofertar a tots els 



 

 

particulars del sector que ho vulguin fer, podent obtenir l’Administració l’execució del 
contracte amb una millor relació de qualitat-preu. 
 
S’ha emès informe jurídic núm. 2019-0040 de data 11/04/2019 subscrit 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 la necessitat motivada de 
l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com l’emissió dels informes 
pertinents, la Regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Personal, en ús de 
les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques del contracte de subministrament (en règim 
d’arrendament) d’una llicència de software, implantació i manteniment d’una aplicació 
informàtica de gestió policial i de Protecció Civil. 
 
Segon. Iniciar el procediment obert simplificat abreujat de licitació del contracte i 
publicar anunci de licitació al Perfil de contractant per a la presentació d’ofertes, 
mitjançant l’eina Sobre Digital, en un termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia 
següent al de la publicació al Perfil. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 2.600,45 € (corresponent a vuit mesos d’execució) a 
càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 920/21600 del pressupost municipal vigent, 
la despesa de 920/21600 del pressupost municipal vigent, la de 3.900,67 € a càrrec 
de 2020 i 2021 i la de 1.300,22 € (quatre mesos) a càrrec de 2022, condicionar 
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos i retenir 
el crèdit necessari per a l’eventual pròrroga del contracte. 
 
Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei de Seguretat Ciutadana. 
 

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

SV2. Expedient 1903/2019: Acceptar el fons de prestació “Els serveis locals 
d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, concedit per la 
Diputació de Barcelona 

 El 28 de febrer de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar 
per acord amb núm. de registre 69/2019 la concessió del fons de prestació “Els 
serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Localsde l’any 2019. 
 
Un dels recursos econòmics concretables, en funció dels àmbits de cooperació, 
d’acord amb l’article 5.6b) del règim del catàleg de serveis de l’any 2019, són els fons 
de prestació, que consisteixen en transferències dineràries de caràcter excepcional 



 

 

per al finançament de serveis i estructures de gestió local, distribuïdes per criteris 
objectius i unívocs relacionats amb l’objecte finançat de caràcter poblacional, 
territorial, socioeconòmic o de gestió. 
Aquests fons de prestació s’atorguen per concessió directa amb concurrència. 
 
El 11 de març de 2019 es rep mitjançant registre d’entrada 2019-E-RC-2648, 
notificació del dictamen de la concessió de la subvenció del fons de prestació (SLO 
2019), que d’acord amb els criteris de distribució es concedeix a l’Ajuntament d’Abrera 
el següent fons de prestació: 
 

 
 
Les actuacions objecte del fons de prestació tenen un període d’execució comprés 
entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019,  i el de justificació entre l’1 de 
febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020. 
 
La Diputació de Barcelona segons l’article 4 de la resolució d’atorgament estableix un 
pagament avançat del 85% respecte de l’import concedit, a partir que Ajuntament 
d’Abrera presenti l’acceptació expressa. El pagament de l’import restant de la 
concessió s’ha de realizar prèvia presentació de la justificació de les despeses. 
 
Aquesta subvenció està contemplada a la partida pressupostària 241 131000 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMP. PROMOC. ECONÒMIC i 
241 16000 SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL PROMOCIÓ ECONÒMICA. 
 
Atès l’informe tècnic favorable PE 19/2019 de data 13/03/2019 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 el fons de prestació concedit per la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. Aprovar el compromís d'ingrés per import de 28.697’25 € euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 46101 Transferències Corrents Diputació. Promoció 
Econòmica en concepte de fons de prestació de “Els serveis locals d’ocupació que 
utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, de la Diputació de Barcelona per al 2019. 
 
Tercer. Reconèixer el dret per un import de 24.392’66 € (85% del import concedit). El 
pagament del import restant de la concessió es farà prèvia presentació de la 
justificació de les despeses de l’actuació 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’Àrea de desenvolupament Econòmic Local –Servei 
de Mercat de Treball- de la Diputació de Barcelona i comunicar-ho al departament 
d’Intervenció i Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Abrera. 

  
 



 

 

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

SV3. Expedient 2149/2019. Pròrroga del contracte de subministrament de materials 
d’electricitat (lot 2). 

Per Decret d’Alcaldia núm. 2018-0933, adoptat en data 26/06/2018, es va adjudicar el 
contracte de subministrament de materials d’electricitat (lot 2), a Sueprat Igualada, SL, 
NIF B60141363, per un preu màxim de 35.874,04 € IVA inclòs i retribució per preus 
unitaris i una baixa dels preus unitaris dels materials estàndard del 52,4% i del 45% dels 
materials no estàndard, amb una durada d’un any, prorrogable per un any més, 
formalitzat el dia 27/06/2018 i amb inici dels subministraments l’1/07/2018. 

 

La clàusula segona del contracte regula: “El termini d'execució del contracte serà d’un any, 
comptat des del dia 1 de juliol de 2018.  
 
No obstant, es preveu la possibilitat de prorrogar per mutu acord de las parts, i, de forma 
expressa, abans de la seva finalització, sempre que la duració total del contracte, inclosa la 
pròrroga, no excedeixi de dos anys”. 
 
