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President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, alcalde (PSC)
Vocals:
- Sr. Miguel Carrión Mateo (Ad’A)
- Sr. Joaquín Eandi Cuttica (Abrera en Comú-E)
- Sr. F. Xavier Serret i Marsiñach (ERC)
- Sra. Mónica Lorente Gil (C’s)
- Sr. Maite Novell Joya (PSC)
- Sr. Francisco Sánchez Escribano (PSC)
- Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez (PSC)
- Sr. Albert Roca Presas (PSC)
- Sra. Giulia Mirto Ariño (PSC)
- Sra. Montserrat Navarro Caraballo (PSC)
- Sr. Alfred Delgado Ortega (PSC)
- Sra. Arantxa Galofré Freire (PSC)
- Sra. Mercedes Álvarez Montes (PSC)
- Sr. Jordi Moreno Moreno (PSC)
- Sra. Sara Roca Ibáñez (ERC)
- Sr. José Andrés Martín Álamo (Ad’A)
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Alcalde
Data Signatura: 29/05/2021
HASH: 03c11e705c194f249eb2280e522b0580

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Secretari: César Romero García
Interventora: Cristina Fontova Camacho
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.

-

Associació Abrera Contra La Violència De Gènere

-

Vive Y Baila

-

Agrupació Esportiva Abrera

-

Associació Voluntaris Protecció Civil Abrera

-

L’Associació De Can Morral

-

Aavv La Florida Abrera

-

Club Petanca Abrera

-

Psc D’abrera

-

ERC d’Abrera

-

Abrera En Comú

-

ADA Alternativa d’Abrera

-

Ciutadans d’Abrera

-

Club Atletisme Abrera

-

Ampa Del Josefina Ibáñez

-

Centre Excursionista D'abrera

-

Yasmin Hernández Martinez

-

Jose Luis Hita Bullon

-

Ana Díaz Gordon

-

Núria Barros Rodríguez
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
MANIFEST 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Avui, 8 de març de 2021 volem manifestar que les dones no ens aturem, les dones
continuem movent el món i sent presents, participant i liderant els espais de
representació i de presa de decisió.
2
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-

ACTA DE PLE

Abans d’entrar en l’ordre del dia, la Sra. Ana Diaz, presidenta de l’Associació Abrera
Contra la Violència de Gènere, procedeix a la lectura d’un manifest subscrit per:

Ara fa un any que es va declarar l’estat d’alarma per una pandèmia que ens ha portat
a una crisi sanitària mundial amb conseqüències devastadores per al conjunt de la
humanitat i, en especial, per a les dones.

La segregació de gènere en l’àmbit laboral i el rol tradicional de cuidadores assignat a
les dones, les ha situat al capdavant de les activitats que han resultat clau durant la
pandèmia i, en conseqüència, a estar exposades a un major risc d’infecció: les dones
constitueixen el 70% de les treballadores del sistema sanitari, el 80% del personal dels
serveis socials, el 84% de treballadores a residències de gent gran, el 64% del
personal dels establiments d’alimentació i el 86% del personal de neteja.
Durant aquest any, hem vist augmentar la precarietat de les dones al mercat de treball
i la feminització de la pobresa. Les dones han patit més reduccions de la jornada
laboral comportant una pèrdua d’ingressos, un major augment de l’atur, de la
precarietat en l’economia informal i, com a conseqüència, un major risc de pobresa.
El tancament de les escoles i el confinament han comportat un increment de les
tasques domèstiques i de cura a realitzar dins de les llars, feines històricament
associades a les dones i que continuen recaient en major mesura en elles. A aquesta
intensificació de les feines de cura s’ha afegit el teletreball, comportant més
sobrecàrrega de feina i més estrès, amb un impacte en el benestar emocional de les
dones.
El context de confinament i pandèmia ha augmentat el risc de les dones a patir
violència masclista, exposant-les a conviure 24 hores amb el seu agressor, tal i com
indiquen l’augment de denúncies i atencions realitzades pels serveis i entitats
especialitzades. A més, el confinament ha dificultat considerablement l’accés a la
denúncia, així com l’accés a xarxes familiars, comunitàries i laborals que podrien oferir
contenció i ajuda.
Tot i aquest major impacte i presència femenina al capdavant de la pandèmia, hem vist
com entre les veus expertes, no hi ha dones, des de l’epidemiologia, la medicina i
3
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Cal continuar apostant de forma decidida per equilibrar els temps personal, social,
familiar i laboral i trencar així la discriminació de gènere en el temps. Això implica
continuar treballant per implantar als nostres municipis uns horaris més racionals.

ACTA DE PLE

Arran de la pandèmia, han sorgit nous obstacles que se sumen als de caràcter social i
sistèmic que persistien abans i que frenen la participació i el lideratge de les dones. A
tot el món, les dones s'enfronten a un augment de les violències masclistes, de les
tasques de cures no remunerades, de la bretxa salarial i digital, de la desocupació, de
la pobresa, entre tantes altres discriminacions, i a un retrocés en drets socials,
econòmics i polítics, com ja ha alertat les Nacions Unides.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

La COVID-19, més enllà de l’impacte sobre la salut, ha tingut un impacte sistèmic que
ha posat de manifest la importància de totes aquelles activitats essencials de cura i per
a la sostenibilitat de la vida, i ha evidenciat que les desigualtats de gènere, en un
context de crisi, situen a les dones en una posició de més vulnerabilitat.

altres àmbits de coneixement, així com en la presa de decisions a l’hora de dissenyar i
implementar mesures per donar resposta a la crisi sanitària.

Per tot això, avui 8 de març, des del món local, reiterem el nostre compromís ferm amb
l’equitat de gènere com a dret humà fonamental i manifestem el nostre compromís a:

Seguir treballant per posar fi a qualsevol forma de discriminació contra les
dones com a deure de totes les administracions públiques per continuar impulsant
mesures que incorporin la perspectiva de gènere, feminista, interseccional i de drets
humans en l’acció de Govern.
Implementar mesures destinades a mitigar l'impacte de gènere derivat de la
crisi provocada per la COVID-19 i a garantir la igualtat real i efectiva entre homes i
dones, incorporant la perspectiva de gènere a totes polítiques públiques i les
actuacions de resposta que es defineixin des de l’àmbit econòmic, social, etc.
Promoure la participació plena i efectiva de les dones en tots els nivells de
decisió en la vida política, econòmica, social i cultural, així com a definir estratègies
concretes en relació a les cures des de l’àmbit supralocal i municipal que permetin
reforçar els Serveis, dignificar les professions vinculades, donar suport a treballadores
i persones cuidadores en l’àmbit familiar, promoure la corresponsabilitat dels homes i
recolzar els espais i xarxes comunitàries.
-

Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el Pacte
4
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És per això que calen lideratges feministes; és per això que cal una participació àmplia
de les organitzacions feministes; i és per això que cal aprofundir en el canvi de
paradigma patriarcal de la societat. I és per això que és essencial garantir la inclusió
de les necessitats de les dones en les prioritats de resposta i en les mesures de
recuperació i resiliència.

ACTA DE PLE

En aquest sentit, cal destacar l’abordatge i la gestió de la crisi que s’ha fet a països
liderats per dones, com Dinamarca, Etiòpia, Finlàndia, Alemanya, Islàndia, Nova
Zelanda, Eslovàquia o Taiwan. La seva gestió ha estat reconeguda a nivell mundial per
la seva eficàcia per fer front a l’impacte sanitari i socioeconòmic de la pandèmia, i ha
constituït un exemple de com els lideratges feministes aporten polítiques i
pressupostos més efectius, inclusius i justos per afrontar les crisis.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Aquesta infrarepresentació de les dones també es fa palesa en els espais de presa de
decisió política, només 20 països al món tenen una dona com a cap d’estat o de
govern; les dones ocupen només un 24,9% dels escons parlamentaris nacionals a tot
el món i el 36,3% dels càrrecs electes a nivell local. Aquest fet es tradueix en una
major dificultat per incloure les necessitats específiques de les dones en els processos
de desenvolupament, avaluació i seguiment de les polítiques, plans i pressupostos
associats a la lluita contra la COVID-19, inclosa la recuperació econòmica i la
resiliència sanitària en un futur.

per la Reforma Horària de l’any 2017 ‒signat per 110 entitats i institucions‒, per
aconseguir que l’any 2025 els horaris de Catalunya s’hagin equiparat als dels països
europeus i siguin més racionals i saludables.
A desplegar, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, la reforma de la
Llei catalana de violència masclista recentment aprovada, així com a reforçar els
mecanismes de suport a les entitats socials que estan atenent a les dones i que també
es troben en una situació molt complicada.

NO ENS ATUREM, continuem treballant per uns municipis més justos, inclusius i
equitatius, fem ciutats i pobles FEMINISTES.

ORDRE DEL DIA:
PART RESOLUTIVA

ACTA DE PLE

Instar el Govern de l’Estat a aprovar com més aviat possible el Pla Estratègic
d'Igualtat d'Oportunitats i posar les bases per a un sistema de polítiques de cures
comptant amb la participació dels diferents nivells administratius.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Instar el nou govern de la Generalitat a implantar canvis organitzatius per a
millorar la gestió de totes les polítiques d’igualtat de gènere, i per a garantir la
transversalitat de forma coordinada entre la Presidència de la Generalitat i l’Institut
Català de les Dones, reforçant les direccions i unitats d’igualtat de totes les
conselleries i departaments.

2. Expedient núm. 4178/2020. Aprovació de l’adhesió al Pla per la diversitat sexual i
de gènere del Baix Llobregat 2020 – 2024.
3. Expedient núm. 6234/2020. Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament
d’Abrera i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a l’execució d’actuacions
en el marc del programa “treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona.
4. Expedient núm. 865/2021. Aprovació bases específiques per a l’atorgament
d’ajudes a entitats culturals i associacions de veïns destinades a la realització
d’activitats i projectes culturals.
5. Expedient núm. 980/2021. Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 20212023.
6. Expedient núm. 1107/2021. Aprovació de l’Addenda d’actualització del Conveni
ASGEL signat amb la Diputació de Barcelona.
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1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 28-01-2021.

7. Expedient núm. 1039/2021. Aprovació de les bases reguladores de la concessió
de cupons descompte en serveis i productes, a bescanviar als comerços d’Abrera
per fer front a la crisi del coronavirus (COVID-19).
8. Expedient núm. 1178/2021. Aprovació de les bases reguladores de les
subvencions destinades a comerços, persones treballadores autònomes i
microempreses per fer front a l’impacte de la COVID19.
9. Expedient núm. 1150/2021. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit al
Pressupost General per a l’exercici de 2021 núm. 04/2021, per crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit.

13. Expedient núm. 1201/2021. Aprovació bases reguladores del “Concurs de pintura
rápida”.
14. Expedient núm. 1230/2021. Aprovació de les bases reguladores del Concurs de
Relats “Imagina Abrera”.
15. Expedient núm. 1241/2021. Compatibilitat d’activitat pública a favor de la Sra.
Marta Soler Balcells
16. Expedient núm. 1426/2021. Moció presentada conjuntament per Alternativa
d'Abrera i Abrera en Comú. Per impulsar les polítiques de sensibilització per
desmuntar rumors enfront la convivència.
17. Expedient núm. 1425/2021. Moció presentada conjuntament per Alternativa
d'Abrera i Abrera en Comú. Pacte local del patrimoni d'Abrera.
18. Expedient núm. 1427/2021. Moció presentada conjuntament per Alternativa
d'Abrera i Abrera en Comú. Sobre el control de preus del lloguer.
19. Urgències.
19.1 Expedient núm. 1176/2021. Ordenació del personal. Creació de lloc de
Sergent sotscap i valoració singularitzada del lloc de treball.
19.2 Expedient núm. 1516/2021. Compatibilitat d’activitat privada a favor del Sr.
Ángel Balmori.
6
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12. Expedient núm. 1197/2021. Aprovació bases reguladores del concurs del cartell
de Festa Major.

ACTA DE PLE

11. Expedient núm. 1187/2021. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 01/2021.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

10. Expedient núm. 1173/2021. Modificació de la plantilla de personal exercici 2021.

ACTIVITAT DE CONTROL
20. Expedient núm. 1041/2021. Donar compte al Ple de la relació de decrets i de la
relació dels acords de les Juntes de Govern - de gener i febrer de 2021.
PRECS I PREGUNTES

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 28 de gener de 2021, és
aprovada per unanimitat dels assistents.

2. Expedient núm. 4178/2020. Aprovació de l’adhesió al Pla per la diversitat
sexual i de gènere del Baix Llobregat 2020 – 2024.
Vista la notificació de l’aprovació del Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix
Llobregat 2020-2024 pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, presentada al registre
d’entrada número 2020-E-RC-4541 de data 29 de juliol de 2020, que va ser aprovat,
en sessió ordinària, celebrada el 20 de juliol de 2020 pel Ple del Consell Comarcal del
Baix Llobregat. Així com l’inici de l’adhesió de tots els ajuntaments de la comarca que
ho desitgin, especialment aquells que no disposen d’un Pla local LGTBI.
Vist que la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, va ser aprovada pel Parlament de Catalunya
per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per
erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Vist que l’any 2018 es va constituir la Taula Comarcal LGTBI, com a espai de
coordinació i impuls del desplegament de la Llei 11/2014 al Baix Llobregat, amb la
participació de tots els ajuntaments de la comarca.
Atès que el 2 d’octubre de 2019 es va realitzar al Consell Comarcal, la sessió de
presentació a la Taula Comarcal LGTBI, que va contemplar tant el marc conceptual i
metodològic com el procés d’elaboració del Pla en tres fases:
7
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1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 28-01-2021.

ACTA DE PLE

PART RESOLUTIVA

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

21. Degut a la situació sanitària, el Ple es realitzarà per videoconferència i no a la Sala
de Plens de la Casa Consistorial. La ciutadania podrà formular precs i preguntes
al ple per correus electrònic a l'adreça romerogc@abrera.cat fins a 48 hores
abans de la celebració del ple per tal que es puguin preparar les respostes
adequadament.

Fase de diagnosi (octubre 2019 - febrer 2020)
Fase de Pla d’Acció (març - maig 2020)
Fase de Redacció i Validació (maig - juliol 2020)

S’ha emès informe tècnic número 2020-0010 de data 08 de setembre de 2020 en el
qual s’informa favorablement la subscripció de l’adhesió al citat Pla.
En virtut de tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal
l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar l’adhesió al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat
2020 - 2024, que s’annexa a aquest acord.
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat, i al Servei
d’Igualtat de l’Ajuntament d’Abrera per al seu coneixement i efectes oportuns.
Tercer. 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.
Quart. 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
8
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Segons l’article 85 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, correspon a la comarca
assegurar l’establiment i l’adequada prestació de serveis municipals en el seu territori,
en el marc establert a l’article 42.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.