S’ha emès informe tècnic de data 27/03/2019, subscrit per la tècnica cap del Servei de 
Manteniment i Espai Públic, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que 
desaconsellin la pròrroga del contracte. 
 
El 27/03/2019 (Registre núm. 2019-S-RE-776) s’ha notificat al contractista el preavís de la 
pròrroga ordinària del contracte. 

 

Per escrit de 02/04/2019 (Registre núm. 2019-E-RE-517) el contractista ha manifestat la 
seva conformitat amb la pròrroga del contracte. 

 
Vist l’informe jurídic núm. 2019-0041 de data 12/04/2019 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 d’Obres i serveis, Parcs i jardins, 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 subministrament de materials d’electricitat (lot 2), 
adjudicat a Sueprat Igualada, SL, per a l’anualitat compresa entre l’1/07/2019 i el 
30/06/2020. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 17.937,02 a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries que s’indiquen del pressupost municipal vigent: 
 
Lot Aplicació Denominació Electricitat  



 

 

2 171/21000 Rep. Mant. i conservac. Parcs i jardins     1.000,00 
2 1532/21000 Rep. Mant. i conservac. Vies públiques       500,00 
2 231/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Serveis socials       909,52 
2 320/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Ensenyament    1.600,00 
2 330/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Cultura     2.800,00 
2 342/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Esports   2.500,00 
2 491/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Comunicació 500,00 
2 920/21200 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. oficials 3.000,00 
2 1721/21200 Rep. Mant. neteja i conserv. edificis i inst. Medi Ambient         95,00 
2 337/21201 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Polivalent   1.500,00 
2 2311/21201 Rep. Mant. i conservac. edificis i inst. Casal d'Avis     477,50 
2 161/21901 Rep. Mant. i conservac. Servei d'aigües   2.000,00 
2 130/22699 Despeses diverses activ. i func. Policia Local 750,00 
2 311/22699 Despeses diverses activ. i func. Sanitat         80,00 
2 342/22699 Funcionament Piscines municipals      225,00 

 
Autoritzar i disposar la despesa de 17.937,02 € a càrrec de les mateixes aplicacions 
pressupostàries de 2020 i condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a 
l’aprovació d’aquest pressupost. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al contractista Sueprat Igualada, SL. 
 
Quart. Donar compte a la Intervenció municipal, al Servei de Manteniment i Espai Públic 
i al Servei d’Esports. 

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

SV4.  Expedient  2654/2019. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a 
executar estabilització de talús consolidat a l'immoble ubicat al C/ Vilalba, 12 
(CV1.B32), a instància d’AGS, amb NIF XXXXX474C 

d'entrades núm. 2019-E-RE-534) petició de llicència urbanística subscrita per GRUP 
SOLUCIONS MANRESA SLP, amb NIF B63901250, en nom i representació d’AGS, 
amb NIF XXXXX474C, per a executar estabilització de talús consolidat, al C/ Vilalba, 
12 (CV1.B32) (referència cadastral 0773629). 
  
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 10/04/2019 (núm. 2019-0187) emès per l'arquitecta tècnica 
municipal. 
- Informe jurídic de data 10/04/2019 (núm. SS-2019-0453) 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 majors amb núm. d'expedient 2654/2019, 
sol·licitada per AGS, amb NIF XXXXX474C,  per a executar les obres consistents 
en l’estabilització de talús consolidat al C/ Vilalba, 12 (CV1.B32), d'aquest terme 
municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals 
d'obres majors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que 
es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’enginyers tècnics agrícoles 
i forestals de Catalunya amb el núm. 2019/220112. 
- Atès es tracten de treballs per a l'estabilització d'un talús amb afectació a la solidesa 
del vial públic es fixa un termini màxim per a la finalització dels treballs d'estabilització 
en el termini global màxim de DOS MESOS: pel que es refereix a les terres es fixa el 
termini d'UN MES i un altre MES mes per als treballs de reconstrucció de la tanca i per 
als de restitució del vial. 
- Previ a l'inici de les obres s'ha d'aportar el document d'acceptació de recepció de 
residus del gestor autoritzat. 
- La restitució de la tanca de façana es farà d'acord a la normativa del sector i 
s'ajustarà a l'alineació de carrer. 
- Un cop finalitzats els treballs i restituït el vial públic es retirarà el tancament 
provisional col·locat al vial com a mesura de protecció. 
- 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 (32.904,33  €) del cost de 
les obres per un import de 1.204,30 €, 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 (32.904,33  €) del cost de 
les obres per un import de 220,46 €, 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 658,09  
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 
 
 

SV5. Expedient 2703/2019. Donar compte dels Decrets de concessió d’ajudes      
econòmiques de caràcter universal amb motiu del naixement o adopció de 
fills/es. 

Donar compte dels Decrets de l’àmbit de Serveis Socials que es relacionen a 
continuació: 
 
 
5730/2018 Decret d’Alcaldia número 2019-0502 d’aprovació d’ajudes econòmiques de 
caràcter universal per a les famílies en què ha tingut lloc el naixement o l’adopció de 
fills o filles. 
 