ACTA DE PLE

El Pla s’estructura al voltant de les següents línies estratègiques:
1. Impuls de les polítiques de diversitat sexual i de gènere
2. Acció contra la LGTBIfòbia i la violència cap a les persones LGTBI
3. Coeducació i transmissió de valors igualitaris
4. Espai públic, visibilitat i participació de les persones LGTBI
5. Promoció dels drets laborals de les persones LGTBI
6. Salut i drets sexuals i reproductius
7. Cultura, mitjans de comunicació i esports

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Atès que reunida la Taula Comarcal LGTBI el 3 de juliol de 2020, es donà el vistiplau
al text definitiu del Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat 2020
- 2024. La Taula Comarcal LGTBI, sent l’òrgan des d’on s’articularà l’execució i
seguiment del Pla, ha de donar suport i estar present en cadascuna de les accions
plantejades.

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com a la
web municipal.
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 17

El programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal que els ens
destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació
econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en l’impuls de la
tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses
cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari.
El 24 de novembre de 2020 es rep mitjançant registre d’entrada 2020-E-RC-6872,
notificació del dictamen de la concessió de l’ajut econòmic, que es concedeix a
l’Ajuntament d’Abrera 28.739,49€ amb la següent distribució: 18.680,67€ per
l’anualitat 2021 i 10.058,82€ per l’anualitat 2022 amb Codi XGL 20/X/295757.
El 19 de gener es va aprovar per JGL l’acceptació de la subvenció i el 28 de gener es
fa la tramesa d’acceptació al PMT de la Diputació de Barcelona.
Vist que d’acord amb les previsions del règim d’aquest programa, l’execució de les
actuacions es poden portar a terme a través del propi ens, per si mateix o a través
d’ens instrumentals, en aquest segon supòsit sempre que la matèria formi part de
l’àmbit d’actuació de l’ens, d’acord amb els seus estatuts, i en els termes dels articles
32 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Es poden executar també a través d’altres ens locals que ostentin la condició de
destinataris del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb qui es
9
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El 12 de novembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar un dictamen amb número 537 sobre Programa específic Treball, Talent i
Tecnologia, en el marc del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”,
el seu règim regulador i la relació individualitzada dels ajuts a concedir (exp. núm.
2020/0015535).
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3. Expedient núm. 6234/2020. Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament
d’Abrera i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a l’execució
d’actuacions en el marc del programa “treball, talent i tecnologia” de la
Diputació de Barcelona.

ACTA DE PLE

Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

formalitzi un encàrrec en els termes de l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
L’Ajuntament d’Abrera encarrega a l’ens Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
l’execució de les actuacions incloses en les línies d’actuació del Programa específic
“Treball, Talent i Tecnologia” aprovat per la Diputació de Barcelona.

Aquesta transferència de l’import de l’ajut rebut de Diputació es farà en dues
anualitats, de la següent manera:
- 1era anualitat any 2021: per un import de 18.680,67 €, un cop rebuda la bestreta del
100% de Diputació de Barcelona al tramitar l’acceptació de la subvenció.
- 2ona anualitat any 2022: per un import de 10.058,82 € prèvia presentació i validació
de la justificació de les despeses corresponents a, com a mínim, el 100% de l’import
periodificat el 2021.

ACTA DE PLE

Pel compliment dels objectius establerts en el present conveni, l’Ajuntament d’Abrera
es compromet a transferir a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca l’import de
28.739,49 € corresponent a l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona per poder dur a
terme les actuacions objecte d’aquest encàrrec de gestió. Aquest import suposa un
9,58 % de l’import global del projecte, que és de 299.839,04 €, segons consta a
l’annex d’aquest conveni (Pressupost global del projecte presentat a Diputació de
Barcelona en el marc del Programa Treball, Talent i Tecnologia)

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

El present conveni d’encàrrec de gestió entrarà en vigor a partir de la seva signatura i
serà vigent fins al 31/12/2022, data de finalització de l’execució del Programa “Treball,
Talent i Tecnologia”.

Atès l’interès de l’Ajuntament d’Abrera d’executar dins de les seves competències i
àmbit territorial, les diferents actuacions definides en el Programa “Treball, Talent i
Tecnologia” a través d’un encàrrec de gestió a favor de l’ens Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca, donat que no es disposa de mitjans propis necessaris i per tal
d’aconseguir efectuar amb la màxima eficàcia aquest projecte.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Promoció Econòmica, en
el marc de la normativa vigent i tenint en compte la necessitat motivada de l’actuació,
així com l’emissió dels informes pertinents, aquesta regidora delegada, en ús de les
atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2019-1009, de data 27 de juny de
2019 (BOPB de data 17 de juliol de 2019), proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar la minuta del Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament
d’Abrera i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a l’execució d’actuacions en
el marc del programa “treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona que
s’annexa i facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui
10
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Vist l’informe tècnic favorable núm. 2021-0005 de data 23 de febrer de 2021, signat
per la tècnica de Promoció Econòmica.

necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.
Segon. Declarar la plurianualitat de la despesa que es deriva del susdit Conveni,
d’acord amb el que estableix l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ABRERA
I
L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS
EN EL MARC DEL PROGRAMA “TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA” DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA
A Sant Andreu de la Barca, a __ de ___ de 2021

ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, l’Il·lm. Sr. Jesús Naharro Rodríguez Alcalde de l’Ajuntament d’Abrera, que actua en
representació d’aquest, degudament facultat per a aquest acte per acord de Ple de data 25 de
març de 2021, amb l’assistència del Sr. Cesar Romero García, Secretari de la corporació per
l’article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
introduït pel número 25 de l’article 1r. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’Administració Local.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. M. Enric Llorca i Ibáñez, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca, que actua en representació d’aquest, degudament facultat per a aquest
acte per acord de Junta de Govern de data 23 de febrer de 2021, amb l’assistència de la Sra.
Begoña Gil Hernández, Secretària Accidental de la Corporació per l'article 3.2.i) del Reial
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Ambdues parts es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal necessària
per a la formalització del present Conveni, i
EXPOSEN
I.

Que la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de data
12/11/2020 ha aprovat el Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”, en el marc

11

ACTA DE PLE

ANNEX
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Quart. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i comunicarho a la Diputació de Barcelona i als Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament, als
efectes escaients.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa plurianual de 28.739,49€ que es deriva del
punt anterior, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’estat de despeses
200/2410/46200 Transferències corrents a Ajuntaments, del vigent Pressupost
General, quedant 18.680,67€ per a l’exercici de 2021 i 10.058,82€ per a l’exercici
2022.

III.

D’acord amb les previsions del règim d’aquest programa, l’execució de les actuacions
es poden portar a terme a través del propi ens, per si mateix o a través d’ens
instrumentals, en aquest segon supòsit sempre que la matèria formi part de l’àmbit
d’actuació de l’ens, d’acord amb els seus estatuts, i en els termes dels articles 32 i
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Es
poden executar també a través d’altres ens locals que ostentin la condició de
destinataris del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb qui es
formalitzi un encàrrec en els termes de l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.

IV.

Que l’Ajuntament d’Abrera és un ens local que disposa de competències a l’àmbit del
foment del treball i funcions per a la reactivació de la seva economia local i és
destinatari de la subvenció atorgada dins del Programa “Treball, Talent i Tecnologia”
de la Diputació de Barcelona, per un import de 28.739,49 €.

V.

Que l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca és un ens local que disposa de
competències a l’àmbit del foment del treball i funcions per a la reactivació de la seva
economia local i té la condició de destinatari del Pla de concertació Xarxa de Governs
Locals 2020-2023.

VI.

Que és d’interès de l’Ajuntament d’Abrera executar dins de les seves competències i
àmbit territorial, les diferents actuacions definides en el Programa “Treball, Talent i
Tecnologia” a través d’un encàrrec de gestió a favor de l’ens Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca, donat que no es disposa de mitjans propis necessaris i per tal
d’aconseguir efectuar amb la màxima eficàcia aquest projecte.

VII.

Que tant a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, que regula els encàrrecs de gestió, com a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, s’estableix que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de
serveis de la competència dels òrgans, els organismes o les entitats públiques, pot ser
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa
administració o d’una altra de diferent per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els
mitjans tècnics per a dur-la a terme i, també, que l’encàrrec s’ha de formalitzar tenint
en compte una sèrie de determinacions que s’hi estableixen, elements aquests que es
donen en l’objecte i els objectius del present conveni.

VIII.

Que ambdues parts en el marc de les seves respectives competències han convingut
les condicions en que s’efectuarà l’encàrrec de gestió per portar a terme les
actuacions de les diferents línies de treball i per tal de deixar constància d’aquests
acords formalitzen el present conveni, prèviament aprovat pels respectius òrgans de
govern de cada ens, i que es regirà per les següents,

12

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Aquest programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal que els
ens destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació
econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en l’impuls de la
tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses
cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari.
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II.

ACTA DE PLE

del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, així com el règim
regulador i la concessió d’ajuts als ajuntaments de la província de Barcelona.

CLÀUSULES
Primera.- Objecte de l’encàrrec de gestió
1.1. L’Ajuntament d’Abrera encarrega a l’ens Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
l’execució de les actuacions incloses en les línies d’actuació del Programa específic
“Treball, Talent i Tecnologia” aprovat per la Diputació de Barcelona.

-

Línia 1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
Línia 2. Aliances estratègiques desenvolupament del pla integral
Línia 3. Desenvolupament competencial de les persones
Línia 4. Impuls capacitat productiva i transformació teixit empresarial

L’ens encarregat de l’execució restarà obligat a realitzar les actuacions derivades de l’encàrrec
de gestió dins les anteriors línies d’actuació, i d’acord amb el Pla d’Acció presentat i el que
s’estableix a l’article 12 del règim aprovat.
Tercera.- Obligacions de l’Ajuntament d’Abrera
3.1 Supervisar l’activitat encarregada per tal que les actuacions realitzades per encàrrec es
desenvolupin en el marc competencial i normatiu vigent.
3.2 Facilitar la difusió de la informació necessària per a donar a conèixer aquest encàrrec de
gestió a la seva ciutadania i a les empreses.
3.3 Aportar la quantitat de 28.739,49 € en concepte de participació del projecte i com aportació
de l’encàrrec de gestió.
Quarta.- Obligacions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
4.1 L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca es compromet a executar les actuacions objecte
del present encàrrec d’acord amb el règim regulador del Programa Treball, Talent i
Tecnologia”, els criteris tècnics establerts per la Diputació de Barcelona al document
“Orientacions per a l'elaboració del pla d'acció”, així com en el propi Pla d’acció presentat.
Es compromet també a comunicar l’inici i finalització dels treballs.
4.2 A la finalització de l’encàrrec, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca es compromet a

13
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Aquest programa es fonamenta en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la
transició digital de persones, empreses i institucions. Les actuacions desenvolupades s’hauran
de desplegar tenint en compte les persones i empreses de l’àmbit territorial municipal, a través
de l’execució de les línies d’actuació previstes en el Programa:

ACTA DE PLE

Segona.- Execució de les actuacions

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

1.2. Aquest encàrrec de gestió no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels
elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de qui encarrega dictar els
actes o les resolucions de caràcter jurídic necessaris en l’activitat material objecte
d’encàrrec.

justificar a l’Ajuntament d’Abrera la relació de despeses realitzades vinculades a l’execució
de les línies d’actuació per l’import transferit, així com una memòria tècnica de les
actuacions desenvolupades. Aquesta documentació l’haurà de presentar també a
requeriment de l’ajuntament beneficiari, en el supòsit que aquest es vulgui acollir a la
justificació voluntària entre el 02/01/2022-15/11/2022.
4.3 L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca es compromet a conservar els documents
justificatius de l’aplicació dels fons rebuts per un període no inferior als sis anys,
comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.
Cinquena.- Entrada en vigor i vigència

Pel compliment dels objectius establerts en el present conveni, l’Ajuntament d’Abrera es
compromet a transferir a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca l’import de 28.739,49 €
corresponent a l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona per poder dur a terme les actuacions
objecte d’aquest encàrrec de gestió. Aquest import suposa un 9,58 % de l’import global del
projecte, que és de 299.839,04 €, segons consta a l’annex d’aquest conveni (Pressupost
global del projecte presentat a Diputació de Barcelona en el marc del Programa Treball, Talent
i Tecnologia)
Aquesta transferència de l’import de l’ajut rebut de Diputació es farà en dues anualitat, de la
següent manera:
- 1era anualitat any 2021: per un import de 18.680,67 €, un cop rebuda la bestreta del 100%
de Diputació de Barcelona al tramitar l’acceptació de la subvenció.
- 2ona anualitat any 2022: per un import de 10.058,82 € prèvia presentació i validació de la
justificació de les despeses corresponents a, com a mínim, el 100% de l’import periodificat el
2021.
Setena.- Comissió de seguiment i avaluació
En el termini d’un mes des del moment de l’aprovació de l’encàrrec de gestió, si escau, es
crearà una Comissió de seguiment per a la interpretació i resolució dels problemes o
incidències que puguin plantejar-se durant l’execució de les actuacions. Aquesta Comissió
estarà formada per un representant de cada entitat signatària.
La Comissió de seguiment tindrà les següents funcions:
1. Coordinar la col·laboració prevista en aquest conveni, impulsar les actuacions a realitzar i
fer-ne el seguiment i el control,
2. La Comissió de seguiment i avaluació haurà d’aprovar, si fos el cas, els plans d’actuació
anuals.
3. Aquesta Comissió de seguiment i avaluació proposarà i impulsarà la formalització dels
procediments i instruments específics bilaterals que permetin un desenvolupament eficient
de les actuacions conjuntes empreses en l'àmbit del present conveni.
4. Els representants de les parts en aquesta Comissió de seguiment i avaluació, es
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Sisena.- Financiació de l’encàrrec
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No obstant, aquesta vigència s’estendrà fins a la seva total justificació i el pagament dels
compromisos econòmics establerts, però que, en cap cas, podrà ser superior a quatre anys.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

El present conveni d’encàrrec de gestió entrarà en vigor a partir de la seva signatura i serà
vigent fins al 31/12/2022, data de finalització de l’execució del Programa “Treball, Talent i
Tecnologia”.

responsabilitzen de progressar en la consecució dels objectius definits per a cadascuna de
les actuacions en aquest conveni i han d’aixecar Acta dels acords adoptats en cada reunió,
que s’elevarà a les respectives Administracions.
5. La Comissió de seguiment i avaluació podrà crear quan ho consideri necessari i
motivadament subgrups tècnics de treball específics.
6. La Comissió de seguiment i avaluació es reunirà en sessió ordinària un cop cada semestre
i en sessions extraordinàries quan es consideri oportú per a tractar temes concrets a
petició, d’una de les parts.
7. La Comissió de seguiment i avaluació també serà competent per decidir sobre la finalització
d’actuacions en curs en cas d’extinció anticipada d’aquest conveni o dels acords adoptats
en execució d’aquest.

8.3 Les actuacions derivades de l’encàrrec de gestió s’han d’adequar al previst al Pla d’Acció
presentat pel Programa “Treball, Talent i Tecnologia” així com també als acords que es
puguin adoptar de conformitat amb el previst a la clàusula segona.
8.4 El present marc jurídic es completa de forma subsidiària amb el previst a la normativa de
règim local i en concret, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (arts. 28, 57) i pel 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.
Novena. Protecció de dades de caràcter personal
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades (RGPD) i
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels
drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per l’acompliment de
l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de
les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i
executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD.
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de Protecció
de Dades de les parts en seran les interlocutores.
Desena.- Extinció i Causes d’extinció
El conveni s’extingirà pel compliment total i finalització de les actuacions objecte de l’encàrrec
de gestió.
A més, podran ser causes d'extinció del present encàrrec de gestió:
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8.2 L’encàrrec de gestió que es formalitza mitjançant el present conveni s’ha d’ajustar a les
seves clàusules i al previst a la normativa esmentada (especialment allò referit als articles
47 a 53 de la Llei 40/2015) i en aquest sentit, s’ha d’adaptar a les normes de
desenvolupament d’aquella que es puguin aprovar.

ACTA DE PLE

8.1 La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el seu article 11, i la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, en el seu article 10, regulen els encàrrecs de gestió.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Vuitena.- Marc jurídic

a)
b)
c)
d)

Mutu acord de les parts.
Impossibilitat manifesta, legal o material, de complir els pactes.
Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.
Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a l’altra, amb 1 mes
d’anticipació a la data prevista per deixar sense efecte el present conveni.

Onzena. Titularitat de la documentació generada durant la vigència de l’encàrrec de
gestió

Ambdues parts acorden la possibilitat de donar informació pública de la formalització d’aquest
conveni d’encàrrec de gestió en la que hi podran incloure: títol, contingut i termini de
realització. Es permet a la Diputació de Barceloma fer ús d’aquesta possiblitat d’informació i
difusió pública.
Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altre, es seguiran les instruccions
sobre imatge corporativa que puguin establir-se al respecte per cadascuna de les parts.
Tretzena.- Jurisdicció, resolució de controvèrsies i responsabilitats
Aquest conveni té naturalesa administrativa, quedant fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei de
Contractes del Sector Públic, regint-se per a la seva interpretació i desenvolupament, per les
seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l'ordenament jurídic administratiu.
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i execució
d’aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat en el si de la
Comissió de seguiment i avaluació.
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no poguessin ser
resoltes per la Comissió de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció
contenciós administrativa.
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat,
Jesús Naharro Rodríguez
Alcalde Ajuntament d’Abrera

Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde Sant Andreu de la Barca
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Dotzena.- Difusió de les activitats acordades
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En tota la documentació hi constarà el logotip del Programa “Treball, Talent i Tecnologia” i el
logotip de la Diputació de Barcelona d’acord amb les normes disponibles a la Seu electrònica
de la Diputació. Es podrà fer constar també la titularitat municipal, el logotip i la imatge
corporativa.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Correspon a ambdues entitats signatàries del present conveni l’explotació de la documentació
derivada de la prestació del servei o la que resulti de l’elaboració d’informes, estudis o
qualsevol altre tipus de contingut que es pugui elaborar dins del seu àmbit territorial.

Cesar Romero García

Begoña Gil Hernández

Secretari Ajuntament d’Abrera

Secretària Ajuntament Sant Andreu de la
Barca

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

Atès que l’Ajuntament d’Abrera té per objectiu de la cultura, des de l’interès públic i
general del municipi, les bases específiques per a l’atorgament de les subvencions
destinades a la realització d’activitats i projectes culturals, rau precisament en la
promoció d’aquestes des de les entitats culturals i associacions veïnals municipals.
Vista l’Ordenança reguladora de les bases generals per a l’atorgament de
subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre, en matèria de cultura, esports,
infància i joventut, educació, acció social, gent gran, sanitat i salut pública, igualtat,
comerç i ocupació, medi ambient i convivència i cooperació a Abrera aprovada
definitivament el 12/09/19.
Vist la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu
Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
S’ha emès informe tècnic núm. 2021-0010 de data 19 de febrer de 2021, signat pel
tècnic d’activitats culturals i festes populars, en el qual s’exposen les bases
específiques esmentades.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Cultura, 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 2019-1008, de 26 de juny
de 2019, proposa al Ple municipal l’adopció del següent
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4. Expedient núm. 865/2021. Aprovació bases específiques per a l’atorgament
d’ajudes a entitats culturals i associacions de veïns destinades a la
realització d’activitats i projectes culturals.

ACTA DE PLE

Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Vots a favor: 17

ACORD
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques de les subvencions per a
l’atorgament d’ajudes a entitats culturals i associacions de veïns destinades a la
realització d’activitats i projectes culturals d’acord amb el text que s’annexa a aquest
acord.

Cinquè. Comunicar aquest acord al Servei de Cultura i als Serveis Econòmics de
l’Ajuntament d’Abrera.
ANNEX
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DES LES SUBVENCIONS MITJANÇANT
EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’AJUNTAMENT
D’ABRERA DESTINADES A ENTITATS QUE REALITZIN ACTIVITATS I PROJECTES
CULTURALS
a)

OBJECTE

Són objecte de regulació en aquestes bases les subvencions destinades a activitats culturals
que atorgui la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Abrera.
L'Ajuntament destinarà els recursos municipals a projectes d’àmbit local, més enllà dels que ho
són a raó particular. L’optimització dels recursos municipals passen per una optimització en la
gestió i repartiment d’aquests entre el teixit associatiu d’Abrera.
Els principis d’actuació i objectius envers la gestió dels recursos municipals que donen suport
a les associacions i entitats culturals locals, són els següents:
a) que els programes i propostes d'activitats culturals presentats responguin a un interès públic
i general del municipi, així com la relació que mantinguin entre col·lectius i/o entitats del
municipi.
b) que es centrin en la cultura popular i tradicional d’Abrera, el patrimoni cultural material i
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Quart. Aprovar definitivament les bases sempre i quan no s’hagin presentat
al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la seva
modificació.

ACTA DE PLE

Tercer. Sotmetre les Bases a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a
partir de la seva publicació del Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb els
articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 33 i 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 52 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques
de Catalunya.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Segon.
Publicar
el
present
acord
al
tauler
municipal
d'anuncis,
(http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/board//) i al Butlletí Oficial de la Província.

immaterial del municipi i/o l'oferta cultural que proposin.
c) en cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o
comercial.
d) l'activitat constant durant el transcurs de l'any (preparació, assajos, recopilacions i diferents
treballs, etc.) necessaris per a poder fer actuacions, exposicions, concerts, obres, etc. finals.
e) el nombre d’activitats a realitzar, així com el nombre d’assistents/practicants a l’activitat.
2. RÈGIM JURÍDIC I CARÀCTER DE LES SUBVENCIONS

c) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
d) Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
e) Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.
f) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local (arts. 25 i 72 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i arts. 40, 189.2. i 214.2 de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de
març) (d’ara endavant LRHL).
g) La legislació de la Comunitat Autònoma (arts. 239, 240 i 241 del Text Refós de la Llei
Municipal de Règim Local de Catalunya), i (arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny).
h) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret
1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
i) Les Bases d’Execució del Pressupost i la normativa sobre delegació de competències i
atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament vigents en el moment de la concessió.
j) A Catalunya les associacions inscrites al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya venen regulades per la Llei 4/2008 del24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques,modificada per la Llei 7/2012 de 15 de juny de
modificació del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual,
són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa de
subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap dret a l’obtenció d’altres
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b) Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023.
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a) Ordenança reguladora de les bases generals per a l’atorgament de subvencions destinades
a entitats sense ànim de lucre, en matèria de cultura, esports, infància i joventut, educació,
acció social, gent gran, sanitat i salut pública, igualtat, comerç i ocupació, medi ambient i
convivència i cooperació a Abrera aprovada definitivament el 12/09/19.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

El marc legal d’aquestes Bases reguladores està constituït per:

subvencions en anys posteriors (tret que s’hagin concedit amb caràcter plurianual) i no es
poden al·legar com a precedent.
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: publicitat, transparència,
concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
3. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
1.- Les subvencions podran sufragar fins al 100% del cost del projecte.

Podran sol·licitar les subvencions aquelles entitats o associacions que acompleixin els
següents requisits:
a. Cal tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts per les bases.
b. Que no tinguin afany de lucre.
c. Que estiguin legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats d’Abrera.
d. Que realitzin activitats d'interès general que s'incloguin en algun dels àmbits fixats en
aquestes bases.
e. Haver justificat degudament les subvencions concedides en edicions anteriors, dins del
termini marcat en la convocatòria anual corresponent.
f. Complir amb tots els requisits establerts per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, pel seu reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i,
en el seu cas, pel que estableixi la corresponent convocatòria.
g. S’han de trobar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i
l’Agència Estatal d’Administració Tributària; com també amb la Seguretat Social i amb les
obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.
h. Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil. La pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil haurà de cobrir qualsevol incidència durant la realització de les activitats . L’import mínim
cobert per cada risc serà:
-Capital assegurat per sinistre: 150.000 €
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4. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

ACTA DE PLE

3.- Es subvencionarà un màxim de 7.000 € per projecte en la línea 2, dedicat a les activitats i
projectes culturals de les associacions veïnals d’Abrera. L’import a concedir a cadascun dels
projectes o activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre totes les
associacions sol·licitants, en relació als punts assignats.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

2.- Es subvencionarà un màxim de 2.500 € en la línea 1, foment de les entitats culturals
d’Abrera. L’import a concedir a cadascun dels projectes o activitats subvencionades es
determinarà de forma proporcional entre totes les entitats sol·licitants, en relació als punts
assignats.

-Capital assegurat per víctima: 150.000 €
i. Els/les beneficiaris/àries hauran de complir els següents principis ètics i de conducta:
-Comunicar immediatament a l’ajuntament les possibles situacions de conflicte d’interessos.
-No realitza cap acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitat i lliure
concurrència.
-No realitzar accions que posin en risc d’interès públic.

-Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les
obligacions contingudes en aquest condicionat.
-L’incompliment de qualsevol de les obligacions descrites serà causa de revocació de la
subvenció, sens perjudici de les altres possibles conseqüències que preveu la legislació
vigent.
No podran sol·licitar les subvencions les entitats, associacions i/o col·lectius que no respectin
l'actual marc democràtic, que no assumeixin els principis de conducta reconeguts, com ara la
Declaració Universal dels Drets Humans i altres de naturalesa similar, o bé que practiquin
actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes o misògines.
5. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les sol·licituds hauran de formular-se pels interessats/des o persones que acreditin la seva
representació per qualsevol instrument vàlid segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú.
La sol·licitud de subvenció no obliga l'Ajuntament a concedir-la, ni dona dret a l'entitat o
associació a rebre-la. Així mateix, el fet d'haver rebut ajut en un exercici anterior no genera cap
tipus de dret a rebre subvencions en exercicis posteriors.
Amb la presentació de la sol·licitud, s'entendrà implícita l'acceptació d'aquestes bases
reguladores i de la resta de normativa que resulti d'aplicació.
El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació exigida al punt 7, serà
de 15 dies a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al tauler
municipal d'anuncis.
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-Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o
l’avaluació del compliment de l’objecte de la subvenció, particularment facilitant la informació
que li sigui sol·licitada per aquestes finalitats.

ACTA DE PLE

-No realitzar pagaments, ofertes ni exigir o acceptar suborns ni participar amb els altres
aplicats competidors per obtenir conjuntament la subvenció o contracte i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o
falsejar la lliure concurrència.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

-Revelar qualsevol pagament en concepte de comissió o similar en relació amb l’obtenció de la
subvenció o contracte.

La sol·licitud recollirà la indicació de quina és la línia per la qual s’opta a la subvenció de les
que s’enumeren a continuació.
1. Entitats culturals
2. Associacions de veïns
Cada sol·licitant presentarà les activitats i projectes culturals a subvencionar, es valorarà el
conjunt de la proposta per atorgar la subvenció.

6. DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ A INCORPORAR AMB LES SOL·LICITUDS
Les entitats sol•licitants estan obligades a presentar la documentació següent:
a) Instància raonada i signada per l’interessat/da (en cas de persona física) o pel representant
legal de l'entitat en base a un formulari determinat per l'Ajuntament, en què es farà constar:
1) Títol i import de l'acció o accions i la previsió de finançament, indicant l'import de la
subvenció que se sol·licita.
2) Indicació de quina és la línia per la qual s’opta a la subvenció de les enumerades al
punt 5.
3) La previsió temporal de la seva execució.
4) La declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la subvenció.
5) La declaració que accepta les presents normes, la subvenció que se li pugui atorgar,
així com les condicions que se'n derivin en cas de ser-li concedida.
6) La declaració d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
7) Declaració de compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar
per l’òrgan concedent i el control financer que pugui efectuar l’Ajuntament d’Abrera.
8) Dades bancàries on, si és subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir
l’import de la subvenció.
b) Documentació acreditativa de la identitat personal o de la representació, en el seu cas, si la
presentació de la sol·licitud s’efectués per una altra persona en nom del sol•licitant.
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En cas dels col·lectius sense personalitat jurídica previstos a l’article 11.3 de la Llei General de
Subvencions, a la sol·licitud cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI/NIE del representant, acta de
constitució i de designació del representant i relació de membres del col·lectiu.
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La sol·licitud l’haurà de fer la persona física peticionària, o pel representat, o apoderat.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

La convocatòria s’haurà de trametre a la Intervenció municipal per tal de subministrar la
informació que correspongui ja sigui a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, als
efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones i en el
Butlletí Oficial de la Província.

I. Identificació del beneficiari aportant:
1.Escriptura de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o aquella en la que consti el
darrer objecte social.
2.Inscripció registral de l’entitat.
3.Acreditació de la Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (CIF).
II. Identificació del representant legal, aportant:

IV. Còpia de l’acta de l’assemblea general de tancament i aprovació del pressupost anterior i el
vigent.
c) Memòria tècnica (Annex1) explicativa del projecte/activitat a realitzar per al qual es demana
la subvenció.. La memòria haurà de tenir detall suficient per valorar el grau d’assoliment final
dels objectius de l’ activitat que es pretenen realitzar. En tot cas haurà de tenir els següents
apartats:
1)Objectius
2)Descripció activitat/projecte
3)Relació d’activitats a realitzar
4)Cronograma
5)Pressupost previst.
Quan l’objecte de la subvenció sol·licitada sigui el finançament general indiferenciat de les
activitats del beneficiari, la memòria serà expressiva de les activitats a realitzar al llarg de l’any
pel qual es sol·licita la subvenció.
d) En cas que les activitats a desenvolupar impliquin contacte habitual amb menors d’edat, cal
aportar una declaració jurada per acreditar que les persones que s’hi adscriguin a la realització
de les dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun dels delictes
previstos a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor disposa de
les certificacions legalment establertes.
e) Qualsevol altre document que l’Ajuntament d’Abrera consideri adient.
En el cas que aquesta documentació ja hagi estat aportada en altres ocasions a aquest
ajuntament no caldrà aportar-la de nou però caldrà indicar quina documentació es va aportar i
una declaració responsable de la seva vigència.
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III. Còpia dels Estatuts.
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2.Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

1.El Document Nacional d’Identitat (DNI).