7762/2018 Decret d’Alcaldia número 2019-0503 d’aprovació d’ajudes econòmiques de 
caràcter universal per a les famílies en què ha tingut lloc el naixement o l’adopció de 



 

 

fills o filles. 
 
9893/2018 Decret d’Alcaldia número 2019-0504 d’aprovació d’ajudes econòmiques de 
caràcter universal per a les famílies en què ha tingut lloc el naixement o l’adopció de 
fills o filles. 
 
675/2019 Decret d’Alcaldia número 2019-0524 d’aprovació d’ajudes econòmiques de 
caràcter universal per a les famílies en què ha tingut lloc el naixement o l’adopció de 
fills o filles. 

  
Els membres assistents es donen per assabentats 
 
 

SV6. Expedient 2842/2019. Acceptació de la subvenció a concedir pel Ministerio 
de Fomento per al finançament de les actuacions de consolidació i obertura al 
públic de les restes del Castell Voltrera d’Abrera a través del “Programa 1,5% 
cultural”. 

Vist que, en data 12 d’abril de 2019, el Ministerio de Fomento comunica mitjançant 
registre d’entrada número 2019-E-RC-3960 a l’Ajuntament d’Abrera que la sol·licitud 
de subvenció del “Programa 1,5% cultural” per al finançament de les actuacions de 
consolidació i obertura al públic de les restes del Castell Voltrera d’Abrera ha estat 
seleccionada de forma provisional, a l’espera de la seva acceptació expressa per part 
de l’ens municipal. 

L’"1,5% Cultural" és un Programa d’Ajuts econòmics del Ministerio de Fomento 
contemplat a l’article 68 de la Llei 16/1985 de 25 de juny, per tal de potenciar la 
conservació i difusió del Patrimoni Històric Espanyol. 

Vist que en la citada subvenció li correspon a l’Ajuntament d’Abrera l’import de 
56.400,00€, un 30% del total de 188.000,00€. El Ministerio de Fomento assumiria el 
70% restant, corresponent a 131.600,00€. 
 
S’ha emès informe tècnic, signat pel tècnic d’Acció Cultural i Patrimoni en data 16 
d’abril de 2019, en el qual hi figuren els antecedents de la sol·licitud i es proposa 
acceptar la subvenció a concedir pel Ministerio de Fomento per al finançament de les 
actuacions de consolidació i obertura al públic de les restes del Castell Voltrera 
d’Abrera a través del “Programa 1,5% cultural”. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Cultural i Patrimoni en 
el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta regidoria delegada d’Acció Cultural i Patrimoni, en ús de les atribucions que 
m’atorga el Decret 2018-1254 de data 20/09/2018, proposo a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent, 
 
ACORD 
 
Primer. Acceptar la subvenció del “Programa 1,5% cultural” per al finançament de les 
actuacions de consolidació i obertura al públic de les restes del Castell Voltrera 
d’Abrera amb un import de 131.600,00€, atorgada pel Ministerio de Fomento.  
 
Segon. Comunicar el present acord al Ministerio de Fomento mitjançant la Sede 



 

 

Electrónica d’aquesta institució, al Servei d’Acció Cultural i Patrimoni i als Serveis 
Econòmics per als efectes oportuns. 
 

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

SV7. Expedient 2758/2019. Acceptació de subvenció per la Conservació de la 
infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals atorgada per la 
Diputació de Barcelona 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 
2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu règim i la 
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 
La finalitat d’aquesta subvenció és la Conservació de la infraestructura estratègica de 
prevenció d'incendis forestals del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2019, d’acord amb el sistema de quantificació de la participació de cada ens en els 
recursos del fons (exp. 2018/20289) 
 
En data 05 de febrer de 2019, per Decret d’Alcaldia núm. 2019-0181, es va aprovar la 
petició i la presentació telemàtica de la subvenció davant la seu Electrònica de la 
Diputació de Barcelona. Sent l’import del cost de l’actuació de 7.863,09 i l’import de 
l’aportació el 85% (6.683,63 €) 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 28/02/2019, ha adoptat un 
acord (núm.reg.58) sobre “Aprovació de les concessions relacionades en el marc del 
fons de prestació del catàleg de la Xarxa de Governs locals de l’any 2019. 
En data 29 de març de 2019, la Diputació de Barcelona va presentar un escrit a 
l’Ajuntament d’Abrera (registre d’entrada 2019-E-RC-3471) en què comunica 
l’atorgament d’una subvenció de 6.683,63 €. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit de Seguretat Ciutadana i 
Protecció Civil, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment aquesta regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, en 
ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015/0596 del dia 03 de 
Juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, de 6.683,63 € 
destinat a la Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis 
forestals 2019. 
 
Segon. Aprovar el compromís d’ingrés per l’import de 6.683,63 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 46100 del pressupost vigent. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i 
Finances i a la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. 

  



 

 

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. 
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