7. POSSIBILITAT DE REFORMULACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació,
procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries. Cas que no
sigui esmenada la mancança dins d’aquest termini se l’entendrà desistit de la sol·licitud.

Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. Per a la valoració de les sol·licituds
presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris objectius (Annex II):
9.1 Criteris generals per a les dues línies de subvenció
1.

Idoneïtat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau
d’elaboració, concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la
convocatòria: fins a 10 punts, repartits de la següent forma:
a) Idoneïtat dels objectius del projecte amb la metodologia de treball i la realitat cultural
d’Abrera, fins a 5 punts.
b) Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, fins a 5
punts.

2. Impacte cultural i social del projecte presentat: fins a 5 punts, que es valorarà en base
a:
a) Públic assistent, accessibilitat i durada de les activitats presentades, fins a 2 punts.
b) Propostes i iniciatives culturals innovadores, fins a 2 punts.
b) Repercussió territorial, fins a 1 punts.
3. Grau d’implicació de l’entitat/associació en l’organització del projecte: fins a 10
punts, valorat en base a:
a) La funció que acompleix l’entitat com a organitzadora, co-organitzadora o com a
col·laboradora en les diverses activitats descrites en el projecte, fins a 4 punts.
b)Les tasques previstes de planificació,

seguiment

i avaluació per al bon
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9. CRITERIS D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
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Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris generals
indicats a punt 5 de la Ordenança reguladora de les bases generals per a l’atorgament de
subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre, en matèria de cultura, esports, infància
i joventut, educació, acció social, gent gran, sanitat i salut pública, igualtat, comerç i ocupació,
medi ambient i convivència i cooperació a Abrera aprovada el 12/09/19. A banda d’aquests,
també seran d’aplicació els criteris específics objectius i puntuables que s’estableixen a
continuació:

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

8. CRITERIS GENERALS DE L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

desenvolupament de les activitats descrites en el projecte, fins a 6 punts.
4. Pla de difusió de l’activitat o esdeveniment, valorat en base a les accions de difusió i
els mitjans utilitzats: fins a 5 punts.
5. Capacitat d’organització de l’entitat/associació: fins a 10 punts, valorada en base a:
a) El nombre d’activitats culturals programades de manera continuada al llarg de l’any,
fins a 5 punts.
b) Autonomia organitzativa de l’entitat/associació, fins a 3 punts.

La quantia de la subvenció anirà en funció de la valoració tècnica que es realitzi i es
determinarà en relació als punts assignats. Els criteris per a l’assignació de l’import a cada
subvenció tindran en compte el punt 6 de la Ordenança reguladora de les bases generals per
a l’atorgament de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre, en matèria de
cultura, esports, infància i joventut, educació, acció social, gent gran, sanitat i salut pública,
igualtat, comerç i ocupació, medi ambient i convivència i cooperació a Abrera aprovada el
12/09/19.
La quantia de la concessió és la resultant de la valoració de les peticions i la distribució
proporcional de la consignació pressupostària de la partida corresponent entre el nombre de
sol·licituds acceptades i en funció del pressupost elegible, tenint en compte els criteris que
estableixen aquestes Bases reguladores.
En tot cas cada línia d’actuació no podrà rebre una dotació pressupostària superior als 2.500 €
en cas de la línea 1 i de 7.000€ en la línea 2.
Quedarà a càrrec del peticionari l’aportació de la resta del cost, si s’escau, o bé directament o
per cofinançament de tercers (ens públics o privats). La quantia de la subvenció podrà arribar
a ser del 100% del cost del projecte.
11. QUANTIA TOTAL MÀXIMA DINS DELS CRÈDITS DISPONIBLES O LA QUANTIA
ESTIMADA DE LES SUBVENCIONS
La quantia total màxima de les subvencions a atorgar per la Regidoria de Cultura serà l’import
anualment aprovat en la convocatòria amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any en curs,
destinada a subvencionar activitats culturals.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació
pressupostàriA.
12. ORGANS COMPETENTS PER A L’ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ
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10. QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE LA SUBVENCIÓ O CRITERIS PER A LA SEVA
DETERMINACIÓ
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Les entitats i associacions sol·licitants podran presentar la documentació que considerin
convenient per tal d’acreditar els criteris de valoració. La valoració tindrà un màxim de 40
punts.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

c) El grau de col·laboració amb altres entitats i/o associacions, fins a 2 punts.

La instrucció i ordenació dels procediments de subvencions correspondrà a la regidoria de
Cultura.
L'aprovació de la convocatòria de les subvencions correspondrà a la Junta de Govern Local.

El termini per a la resolució d'atorgament de les subvencions no excedirà de tres mesos a
comptar des de la data del tancament de presentació de sol·licituds. Transcorregut l’esmenta’t
termini sense notificació de la resolució del procediment tramitat, la sol·licitud s'entendrà
desestimada.
En els supòsits determinats en l'article 22 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú a les administracions publiques, el termini màxim per resoldre es podrà
suspendre.
13. TERMINI D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
El termini per a dictar la resolució d’atorgament de la subvenció serà de 3 mesos des de la
finalització del termini per presentar les sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions aquestes seran notificades als interessats
en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò
previst amb la llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques. La
manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.
15. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES
Per tal d’assegurar la publicitat dels beneficiaris i segons allò previst en l’article 18 de la LGS,
la resolució definitiva de la concessió de la subvenció es publicarà en el Tauler d’Anuncis
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La resolució que es dicti serà motivada, acreditarà degudament els seus fonaments i contindrà
de forma expressa la indicació dels beneficiaris als quals s'atorga la subvenció, el dels ajuts
atorgats i, si s'escau, les actuacions que es volen dur a terme i el seu cost.

ACTA DE PLE

El/La Regidor/a de Cultura i Festes Populars.
El/La Regidor/a de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica
El/La Coordinador/a de l'Àrea d'Acció social i Família, Cultural i de Lleure
El/La tècnic/a de patrimoni cultural i memòria històrica.
El/La tècnic/a d’activitats culturals i festes populars.
.
Aquest òrgan remetrà el seu informe al personal responsable de la tramitació administratives
del Departament o Àrea corresponent, el qual redactarà un esborrany de proposta de
resolució.
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Les sol·licituds de subvenció, seran informades per una Comissió Avaluadora integrada per::

electrònic de l’Ajuntament.
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases i la corresponent convocatòria seran
objecte de publicitat mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions que opera com a
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
16. DESPESES SUBVENCIONABLES, JUSTIFICACIÓ I TERMINIS

•

Material no inventariable, només aquell estrictament necessari per acomplir el propòsit de
l’activitat o projecte cultural a subvencionar, fins a un màxim d'un 30% de l’import total
subvencionat.

•

Els desplaçaments no poden superar el 20% de l’import total subvencionat i han de
justificar-se amb factures legals.

•

Són subvencionables les despeses derivades del pagament per part de l’entitat dels
cursets de formació a entrenadors/es,monitors/es o tècnics/ques, sempre i quan les
persones inscrites hagin aprovat i hagin presentat la corresponent justificació segons han
aprovat el curs, fins a un màxim d’un 20% de l’import total subvencionat.

•

Àpats populars, càterings o alimentació, fins a un màxim d’un 20% de l’import total
subvencionat.

•

Despeses de personal de l’entitat, fins a un màxim d’un 20% de l’import total subvencionat.

No seran despeses justificables de la subvenció:
•

Les despeses de desplaçaments amb vehicles particulars.

•

Les despeses alienes a les activitats culturals pròpia de l’entitat.

•

Material inventariable (material no fungible, aquell susceptible de forma part de l’inventari
anual de l’entitat).

•

Premis, regals o obsequis.

k) Activitats alienes a l’objecte cultural de l’entitat (sortides de cap de setmana, activitats de
lleure no relacionats amb l’objecte de la subvenció, etc.).
l)

Àpats privats.

16.1 FORMA DE JUSTIFICACIÓ
La justificació de les subvencions per part del beneficiari s’efectuarà mitjançant la presentació
d’un compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa que contindrà:
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Despeses administratives i derivades de la gestió de l’entitat (lloguer, comissions
bancàries, gestoria, etc.), fins a un màxim d’un 30% de l’import total subvencionat..
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•

ACTA DE PLE

Com a criteri general les despeses justificables seran aquelles que de manera indubtable
responguin a l’objecte subvencionable, com:

a) Memòria justificativa (Model 03 SUBV) de les activitats desenvolupades i dels resultats
obtinguts en la qual es justifiqui el compliment de les condicions imposades en la concessió.
b) Memòria econòmica (Model 02 SUBV) justificativa del cost de l’activitat amb el contingut
establert en l’article 72.2 del RLGS., relacionant la totalitat de les despeses i ingressos del
projecte i que constarà com a mínim de:

1) Certificat (signat i segellat), emès per la presidència o la persona representant legal de
l’entitat en què figuri una relació detallada de totes les fonts de finançament (detall de tots els
ingressos i/ o subvencions) indicant l’import i la procedència.

3) Originals o còpies compulsades de les factures que es relacionin a la justificació

La documentació econòmica, dalt detallada, podrà ser substituïda per la presentació d’un
informe d’un auditor de comptes inscrit al Registre Oficial d’Auditors de Comptes, dependent
de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, adscrit al Ministeri d’Economia i Hisenda
de l’Estat.
La justificació es presentarà mitjançant els models normalitzats que facilitarà l’ajuntament
d’Abrera degudament signats. També caldrà aportar els mateixos documents en format digital,
per qualsevol altre mitjà electrònic.

ACTA DE PLE

4) Originals o còpies compulsades de les nomines i el % de dedicació del personal al projecte
o activitat.
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2) Relació classificada, signada i segellada, de totes les despeses i inversions derivades de
l’actuació subvencionada, s’haurà de detallar la identificació del proveïdor o creditor,
document, import, data d’emissió i data de pagament.

-S’haurà d’aportar una relació classificada de les despeses de l’activitat amb identificador del
creditor i del documents, el seu import, data d’emissió i data de pagament.
-S’haurà de justificar una despesa per un import com a mínim igual o superior al cost total del
projecte sol·licitat.
-Els documents justificatius a presentar seran factures, nòmines, minutes o d’altres que hauran
de reunir tots els requisits legals exigibles, i seran originals o fotocòpies compulsades. Els
rebuts caldrà que estiguin degudament signats per la persona que ha realitzat el servei.
-Les despeses subvencionables seran aquelles realitzades entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de l’any de la convocatòria.
-Totes les entitats que declarin estar exemptes d’IVA, caldrà que presentin la pertinent
documentació acreditativa. En cap cas es subvencionarà l’IVA recuperable de les factures.
16.2 REVOCACIÓ TOTAL O PARCIAL
L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari establertes en les bases i en la
normativa d’aplicació, donarà dret a l’Ajuntament a la revocació de la subvenció concedida,
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En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:

prèvia audiència del beneficiari, sense dret a què aquest rebi indemnització, i sense perjudici
del dret a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis que
siguin oportuns.
Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials e l’activitat o
programa subvencionats, de forma justificada l’ajuntament podrà modificar l’import de la
subvenció concedida de forma motivada i mitjançant la corresponent resolució per part de
l’òrgan que la va concedir.
16.3 TERMINIS
Les subvencions atorgades s`hauran de justificar-se com a màxim, abans del 31 de març de
l’any següent a la convocatòria.

Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties de pagament
de la subvenció en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris a excepció
dels casos de sol·licitud d’avançaments.
18. FORMA DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
El pagament de les subvencions es farà segons els criteris següents:
-Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació de les
justificacions de l’activitat subvencionada.
-L’entitat pot demanar un avançament de la subvenció (fins a un màxim del 100%) quan
aquesta justifiqui per escrit les seves dificultats per afrontar les primeres despeses. La bestreta
podrà ser sol·licitada fins a 10 dies naturals desprès de la publicació de la atorgament de les
subvencions.
-En els casos de pagaments anticipats es podran exigir garanties als perceptors per assegurar
que s’efectua la totalitat de l’activitat subvencionada i que es compleixen els objectius de la
subvenció.
-En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la
compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari.
19. PUBLICITAT
En tota la documentació i propaganda escrita o gràfica dels actes o activitats subvencionats ha
de constar el lema "AMB LA COL•LABORACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ABRERA".
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17. MESURES DE GARANTIA
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Aquelles entitats que desitgin prorrogar la presentació del compte justificatiu, podran sol·licitarho abans del 20 de març de l’any següent a la convocatòria. No s’atorgarà cap pròrroga a
entitats que no l’hagin sol•licitat abans d’aquesta data. La resolució de la sol·licitud es
notificarà electrònicament en el termini de cinc dies hàbils. En qualsevol cas, el compte
justificatiu només podrà incloure despeses realitzades durant l’exercici en que ha estat
concedida la subvenció.

ACTA DE PLE

16.4 PRÒRROGA DE TERMINI DE JUSTIFICACIÓ

20. CIRCUMSTÀNCIES QUE PODEN DONAR LLOC A LA MODIFICACIÓ DE LA
RESOLUCIÓ
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat beneficiària,
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
-Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.

Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altes
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.
No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de l’Ajuntament per
al mateix projecte o activitat.
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
22. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIARIES
Atorgada la subvenció, els beneficiaris estan obligats a:
-Acceptar de manera expressa l'atorgament de la subvenció.
-Realitzar l'activitat/s per a la qual s'atorga l'ajut en els termes i terminis indicats a la
convocatòria i l'acord de resolució.
-Justificar documentalment el bon fi de la subvenció.
-Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals s'atorga la
subvenció.
-Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció de subvencions o ajuts per la mateixa finalitat, procedents
de qualsevol altra administració, o ens públic nacional o internacional.
-Retornar els diners de la subvenció concedida si l'activitat o projecte no s'ha portat a terme o
s'ha desenvolupat parcialment.
-Comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració important del pressupost que es produeixi amb
posterioritat, o canvis importants a l'activitat subvencionada.
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21. COMPTABILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS
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-Quan l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import subvencionat.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

-Quan l’entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajust o
aportacions de qualsevol origen, públic o privat que sumats a l’Ajuntament superin el cost total
del projecte o de l’activitat subvencionada.

-Complir les condicions establertes en aquestes bases.
-Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci el departament
municipal corresponent.
-Fer constar en el material de difusió i publicitat el logotip en vigor de l'Ajuntament que aquest
validarà a través del departament de Comunicació.
-Fer constar la col·laboració per part de l'Ajuntament en les activitats subvencionades.

-Justificar la destinació dels fons i les quantitats atribuïdes, i facilitar a l'ajuntament d’Abrera la
comprovació i verificació del compliment de les condicions exigides en l'acord.
23. INFRACIONS I SANCIONS
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i al Títol IV del Reglament de la Llei General de
Subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol)
24. ANNEX I:

ACTA DE PLE

-En cas que les activitats a desenvolupar impliquin contacte habitual amb menors d'edat,
l'entitat beneficiària haurà de disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar
que les persones que participen en el projecte no han estat condemnades per sentència ferma
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en cas que canvií alguna persona
adscrita al projecte es compromet a aportar una nova certificació.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

-Obtenir el consentiment exprés (validació pel departament de Comunicació) de l'Ajuntament
del material de difusió i publicitat abans de fer-lo públic.

ENTITAT :
NIF:
ADREÇA:
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC :

CP:

1. Activitats i despeses a subvencionar
A continuació adjuntem un model de fitxa orientatiu, no és obligatori omplir la totalitat dels
camps ni seguir el mateix format, tanmateix des del Servei de Cultura recomanen que s’utilitzi
un format i nombre de camps similar pel conjunt d’activitats presentades en el projecte.
L’entitat podrà afegir els camps que creguin convenients, així com adjuntar imatges o
qualsevol mena de documentació tècnica o de suport, que sota el seu criteri pugui ser
susceptible de millorar la seva puntuació vers els criteris de valoració exposats en el punt 4 de
les bases de la subvenció de concurrència competitiva destinades a les activitats i iniciatives
culturals.
Model orientatiu de fitxa d’activitat/projecte:
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Memòria del projecte

CAMP
Nom de l’activitat/projecte

DESCRIPTOR DEL CAMP
Nom pel qual es coneix l’activitat.

Descripció

Definir l’activitat. Contextualitzar culturalment. Relació de
l’activitat amb l’entitat. Programació d’una festa.

Data

Ubicar l’activitat dins del calendari (dia/mes/any). Trimestre.
Anual. Cap de setmana.
Temps d’execució de l’activitat. Transcurs del temps d’inici i
finalització de l’activitat.
Carrer. Espai. Plaça. Equipament municipal. Nom del
municipi si no és Abrera.
Nombre aproximat
Persones inscrites...

Objectius de l’activitat

Foment d’una disciplina cultural. Cohesió social. Teixit
associatiu. Fomentar la cultura popular. Exhibició.
Coneixement tècnic vers una disciplina. Participació
ciutadana. Públic objectiu (joves, gent gran, infants, gent del
barri).
Obert a tota la ciutadania. Pagament de quota mensual.
Exclusiu socis i sòcies.
Necessitat de professorat extern. Materials. Recursos
tècnics. Coneixements associats al desenvolupament de
l’activitat. Formació. Programa de la festa. Necessitats de
serveis de l’Ajuntament (brigada, seguretat, material,
sol·licitud d’equipaments, ocupació via pública, neteja).
Serveis d’empreses privades (so, il·luminació, lavabos, etc).
Mesures sanitàries.
Xarxes socials. Agenda de l’Ajuntament d’Abrera. Revistes
comarcals. Premsa. Ràdio municipal. Pàgina web pròpia.
Blog.
Nombre d’assistents i participants. Enquestes de valoració.
Impacte en mitjans de comunicació locals i comarcals.
Seguiment en xarxes socials. Augment dels associats.
Definir totes les despeses associades a l’activitat:
contractacions, materials, lloguers, etc.

Accessibilitat
Planificació i organització

Promoció i difusió

Indicadors i seguiment de
l’activitat
Cost

de

participants.

Públic

assistent.

Funció de l’entitat

Organitzadora. Coordinadora. Col·laboració. Participació.

Coordinació altres entitats

Esmentar altres entitats que
desenvolupament de l’activitat.

...

...

col·laboren

en

el

2. Cost total de les despeses
•

Despeses de funcionament:

•

Despeses de les activitats:
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Nombre de públic potencial
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Ubicació/Equipament

ACTA DE PLE

Horari

•

Despeses d’inversió:

•

Altres despeses (detallar):

Previsió anual de despesa total de l’entitat:

Aportació subvenció Ajuntament d’Abrera:

•

Aportació socis i sòcies:

•

Aportació de les quotes per activitats:

•

Altres subvencions:

Previsió anual d’ingressos total de l’entitat.
25. ANNEX II: RESUM CRITERIS DE VALORACIÓ
PUNTS

ACTA DE PLE

CRITERIS DE VALORACIÓ
Idoneïtat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel
seu grau d’elaboració, concreció i coherència amb els objectius
del mateix i de la convocatòria
Idoneïtat dels objectius del projecte amb la metodologia de treball i
la realitat cultural d’Abrera
Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que
incorpora
Impacte cultural i social
Públic assistent, accessibilitat i durada de les activitats presentades
Propostes noves i innovadores
Repercussió territorial
Grau d’implicació de l’entitat/associació en l’organització
La funció que acompleix l’entitat com a organitzadora, coorganitzadora o com a col·laboradora en les diverses activitats
descrites en el projecte
Les tasques previstes de planificació, seguiment i avaluació per al
bon desenvolupament de les activitats descrites en el projecte
Pla de difusió de l’activitat o esdeveniment
Capacitat d’organització de l’entitat/associació
Nombre d’activitats culturals programades de manera continuada al
llarg de l’any
Autonomia organitzativa
El grau de col·laboració amb altres entitats i/o associacions
TOTAL

5
5

2
2
1
4

6
5
5
3
2
40

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 13
33
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3. Finançament

Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.

Vots en contra: 3
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

Abstencions: 1

El Pla Estratègic de Subvencions es configura, per tant, com a un document de
planificació de polítiques públiques; i té per objecte: definir les estratègies de l’activitat
subvencional, les prioritats a fomentar en el municipi, i la forma d’aconseguir-les des
d’una visió integradora, general, global i alineada programàticament amb els objectius
que perseguirà l’equip de govern.
En data 18 de juliol de 2019, el Ple municipal va aprovar el primer Pla Estratègic de
subvencions d’Abrera, per al període 2019-2020 (PES 2019-2020), on es definien les
diverses línies de subvenció programades durant la seva vigència.
Arribada la finalització de la seva vigència, ha estat encarregada, a l’Àmbit de
Participació Ciutadana, l’elaboració d’un nou Pla Estratègic de Subvencions per al
període 2021-2023 que, posteriorment, ha estat evolucionat amb les aportacions dels
diferents serveis de l’organització i amb la finalitat que la concessió de subvencions a
Abrera s’ajusti a aquest Pla Estratègic 2021-2023, a les Bases Generals reguladores
de Subvencions, i a les convocatòries específiques que s’aprovin en execució de les
mateixes.
El pla concerneix tant a les subvencions que s’atorguen en règim de concurrència
com les que es concedeixen de forma directa nominativa. Requerirà, així mateix, la
corresponent consignació pressupostària i la concurrència dels requisits que
s’estableixin a cada cas.
Atès el que disposa l’article 8 de la Llei 38/2003, General de Subvencions (LGS), així
34
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Les subvencions són un mitjà per assolir alguns dels objectius municipals orientats a
la satisfacció de necessitats públiques o d’interès general i estan regulades per la Llei
38/2003, General de Subvencions, que estableix, en l’ article 8, que els òrgans de les
administracions públiques o qualsevol ens que proposi l’establiment de subvencions,
amb caràcter previ, haurà de concretar en un Pla Estratègic de Subvencions: els
objectius i efectes que es pretenguin amb la seva aplicació, el termini necessari per a
la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament.

ACTA DE PLE

5. Expedient núm. 980/2021. Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 20212023.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

com els articles 11, 12 i 15 del RD 887/2006, de 21 de juliol que desenvolupa la llei,
així com els principis establerts a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, com els de les lleis de Transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
Tenint en compte el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions
que li atorga la llei, proposa al Ple municipal el següent
ACORD

Quart. Registrar i publicar el PES 2021-2023 en la Base de Dades Nacional de
Subvencions, en compliment d’allò que disposa l’article 13 del RD887/2006, de 21 de
juliol.
Cinquè.- Traslladar el PES 2021-2023 a tots els Departaments i Àmbits que tramiten
subvencions.
ANNEX
PREÀMBUL
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix que
les Administracions Públiques que proposin l’establiment de subvencions hauran de concretar
en un Pla Estratègic de Subvencions els objectius i efectes que es pretenen assolir, els
terminis per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament.
El Ple Municipal de l’Ajuntament d’Abrera, el 18 de juliol de 2019, va aprovar el primer Pla
Estratègic de Subvencions, un instrument de planificació per ordenar i racionalitzar les línies
de subvencions determinades durant el període 2019-2020; d’acord amb la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i amb el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; i es
constituïa com a un instrument al servei dels principis rectors definits a la Llei General de
Subvencions i a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, així com dels principis recollits a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la llei catalana 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
Amb la voluntat de donar continuïtat a l’anterior Pla Estratègic, l’aprovació d’aquest Pla per al
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Tercer.- Publicar el Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023 i el seu annex, al Portal
de Transparència de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

ACTA DE PLE

Segon.- El Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023 no crea drets ni obligacions i la
seva efectivitat queda condicionada a la posada en pràctica de les línies de
subvenció, sempre limitada a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Primer.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023 de l’Ajuntament
d’Abrera (PES 2021-2023), que s’incorpora com a annex a aquesta proposta.

període 2021-2023 pretén incrementar el grau d’eficàcia i eficiència de la gestió de la despesa
pública subvencional, millorar l’accés dels ciutadans a la informació de l’activitat subvencional
municipal i sistematitzar els procediments de concessió de subvencions i els instruments per a
la seva avaluació.
El Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023 és un instrument necessari per a l’articulació
coherent de la política municipal, amb el qual s’estableixen principis, objectius i estratègies per
a l’activitat subvencional d’aquest Ajuntament.

MISSIÓ I OBJECTIUS

1.1 Missió
La Missió del Pla Estratègic de Subvencions (PES) és ordenar i articular les línies de
subvencions que es determinin durant la seva vigència i tinguin com objecte el foment d’una
activitat pública, d’interès social o de promoció de les finalitats públiques d’interès local.
1.2 Objectius
Amb el present Pla Estratègic de Subvencions es plantegen els objectius següents:
•

•
•
•
•
•
•
•

Acomplir el mandat legal recollit a la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el reglament
que la desenvolupa, que defineix els plans estratègics com un instrument de
planificació de les polítiques publiques que tinguin per objecte el foment d’una activitat
d’utilitat pública, o d’interès social, o de promoció d’una finalitat pública.
Guanyar en eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública d’ajuts i
subvencions.
Garantir l’accés de la ciutadania a la política de subvencions amb garanties de
transparència, uniformitat de criteri municipal i lliure concurrència.
Donar suport a projectes que promoguin la igualtat, la inclusió, la solidaritat, la
responsabilitat i el compromís amb Abrera.
Donar suport a projectes que promoguin la innovació i l’emprenedoria des dels sectors
econòmics i socials d’Abrera.
Fomentar determinades iniciatives socials considerades d'interès general i afavorir la
participació ciutadana i la col·laboració entre l'Ajuntament i la ciutadania en la gestió
de serveis i activitats d'interès públic.
Millorar les condicions de vida de veïns i veïnes.
Corregir situacions de desigualtat entre les ciutadanes i els ciutadans i evitar situacions
d'exclusió social.

36

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

1.

Missió i objectius del Pla Estratègic
Àmbit d’aplicació, naturalesa jurídica i procediment de concessió
Beneficiaris de les subvencions
Principis d’actuació
Vigència, actualització i aprovació
Línies estratègiques de subvencions
Finançament i recursos
Indicadors de resultats, seguiment i avaluació
Control Financer
Publicitat.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ACTA DE PLE

Aquest document s’estructura, d’acord amb l’article 12 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, en els continguts següents:

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ,
CONCESSIÓ.
2.1 Àmbit d’aplicació

NATURALESA

JURÍDICA

i

PROCEDIMENT

DE

S’entén per subvenció qualsevol disposició dinerària realitzada per l’Ajuntament d’Abrera
sempre que compleixin els requisits establerts a l’article 2 de la LGS, és a dir:

El Pla Estratègic de Subvencions té la naturalesa d’instrument de gestió de caràcter
programàtic sense rang normatiu i la seva efectivitat queda condicionada al desenvolupament
efectiu de les diverses línies de subvencions, a la consignació pressupostària corresponent en
el pressupost municipal anual, a l’aprovació de les bases reguladores de les convocatòries de
concurrència pública i al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. L’aprovació del
Pla Estratègic de Subvencions no suposa, en conseqüència, que es generi cap tipus de dret a
favor dels beneficiaris potencials, que no podran exigir indemnitzacions ni compensacions en
el cas que el Pla no es porti a terme de manera total o parcial.
2.3 Modalitats de concessió aplicables
D’acord amb allò previst a la LGS, l’Ajuntament d’Abrera preveu els règims de concessió
d’ajuts i subvencions següents:
•

Subvencions concedides en règim de concurrència no competitiva i competitiva
aquestes últimes són aquelles la concessió de les quals està subjecta a la realització
d'un procés previ de comparació de les sol·licituds presentades a fi d'establir una
prelació entre aquestes amb els criteris de valoració prèviament fixats a les bases
reguladores i en una convocatòria pública per adjudicar-les a les sol·licituds que hagin
obtingut una valoració més alta.

•

Subvencions en règim de concessió directa, sense necessitat de realitzar una
convocatòria pública prèvia. Aquest règim de concessió té caràcter excepcional i està
limitat exclusivament als tipus de subvencions següents: a)
Les previstes
nominativament als pressupostos de la entitat local en els termes recollits en els
convenis i en la normativa reguladora d'aquestes subvencions. b) Aquelles
l'atorgament i/o la quantia de les quals estiguin determinats per una norma de rang
legal superior. c) Altres subvencions, amb caràcter excepcional, en què s'acreditin
raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades
que dificultin la seva convocatòria pública.
2.3.1. Subvencions en règim de concurrència competitiva

Pel que fa a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva es tindran
en compte criteris de valoració d’acord amb allò que marquin tant les bases reguladores
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ACTA DE PLE

2.2 Naturalesa jurídica
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•

Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.
Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució
d'un projecte, la realització d'una acció, l'adopció d'un comportament singular, ja
desenvolupats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació. El beneficiari
haurà de complir les obligacions materials i formals que s'hagin establert.
Que el projecte, l'acció o la situació finançat tingui per objecte el foment d'una activitat
d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública
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•
•

generals com les particulars de les diferents convocatòries de subvencions en règim de
concurrència pública.
Així mateix, és en les bases particulars que s’estableixen els criteris i la metodologia de
ponderació que permetran objectivar la selecció i la prelació de les sol·licituds presentades.
2.3.2. Subvencions nominatives, o directes
D’acord amb el principi de corresponsabilitat pública i donat l’interès social i la singularitat de la
tasca realitzada per determinades entitats en el nostre municipi, l’Ajuntament establirà
subvencions en règim d’adjudicació directa.

BENEFICIARIS DE LES SUBVENCIONS

Es consideren beneficiàries totes les persones físiques o jurídiques, entitats o associacions
públiques o privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica o
patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica, sempre que aporti el NIF, hagi
de realitzar l’activitat o el projecte que fonamenti l’atorgament de la subvenció o es trobi en
situació que legitimi la seva concessió.
Les formes jurídiques admissibles per a obtenir la condició de beneficiari són les que estableix
l'article 11 de la Llei General de Subvencions, que es concretaran en les respectives bases
reguladores o acords de concessió.
4.

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC

Aquest Pla Estratègic de Subvencions s’ha dissenyat tenint com a eixos transversals els
principis següents:
•

•
•
•

Publicitat i concurrència: convocatòria prèvia en la qual es garanteixin la lliure
concurrència i l'objectivitat en la distribució de fons públics, sens perjudici de la
possible concessió directa que, de conformitat amb l'establert en la norma aplicable,
haurà de comptar amb la deguda consignació pressupostària prèvia.
Principi d’objectivitat: aquest principi es materialitza en la determinació dels requisits
que han de complir els beneficiaris, a fi d’assolir la plena satisfacció de l’interès
general.
Principi de transparència en l’assignació dels recursos públics d’acord amb el que
estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Principi d’eficàcia en el compliment dels objectius marcats i eficiència en
l'assignació de recursos públics, mitjançant un procediment de seguiment i control de
les subvencions atorgades i l’establiment d’indicadors de gestió.

Exigència que les entitats beneficiàries i les activitats subvencionades s'adeqüin a principis
ètics i a regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, no
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3.

ACTA DE PLE

Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant acord o resolució en els quals
s’establiran les condicions i compromisos aplicables.
Quan sigui possible, els convenis seran l’instrument pel qual es canalitzaran aquestes
subvencions.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

En la tramitació de l’atorgament de subvencions directes s’haurà d’acreditar la singularitat de
l’activitat o el projecte que justifiqui la no aplicació del procediment de concurrència pública.

discriminació, objectivitat i transparència.
5. VIGÈNCIA, ACTUALITZACIÓ
SUBVENCIONS

i

APROVACIÓ

DEL

PLA

ESTRATÈGIC

DE

El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Abrera serà vigent durant els exercicis
pressupostaris 2021, 2022 i 2023
El Ple Municipal serà l’òrgan competent encarregat de la seva aprovació.

6.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE SUBVENCIONS

Les línies estratègiques de la política de subvencions de l’Ajuntament d’Abrera per al període
2021-2023 són les següents:
Línia estratègica 1. Cultura i Patrimoni Cultural
Línia estratègica 2. Esports
Línia estratègica 3. Infància i Joventut
Línia estratègica 4. Educació
Línia estratègica 5. Acció Social
Línia estratègica 6. Gent Gran
Línia estratègica 7. Sanitat i Salut Pública
Línia estratègica 8. Igualtat
Línia estratègica 9. Activitats Econòmiques, Comerç, Ocupació i Turisme
Línia estratègica 10. Medi Ambient.
Línia estratègica11. Mobilitat, Transport, Desenvolupament sostenible i rehabilitació edificis.
Línia estratègica 12. Protecció dels animals
Línia estratègica 13. Convivència, Cooperació i Protecció Civil.
A l’annex I d’aquest Pla es recullen les línies específiques d'ajudes municipals,
agrupades en les corresponents línies estratègiques, amb els seus objectius estratègics i
objectius específics, així com la resta de característiques.
7.

FINANÇAMENT I RECURSOS.

L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla, requerirà la inclusió de les
consignacions corresponents als Pressupostos municipals de cada any i l’aprovació, si escau,
de les corresponents bases reguladores i convocatòries, o els acords/resolucions que aprovin
la concessió directa.
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En el supòsit que conclòs l'exercici 2023 no s'hagués aprovat encara un nou Pla Estratègic de
Subvencions, el present s'entendrà prorrogat en aquelles línies d'actuació que hi hagi una
previsió de continuïtat.

ACTA DE PLE

De conformitat amb l’article 14.1 del RGS, el Pla Estratègic de Subvencions, es podrà
actualitzar anualment, amb la informació rellevant disponible i tenint en compte particularment
el previst al corresponent Pressupost de l’Ajuntament per a cada any, sens perjudici de
qualsevol modificació, revisió o revocació anticipada que es pugui formular.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Un cop aprovat i publicat el seu text complet al Portal de Transparència de l’Ajuntament,
entrarà en vigor.

Tota concessió de subvencions quedarà supeditada al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària.
Es limiten a la quantitat fixada que assigni, anualment, l’Ajuntament en cadascun dels
pressupostos. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determini
pressupostàriament.
Les fonts de finançament, sense perjudici que aquestes puguin ampliar-se en funció de les
subvencions provinents d’altres administracions, organismes o particulars, seran les
procedents de l’Ajuntament.

El seguiment del Pla el realitzaran cadascuna de les Àrees responsables de cada matèria
objecte de subvenció.

Si com a resultat dels informes de seguiment emesos pels tècnics responsables dels
programes, existeixen línies de subvencions que s’allunyen de la consecució dels objectius
fixats, podran ser modificades, substituïdes o eliminades.
Amb freqüència anual, es realitzarà una avaluació dels resultats obtinguts amb el Pla
Estratègic de Subvencions de la qual es donarà compte al Ple municipal.
Els indicadors que en tot cas recollirà la Memòria d’avaluació seran els següents:
•
•
•
•
•
•
9.

Nombre de subvencions atorgades/any
Import de les subvencions atorgades/any
Nombre de persones beneficiàries de subvencions
Percentatge del nombre de subvencions atorgades per concurrència
competitiva i de les atorgades de forma directa.
Nombre d’activitats concretes subvencionades.
Valoració de la continuïtat de les diverses línies de subvencions

CONTROL FINANCER

La revisió i el control financer de les subvencions recau en la Intervenció Municipal, que
elaborarà els models dels documents necessaris a aportar pels possibles beneficiaris, per
facilitar la fiscalització.
10. PUBLICITAT
L’acord d’aprovació del PES i les possibles actualitzacions posteriors seran comunicades a les
àrees implicades, als efectes oportuns, i s’hauran de publicar al Portal de Transparència
Municipal.
ANNEX I
LÍNIES ESTRATÈGIQUES
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Periòdicament, es convocarà la Comissió Interna de Participació per avaluar el grau de
compliment dels objectius del Pla.
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INDICADORS DE RESULTATS, SEGUIMENT I AVALUACIÓ.
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8.

LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM.1: CULTURA I PATRIMONI CULTURAL I MEMÒRIA HISTÒRICA

SERVEI DE CULTURA I SERVEI DE PATRIMONI CULTURAL I MEMÒRIA HISTÒRICA
1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL SERVEI DE CULTURA I DEL SERVEI DE PATRIMONI
CULTURAL I MEMÒRIA HISTÒRICA

4. El nombre d’activitats a realitzar, així com el nombre d’assistents/practicants a l’activitat.
5. Desenvolupar un teixit associatiu capaç de fer créixer el capital cultural d’Abrera.
6. Protegir, posar en valor, estudiar i divulgar el ric patrimoni cultural, històric i arqueològic de
la vila.
7. Vincular el patrimoni cultural, històric i arqueològic de la vila amb xarxa amb els municipis
veïns, la comarca i institucions científiques del país.
1.1 SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS I PROJECTES CULTURALS
CULTURALS I ASSOCIACIONS DE VEÏNS D’ABRERA

PER A ENTITATS

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
1.1.1. Consolidar les estructures de les associacions i entitats per garantir-ne una major
solidesa.
1.1.2. Garantir que les entitats compleixen correctament amb les obligacions normatives
determinades per la legislació la laboral i tributària.
1.1.3. Potenciar el pes social de les entitat i associacions: persones sòcies, activitats i
dinamització del teixit social.
1.1.4. Fomentar processos culturals creatius que tinguin com a objectiu l’assumpció de valors
culturals i socials.
1.1.5. Promocionar l’oferta cultural des de la participació i la transversalitat, facilitant l’accés a
les activitats culturals a qualsevol col·lectiu.
1.1.6. Potenciar la professionalització dels sectors culturals emergents.
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3. L'activitat constant durant el transcurs de l'any (preparació, assajos, recopilacions i diferents
treballs, etc.) necessaris per a poder fer actuacions, exposicions, concerts, obres, etc. finals.

Codi Validació: ATWPJPP37344SGMTK6AKY9GH6 | Verificació: https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 41 de 134

2. Que es centrin en la cultura popular i tradicional d’Abrera, el patrimoni cultural material i
immaterial del municipi i/o l'oferta cultural que proposin.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

1. Que els programes i propostes d'activitats culturals presentats responguin a un interès
públic i general del municipi, així com la relació que mantinguin entre col·lectius i/o entitats del
municipi.

1.1.7. Enfortir la participació de les entitats i associacions en les activitats culturals d’àmbit
públic.
1.1.8. Enaltir la cultura d’arrel abrerenca arreu del territori.
TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual. Segons l’aprovació de la convocatòria de les bases
reguladores per a l’atorgament de subvencions destinades a entitats i associacions de veïns
que realitzin activitats i projectes culturals.
FINANÇAMENT: Recursos propis.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : Concurrència competitiva.
----------------------------------------------------------------------

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
1.2.1. Promoció i difusió de les activitats culturals i populars de Bram de Foc en el marc del
calendari festiu popular: Sant Jordi, Correfoc de la Festa Major, Toc de Matines, Festes de
Barris, etc.
1.2.2. Fomentar la participació i l’associacionisme de les entitats de cultura popular com a part
del patrimoni cultural festiu local.

ACTA DE PLE

1.2 CONVENI AMB BRAM DE FOC

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.

TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual.
FINANÇAMENT: Recursos propis.
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : Conveni amb concessió directe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3 CONVENI AMB ASSOCIACIÓ CULTURAL I FOLKLÒRICA D’ABRERA
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
1.3.1. Promoció i difusió de les activitats culturals i populars de l’Associació Cultural i Folklòrica
d’Abrera en el marc del calendari festiu popular: Caramelles, Toc de Matines, Cercavila, etc.
1.3.2. Fomentar la participació i l’associacionisme de les entitats de cultura popular com a part
del patrimoni cultural festiu local.
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1.2.3. Promocionar i col·laborar en les activitats de Bram de Foc arreu del territori.

1.3.3. Promocionar i col·laborar en les activitats de l’Associació Cultural i Folklòrica d’Abrera
arreu del territori.
1.3.4. Garantir el manteniment de la imatgeria festiva d’Abrera.
TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual.
FINANÇAMENT: Recursos propis.
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.

1.4 CONVENI ABRERA SARDANISTA

1.4.1. Promoció i difusió de les activitats culturals i populars d’Abrera Sardanista en el marc del
calendari festiu popular: concert de cobla, ball de sardanes, etc.
1.4.2. Fomentar la participació i l’associacionisme de les entitats de cultura popular com a part
del patrimoni cultural festiu local.
1.4.3. Promocionar i col·laborar en les activitats d’Abrera Sardanista arreu del territori.
TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual.

ACTA DE PLE

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : Conveni amb concessió directe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : Conveni amb concessió directe.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.5 CONVENI LA XARXA D’ESPECTACLES
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
1.5.1. La realització per part de la Xarxa de 6 actuacions anuals, sempre que sigui possible i
prèvia aprovació entre les parts.
1.5.2. Promoció dels espectacles infantils: teatrals, musicals, circ, etc.
1.5.3. Fomentar la programació d’activitats culturals professionals per a públic infantil.
TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual.
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FINANÇAMENT: Recursos propis.

FINANÇAMENT: Recursos propis.
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : Conveni amb concessió directe.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.6 CONVENI ASSOCIACIÓ GASTRONOMIA I TURISME DEL PRAT I DEL BAIX
LLOBREGAT

FINANÇAMENT: Recursos propis.
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : Conveni amb concessió directe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.7 CONVENI CORAL CONTRAPUNT
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
1.7.1. La realització per part de la Coral Contrapunt d’actuacions musicals periòdiques, sempre
que sigui possible i prèvia aprovació entre les parts, al municipi d’Abrera.
1.7.2. Fomentar l’oci dels abrerencs i abrerenques en base al cant coral.
1.7.3. Promocionar i col·laborar en les activitats de la Coral Contrapunt arreu del territori.
1.7.4. Garantir el manteniment i presència del cant coral amateur a Abrera en el marc del
calendari festiu del municipi.
TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual.
FINANÇAMENT: Recursos propis.

44
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TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual.
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1.6.1. Producció de la Fira dels Porrons d’Abrera 2021, 2022 i 2023.
1.6.2. Dissenyar i desenvolupar el programa d’activitats específic per a la Fira dels Porrons
d’Abrera.
1.6.3. Posar en valor dels productes de proximitat, capaç d’atreure públic del Baix Llobregat,
les comarques adjacents i de la ciutat de Barcelona.
1.6.4. Visualitzar i consolidar el patrimoni material i immaterial lligat al passat agrícola i vinícola
d’Abrera.
1.6.5. Potenciar la restauració local, oferint les eines suficients per generar sinergies que
tinguin com a objectiu la participació del establiments abrerencs a la Fira.

ACTA DE PLE

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: Conveni amb concessió directa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8 CONVENI AMB LA FUNDACIÓ PRIVADA DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
OBJECTIUS ESPECÍFICS:

1.8.3. Promocionar conferències i concerts a Santa Cecília de Montserrat.

FINANÇAMENT: Recursos propis.
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : Conveni amb concessió directa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.9 CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER AL
CASTELL DE VOLTRERA (2021-2024) I EL CONJUNT HISTÒRIC DE SANT HILARI (20192022)
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
1.9.1. Estudi i coordinació científica dels treballs arqueològics efectuats als jaciments del
Castell de Voltrera (BCIN) i a Sant Hilari d’Abrera (BCIL).
1.9.2. Divulgació a la ciutadania de la història dels dos monuments i dels treballs d’investigació
que s’hi duen a terme mitjançant visites comentades, conferències, publicacions, etc., al llarg
de l’any.
1.9.3. Garantir la bona execució dels estudis previs i plans directors que s’efectuïn als dos
jaciments per part de les institucions involucrades en les inversions i participar en la seva
redacció, si s’escau.
1.9.4. Seguiment arqueològic dels treballs de consolidació estructural de les restes del Castell
de Voltrera.
1.9.5. Vinculació de les pràctiques d’arqueologia del grau d’arqueologia de la Universitat de
Barcelona al Castell de Voltrera.
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TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual.
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1.8.2. Participació en el finançament de la restauració d’elements artístics i històrics de notable
valor cultural.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

1.8.1. Fomentar la vinculació històrica d’Abrera amb l’Abadia de Montserrat recolzant els
projectes culturals que s’hi duen a terme.

1.9.6. Dipòsit provisional de les restes arqueològiques mobles als magatzems de la Universitat
de Barcelona.
TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual.
FINANÇAMENT: Recursos propis.
COSTOS ECONÒMICS: En el cas del conveni per a Sant Hilari no hi ha costos econòmics; en
el cas del conveni per al Castell de Voltrera té un cost anual de 3.498,00 euros, en concepte
de la contractació de l’arqueòleg/loga co-director/a de les campanyes arqueològiques que es
facin anualment al lloc, prèvia coordinació entre ambdues parts.

2.1.

AJUTS PER COL·LABORAR EN EL FINANÇAMENT DE LES DESPESES
DERIVADES DE LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS, LA DIVULGACIÓ, EL
FOMENT I LA PROMOCIÓ DE LES DIFERENTS MODALITATS ESPORTIVES DE
LES ENTITATS D’ABRERA.

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Promoure la iniciativa de les entitats esportives en l’àmbit de la promoció de l’activitat
esportiva, sobretot, en edat escolar i en esport inclusiu, potenciant l’esport femení així com les
desigualtats socials que impedeixen l’accés a l’esport federat. A més, promoure la iniciativa
social en la formació d’activitats sense ànims de lucre.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
2.1.1.

Potenciar el pes social de l’entitat: persones sòcies, activitats extra-esportives,
dinamització del teixit social.

2.1.2.

Garantir que les entitats compleixen correctament amb les obligacions normatives que
determinen tant la legislació esportiva com la laboral i tributària.

2.1.3.

Enfortir les estructures esportives, i procurar més professionalització en la gestió

2.1.4.

administrativa i esportiva.

2.1.5.

Millora de la qualitat esportiva, tècnica i social.

2.1.6.

Fomentar els valors mitjançant la pràctica esportiva. Impulsar i desenvolupar
programes que millorin el fair-play i la socialització entre tots els àmbits que participen
de l’esport.

2.1.7.

Fomentar l’esport adaptat, la integració social i a la gent gran.
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SERVEI D’ESPORTS
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 2: ESPORTS

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : Conveni amb concessió directa.

2.1.8.

Fomentar l’esport femení.

2.1.9.

Cedir instal·lacions esportives municipals i col·laborar en la mesura del possible en
d’altres que no siguin municipals perquè les entitats puguin dur a terme les seves
disciplines esportives.

2.1.10. Dinamitzar l'esport escolar tot fomentant el desenvolupament de l'activitat física a les
escoles.
2.1.11. Donar suport a les activitats esportives impulsades per les entitats esportives, tant de
caràcter amateur com de competició.

LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 3: INFÀNCIA I JOVENTUT
ÀMBITS D’ACCIÓ SOCIAL, INFÀNCIA I JOVENTUT
3.1 AJUTS ECONÒMIC DE CARÀCTER UNIVERSAL PER A LES FAMÍLIES EN QUÈ HAGI
HAGUT UN NAIXEMENT O ADOPCIÓ DE FILLS/ES
OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Fomentar la cohesió social i promoure la creació de recursos que ofereixin oportunitats a la
ciutadania.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
3.1.1. Garantir suports econòmics per a cobrir necessitats bàsiques
3.1.2. Oferir suport puntual per al moment del naixement
3.1.3. Fomentar l’equitat i la igualtat en l’accés als recursos municipals
TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual
Acord de Ple de les bases convocatòria anual per a la concessió d’ajuts econòmic de caràcter
universal per a les famílies en què hagi hagut un naixement o adopció de fills/es.
FINANÇAMENT: Recursos propis. 300 euros per naixement.
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : El procediment de concessió d’aquesta línia es realitzarà
en règim d’adjudicació universal per naixement per la ciutadania empadronada al municipi
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PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : El procediment de concessió d’aquesta línia, per a l’any
2021, es realitzarà en règim de concessió directa. Per a la resta del període es valorarà que
sigui per concurrència competitiva.
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FINANÇAMENT: Recursos propis.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual o l’indicat a les bases o acord de concessió corresponent.

d’Abrera.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2 SUBVENCIONS PER A ENTITATS MUNICIPALS AMB PROJECTES PER A LA
PROMOCIÓ DELS JOVES
OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Fomentar la cohesió social i promoure la creació de recursos que ofereixin oportunitats a la
joventut.

3.2.2.

Fomentar la participació activa de la joventut en decisions que tenen a veure amb el
seu futur

3.2.3.

Treballar a favor d’oferir oportunitats, relacions igualitàries i equitatives entre els/les
joves

3.2.4.

Fomentar pensament crític positiu per tal que els/les joves contribueixin a crear
opcions de futur per a tothom

3.2.5.

Garantir relacions saludables entre la joventut, a través d’una educació afectiva,
emocional i sexual

3.2.6.

Crear alternatives educatives i laborals que s’adaptin a les necessitats dels/les joves
del municipi

TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual.
FINANÇAMENT: Recursos propis.
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : El procediment de concessió d’aquesta línia es realitzarà
en règim d’adjudicació en concurrència competitiva.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 4: EDUCACIÓ
SERVEI D’EDUCACIÓ
4.1.

AJUTS ECONÒMICS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT, MATERIAL
AUTOEDITAT, ORDINADORS/TAULETES DIGITALS, CONTINGUTS EDUCATIUS
DIGITALS I MATERIAL DIDÀCTIC PER A EDUCACIÓ ESPECIAL
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Potenciar accions o projectes educatius, lúdics i culturals que ofereixin eines a la
joventut del municipi per afrontar el seu futur
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3.2.1.

ACTA DE PLE

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Donar suport econòmic a les famílies.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
4.1.1. Reduir la despesa econòmica relativa a l’escolarització.
4.1.2 Afavorir l’escolarització de l’alumnat.

Incentivar els projectes realitzats per les AMPA i pels centres educatius que tinguin
com a finalitat educar per la conservació i la reutilització de llibres. Així com aquells
projectes que tinguin per objecte la creació o manteniment de projectes alternatius a la
compra de llibres.

FINANÇAMENT: Recursos propis.
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries. En cas d’esgotar-se la consignació
pressupostària, es faria una modificació pressupostària.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: El procediment de concessió d’aquesta línia es realitzarà
en règim de concurrència no competitiva, atès que està prevista la concessió de l’ajut a tots els
alumnes que compleixin amb els requisits establerts a les bases de la convocatòria, i sempre i
quan hi hagi consignació pressupostària.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2.

SUBVENCIONS PER A LES AMPA DE LES ESCOLES I DE L’INSTITUT

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Donar suport econòmic a les AMPA de les escoles i de l’institut.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
4.2.1.

Facilitar el finançament d’activitats de les AMPA de les escoles i de l’institut.

4.2.2.

Donar suport a les actuacions de les AMPA per promoure la cultura en l’àmbit educatiu.

4.2.3. Fomentar actuacions que les AMPA facin a favor de la cohesió social entre les famílies
del centre.
4.2.4.

Fomentar actuacions que les AMPA facin a favor de la formació dels pares i mares
d’alumnes.
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TERMINI D’EXECUCIÓ: El termini indicat a les bases que es correspon amb el curs escolar.
Les bases es van aprovar per acord de ple en data 16 de juliol de 2020.
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4.1.4.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

4.1.3. Contribuir a la igualtat en el dret d’accés a l’educació.

4.2.5. Fomentar activitats adreçades a millorar la convivència escolar als centres educatius.
4.2.6.

Incentivar els projectes de les AMPA que donin un valor afegit al projecte educatiu de
centre.

TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual
FINANÇAMENT: Recursos propis
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.

Donar suport econòmic a les escoles.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
4.3.1.

Facilitar el finançament d’activitats de les escoles.

4.3.2.

Donar suport a les actuacions de les escoles per promoure la cultura en l’àmbit
educatiu.

4.3.3. Fomentar activitats adreçades a millorar la convivència escolar als centres educatius.
4.3.4.

Incentivar els projectes de les escoles que donin un valor afegit al projecte
de centre.

educatiu

TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual
FINANÇAMENT: Recursos propis
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: El procediment de concessió d’aquesta línia es realitzarà
en règim de concessió directa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 5: ACCIÓ SOCIAL
ÀMBIT D’ACCIÓ SOCIAL
5.1 AJUTS

PER

A

FAMÍLIES

PER

A

COBRIR

NECESSITATS

BÀSIQUES

I
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OBJECTIU ESTRATÈGIC:
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4.3. SUBVENCIONS PER A LES ESCOLES

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: El procediment de concessió d’aquesta línia es realitzarà
en règim de concessió directa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCIOEDUCATIVES
OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Fomentar la cohesió social i promoure la creació de recursos que ofereixin oportunitats a la
ciutadania.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
5.1.1. Garantir suports econòmics per a cobrir necessitats bàsiques
5.1.2. Garantir l’accés a l’educació

Acord de Ple de les bases per a la concessió d’ajuts adreçats a famílies monomarentals per al
pagament de l’IBI de l’habitatge habitual.
Acord de Ple de les bases per a la concessió d’ajuts per l’escolaritat, menjador i acollida per
infants matriculats a l’escola bressol municipal.
FINANÇAMENT: Recursos propis
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : El procediment de concessió d’aquesta línia es realitzarà
en règim de concurrència competitiva.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.2 AJUTS PER A LES ACTIVITATS INCLUSIVES DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL
OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Promoure la diversitat, la inclusió social de les persones més vulnerables o que poden estar en
risc d’exclusió
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
5.2.1

Visibilitzar el col·lectiu i millorar el benestar de persones amb diversitat funcional

5.2.2

Promoure les accions necessàries per a la inserció laboral de les persones adultes
amb discapacitat i trastorn mental

5.2.3

Impulsar les activitats o accions necessàries per lluitar contra l´estigma i oferir
espais de relació per a fer xarxa
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TERMINI D’EXECUCIÓ: Convocatòria anual
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5.1.4. Evitar el risc d’exclusió social, tot i afavorint la participació activa al municipi

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

5.1.3. Fomentar l’equitat i la igualtat en l’accés als recursos municipals

5.2.4
5.2.5

5.2.6

Donar suport comunitari a les associacions i entitats que treballin per donar
visibilització i normalització de les persones més vulnerables o amb risc d´exclusió
Contribuir en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual i del desenvolupament i les seves famílies
Facilitar l’accés a un habitatge social a les persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament

5.2.7. Gestionar activitats i serveis d’assistència social
5.2.8. Determinar anualment i incloure en les bases de les diferents convocatòries i en els
convenis les necessitats socials de les persones amb diversitat funcional

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : El procediment de concessió d’aquesta línia es realitzarà
en règim de concurrència competitiva.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 6: GENT GRAN
SERVEI D’ACCIÓ SOCIAL
6.1 AJUTS PER A LA GENT GRAN
OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Promoure activitats amb la finalitat d’afavorir dinàmiques participatives que facilitin un procés
d’envelliment actiu saludables i l’apoderament destinades a persones majors de 60 anys del
nucli d’ Abrera i dels diferents barris que formen la població d’Abrera .
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
6.1.1. Enfortir l’autonomia personal
6.1.2. Desenvolupar activitats educatives i culturals en relació a les demandes rebudes per la
població articulant una oferta que motivi la participació de les persones grans
6.1.3. Promoure activitats de dinamització social per afavorí ‘envelliment actiu i saludable
millorant el benestar emocional
6.1.4 Consolidar projectes que fomentin l’intercanvi intergeneracional
TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual
FINANÇAMENT: Recursos propis i administració pública
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COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
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FINANÇAMENT: Recursos propis

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual

COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : Concessió directa a traves d’un conveni que se signarà
durant el 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 7: SALUT PÚBLICA I BENESTAR
SERVEI DE SALUT PÚBLICA I BENESTAR

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
7.1.1
7.1.2

Promoure i fomentar entre la ciutadania els espais de trobada i ajuda mútua
necessaris per al coneixement i tractament de les malalties
Donar suport a entitats/associacions que treballen en el camp social de la salut per tal
de fomentar valor socials i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

7.1.3

Promoure la participació i col·laboració de la iniciativa social privada en el camp de la
salut, per tal de millorar la promoció, informació i educació per a la salut dels diferents
grups de població.

7.1.4

Prevenir les malalties i atendre o donar suport a les persones afectades per malalties,
els seus/ves familiars i cuidadors/es.

7.1.5

Fomentar hàbits i estils de vida saludables entre la població.

7.1.6

Millorar la cohesió social del municipi, afavorint la xarxa associativa, la participació
ciutadana i la cooperació entre el sector públic i el sector privat.

TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual
FINANÇAMENT: Recursos propis
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: El procediment de concessió d’aquesta línia es realitzarà
en règim de concurrència competitiva.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Realització d’activitats que complementin les competències municipals mitjançant actuacions
en els àmbits de la salut pública per tal de millorar la promoció, informació i educació per a la
salut dels diferents grups de la població d’Abrera, prevenir les malalties i atendre o donar
suport als afectats/des per malalties, els seus/ves familiars i cuidadors/es.

ACTA DE PLE

OBJECTIU ESTRATÈGIC:

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

7.1 AJUTS PER A ACTIVITATS I PROGRAMES PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT A
ABRERA.

LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 8: IGUALTAT
Àmbit d’Acció Social i Igualtat
5.3 SUBVENCIONS PER A ENTITATS MUNICIPALS AMB PROJECTES PER A LA
PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I VERS EL COL·LECTIU
LGTBIQ+
OBJECTIU ESTRATÈGIC:

Prevenir i sensibilitzar vers les violències masclistes i cisheteronormatives.

8.1.2.

Promoure activitats de suport en la reparació de les conseqüències patides per
les supervivents de violència masclista i llurs fills i filles.

8.1.3.

Treballar a favor de masculinitats ètiques i lliures de la càrrega heteropatriarcal.

8.1.4.

Fomentar les activitats que visibilitzen i reconeixen el talent de les dones en les
àrees tecnològiques, esportives i totes aquelles en que les dones encara precisen
d’accions concretes per reforçar la igualtat d’oportunitats i accés.

8.1.5.

Afavorir les activitats de promoció i visibilització de la dona i les seves
contribucions en l’esdevenir municipal, així com de recuperació de memòria
històrica.

8.1.6.

Vetllar pels drets de les persones LGTBIQ+

8.1.7.

Sensibilitzar entorn la diversitat sexual i de gènere i contra l’LGTBIfòbia.

TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual
Actualment està prevista com a subvenció nominativa per 3.325€
Acord de Ple de les bases convocatòria anual per a la concessió de subvencions per el foment
de recursos que ofereixin oportunitats a la ciutadania en termes d’equitat i per a l’erradicació
de les desigualtats estructurals per raó de sexe, identitat o expressió de gènere, i/o orientació
sexual en el 2022.
FINANÇAMENT: Recursos propis. 3.325€
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : El procediment de concessió d’aquesta línia es realitzarà
en règim d’adjudicació en concurrència competitiva a partir del 2022.
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8.1.1.

ACTA DE PLE

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Fomentar la cohesió social i promoure la creació de recursos que ofereixin oportunitats a la
ciutadania en termes d’equitat i per a l’erradicació de les desigualtats estructurals per raó de
sexe, identitat o expressió de gènere, i/o orientació sexual.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 9: ACTIVITATS ECONÒMIQUES, COMERÇ, OCUPACIÓ I
TURISME
PROMOCIÓ ECONÒMICA
9.1 AJUTS PER A COMERÇ - COVID
OBJECTIU ESTRATÈGIC:

9.1.2 Ajudar a fer front a les despeses dels negocis.
9.1.3 Potenciar l’activitat comercial i dels serveis de proximitat al municipi d’Abrera
TERMINI D’EXECUCIÓ: l’indicat a les bases o acord de concessió corresponent.
FINANÇAMENT: Recursos propis.
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : El procediment de concessió d’aquesta línia es realitzarà
en règim de concessió directa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.2 AJUTS A LA CIUTADANIA – COVID
OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Donar suport als comerços del municipi i als ciutadans d’Abrera per tal de minimitzar l’impacte
econòmic de la pandèmia.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
9.2.1 Fomentar el comerç local.
9.2.2 Ajudar els ciutadans d’Abrera amb el finançament de part de les seves compres als
comerços locals.
TERMINI D’EXECUCIÓ: l’indicat a les bases o acord de concessió corresponent.
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9.1.1 Contribuir a la supervivència econòmica dels establiments i activitats dels comerços
minoristes, treballadors autònoms i microempreses d’Abrera.
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OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Donar suport als comerços minoristes, treballadors autònoms i microempreses del municipi per
tal de minimitzar l’impacte econòmic que els ha provocat aquesta situació d’alarma sanitària i
recolzar-los el restabliment de la normalitat en la seva activitat econòmica i comercial.

FINANÇAMENT: Recursos propis
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : El procediment de concessió d’aquesta línia es realitzarà
en règim de concessió directa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.3 AJUTS A L’ASSOCIACIÓ DE COMERÇ D’ABRERA

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

9.3.2 Potenciar la col·laboració público-privada.
9.3.3 Enfortir el teixit comercial local.
TERMINI D’EXECUCIÓ: l’indicat a les bases o acord de concessió corresponent.
FINANÇAMENT: Recursos propis
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : El procediment de concessió d’aquesta línia es realitzarà
en règim de concessió directa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 10 MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT
10.1 AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS I PROGRAMES RELACIONADES
AMB EL MEDI AMBIENT
OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Impulsar la vida associativa, promoure la iniciativa social. sense ànim de lucre i promoure la
protecció del nostre entorn i afavorir la sostenibilitat.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
10.1.1. Fomentar la sensibilització mediambiental al municipi mitjançant activitats d’educació,

56

ACTA DE PLE

9.3.1 Fomentar l’associacionisme.
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Contribuir a la finançament de l’Associació de Comerç d’Abrera per tal de que puguin realitzar
accions de dinamització comercial del municipi.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

OBJECTIU ESTRATÈGIC:

promoció i divulgació ambiental que tinguin especial relació amb l’àmbit local.
10.1.2. Estudiar i/o conservar l’entorn (natural, seminatural) al terme municipal
10.1.3. Estudiar i promocionar el paisatge natural i/o rural i recuperar el patrimoni agrícola
TERMINI D’EXECUCIÓ: l’indicat a les bases o acord de concessió corresponent.
FINANÇAMENT: Recursos propis

LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 11: MOBILITAT, DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I
REHABILITACIÓ D’EDIFICIS
SERVEI DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
11.1 AJUTS PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS EN EDIFICIS PLURIFAMILIARS
OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Promoure la plena accessibilitat als edificis plurifamiliars antics que no disposen d’ascensors,
un problema especialment important per a la qualitat de vida de la gent gran i de la població en
general.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
11.1.1. La millora de l’accessibilitat, la universalitat, la cohesió social i l’equilibri territorial.
11.1.2. Donar suport a les comunitats de veïns en la instal·lació d’ascensors als edificis
plurifamiliars.
TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual
FINANÇAMENT: Recursos propis
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : El procediment de concessió d’aquesta línia es realitzarà
en règim de concurrència no competitiva.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.2 AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA A L’EXTERIOR DELS EDIFICIS.
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PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : El procediment de concessió d’aquesta línia es realitzarà
en règim de concurrència competitiva excepte en el cas de la subvenció nominativa a
l’Associació Naturalista d’Abrera que serà per concessió directa.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Promoure la rehabilitació energètica dels edifici, destinada a les actuacions per generar
energia solar i per fomentar l’eficiència energètica.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
11.2.1. Generació d’energia renovable a partir de plaques solars tèrmiques (per produir aigua
calenta sanitària) o fotovoltaiques (per produir electricitat).
11.2.2. Mesures de rehabilitació que impliquin una actuació de millora energètica global.

TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual
FINANÇAMENT: Recursos propis
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : El procediment de concessió d’aquesta línia es realitzarà
en règim de concurrència no competititva
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 12 PROTECCIÓ DELS ANIMALS
MEDI AMBIENT
12.1 AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS I PROGRAMES RELACIONADES
AMB EL MEDI AMBIENT
OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Impulsar la vida associativa, promoure la iniciativa social. sense ànim de lucre i promoure la
protecció dels animals.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
12.1.1. Fomentar la protecció dels animals i la tinença responsable
TERMINI D’EXECUCIÓ: l’indicat a les bases o acord de concessió corresponent.
FINANÇAMENT: Recursos propis
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11.2.5 Ajut a les comunitats de propietaris, en el cas d’edificis plurifamiliars, i als propietaris, en
el cas d’habitatges unifamiliars, en la rehabilitació energètica sostenible.
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11.2.4. Actuacions parcials de rehabilitació energètica: actuacions sobre façanes, cobertes i
terrats, parets mitgeres i celoberts.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

11.2.3. Col·locació d’aïllament en tot l’envoltant de l’edifici.

COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : El procediment de concessió d’aquesta línia es realitzarà
en règim de concurrència competitiva.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 13: CONVIVÈNCIA I COOPERACIÓ I PROTECCIÓ CIVIL

Fomentar totes aquelles accions i projectes que garanteixin un bon nivell de convivència i la
cooperació, tant a nivell local com internacional.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
13.1.1. Prevenir i sensibilitzar vers els estereotips, prejudicis i estigmes que dificulten un bon
nivell de convivència
13.1.2. Promoure activitats per a donar eines per una convivència saludable
13.1.3. Treballar a favor de les relacions igualitàries i amb respecte entre persones
13.1.4. Evitar els rumors, donant a conèixer dades contrastades i demostrables que ens
permetin construir un ideari col·lectiu basat en el respecte a la diferència
13.1.5. Garantir oportunitats a la ciutadania
13.1.6. Fomentar la cohesió social
TERMINI D’EXECUCIÓ: Anual
Acord de Ple de les bases per a la concessió de subvencions per projectes de cooperació.
FINANÇAMENT: Recursos propis.
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries: ordinaris i inversions.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : El procediment de concessió d’aquesta línia es realitzarà
en règim d’adjudicació en concurrència competitiva
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OBJECTIU ESTRATÈGIC:
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13.1 SUBVENCIONS PER A ENTITATS AMB PROJECTES PER A FOMENTAR LA
CONVIVÈNCIA I LA COOPERACIÓ

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

ÀMBIT DE CONVIVÈNCIA I COOPERACIÓ

ÀREA DE PROTECCIÓ CIVIL
13.2 AJUTS PER L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL D’ABRERA
OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Promoure la iniciativa de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Abrera d’acord amb la
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

13.2.1. Promoure el voluntariat de protecció civil.
13.2.2 Formar els voluntaris per orientar a la prevenció dels riscos del municipi d’Abrera.
13.2.3 Campanyes d’informació i sensibilització a la població en matèria de protecció civil.
13.2.4 Suport a la implantació dels plans de protecció civil municipals.
13.2.5 Realització d’actuacions preventives a requeriment de l’ajuntament d’Abrera i sota el les
directrius dels responsables del operatius en cada cas. (actuacions preventives sanitàries,
d’extinció d’incendis
13.2.6 Desenvolupar actuacions posterior a una situació de risc o emergència vinculades a la
fase de recuperació, prioritzant l’atenció a la població afectada i facilitant el retorn i
restabliment de la normalitat. Tals com:
• Provisió de recursos bàsics a la població fins a restabliment.
• Suport per a la recuperació dels serveis bàsics.
• Col·laboració en l’avaluació de danys.
• Informació i atenció a la població.
13.2.7 Formació al voluntariat per poder desenvolupar algunes de les actuacions establertes
en la normativa vigent. (Aquesta formació ha de ser acreditada per l'òrgan de la Generalitat de
Catalunya competent en matèria de formació en protecció civil.)
TERMINI D’EXECUCIÓ: Conveni de col·laboració, l’indicat a les bases del conveni.
FINANÇAMENT: Recursos propis
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
Sent per el 2021 de 3000 €.
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OBJECTIUS ESPECÍFICS:
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L'àmbit d'actuació de les associacions del voluntariat de protecció civil d’Abrera és el terme
municipal i poden col·laborar amb altres municipis a petició d'una altra autoritat de protecció
civil (alcalde o conseller d'Interior)

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Orientar al voluntariat a la prevenció dels riscos Abrera, l’atenció a les demandes de serveis de
suport que determini Protecció Civil i la col·laboració en situacions de risc o d’emergència per
a la població, els bens i el medi, d'acord amb les indicacions d'aquestes autoritats o les de la
Generalitat de Catalunya, i del responsable operatiu del servei.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : El procediment de concessió d’aquesta línia és concessió
directa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.3 AJUTS PER L’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL (ADF EL ROURE)
OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Promoure la iniciativa de l’Associació de defensa forestal (ADF EL ROURE)
Ajuts destinats a contribuir al manteniment de l’ADF i potenciar la prevenció, actuació
immediata i suport a l’extinció dels incendis forestals.

13.3.3 Adquisició d’equips i material fungible.
TERMINI D’EXECUCIÓ: Conveni de col·laboració, l’indicat a les bases del conveni.
FINANÇAMENT: Recursos propis
COSTOS ECONÒMICS: Els costos previstos per a l’exercici que correspongui no podran
superar el màxim de les disponibilitats pressupostàries.
Sent per el 2021 de 500 €.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ : El procediment de concessió d’aquesta línia és concessió
directa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 13
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.

Vots en contra: 3
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
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13.3.2. Ajudar a mantenir els costos fixos de manteniment de material.
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13.3.1. Ajudar a mantenir els costos variables de manteniment de material.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Abstencions: 1
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

6. Expedient núm. 1107/2021. Aprovació de l’Addenda d’actualització del
Conveni ASGEL signat amb la Diputació de Barcelona.

“Primer.- APROVAR l’actualització de l’encomanda de gestió i del ConveniTipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió
econòmica local (ASGEL) que la Diputació de Barcelona presta als ens locals
de la província de Barcelona que li han encomanat l’esmentada assumpció, en
els termes previstos en l’Annex.
Segon.- DONAR TRASLLAT a tots els ens locals als quals es presta el servei
de l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus regulador de
l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL),
i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, l’articulació de la qual es
realitzarà mitjançant l’adopció de l’acord corresponent i la seva comunicació a la
Diputació de Barcelona, que s’incorporarà com addenda al conveni subscrit per
les parts.
Tercer.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, per a general coneixement.”
L’apartat III de la part expositiva del Dictamen aprovat per l’acord del Ple de la
Diputació de Barcelona abans esmentat, com també l’apartat V de l’annex, publicats
al BOPB de data 9 de febrer de 2021, fan esment, quant als tràmits a seguir per a
l’aprovació i formalització de l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni, a
la necessitat de dur a terme les actuacions següents:
“a) Per part de la Diputació:
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La Diputació de Barcelona va aprovar, per Acord del Ple núm. 8/2021, de data 28 de
gener de 2021, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data
9 de febrer de 2021, l’actualització de l’encàrrec de gestió i del Conveni-Tipus
regulador de l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL). La part resolutiva de l’esmentat
acord plenari disposa:

ACTA DE PLE

Dit encàrrec de de gestió es va formalitzar entre ambdues administracions mitjançant
la signatura del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència en la
gestió econòmica local (ASGEL) en data 14 de juliol de 2008.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Per acord del Ple municipal adoptat en sessió de data 3 d’abril de 2008, l’Ajuntament
d’Abrera va aprovar l’encàrrec de gestió a favor de la Diputació de Barcelona en
relació a l’assistència en la gestió econòmica local.

1) Aprovar pel Ple l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus
sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local
(ASGEL) per la Diputació de Barcelona.
2) Donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei de
l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus regulador de
l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL),
i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, l’articulació de la qual es
realitzarà mitjançant l’adopció de l’acord corresponent i la seva comunicació a la
Diputació, que s’incorporarà com addenda al conveni subscrit per les parts.

c) Actuacions posteriors:
- Publicar en el BOPB, per part de la Diputació de Barcelona, la relació
d’entitats que han donat conformitat a l’actualització de l’encomanda de
gestió i del Conveni-Tipus.”
Vistos els informes del secretari i de la interventora, als efectes del que estableix
l’article 179.1.b) 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, en relació als articles 3.3.c) i
4.1.b).5è respectivament del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula
el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
Vist el que disposa l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, així com l’article 10 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, respecte dels encàrrecs
de gestió, els quals no suposen la cessió de la titularitat de la competència ni dels
elements substantius del seu exercici, essent que quan s’efectuïn entre
administracions diferents s’han de formalitzar mitjançant la signatura del corresponent
conveni, que s’ha de publicar al butlletí oficial de la província.
Vist que de conformitat amb l’article 48.9 de de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, s’exclou l’aplicació de les normes del seu capítol VI, relatives
als convenis, als encàrrecs de gestió.
Vit el que estableix l’article 44 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la
transparència i el dret d’accés a la informació pública, en relació a l’article 14 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, quant a la transparència en l’àmbit dels encàrrecs de gestió.
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2) Comunicar a la Diputació de Barcelona l’avantdita conformitat.
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1) Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió i del ConveniTipus sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica
local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

b) Per part de l’Ajuntament:

Vist el que disposa l’article 114.3.e) 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, en relació a
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
quant a la competència del Ple en la transferència de funcions o activitats a altres
administracions públiques, així com també l’acceptació dels encàrrecs de gestió
realitzats per altres administracions, i al quòrum legal de majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació per a l’adopció de dits d’acords.

Primer. Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la
Diputació de Barcelona i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a
l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la
gestió econòmica local (ASGEL), aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en la
sessió de data 28 de gener de 2021 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 9 de febrer de 2021, tot això de conformitat amb el text que
s’adjunta com annex.
Segon. Facultar el senyor 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.
Tercer. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, amb els advertiments
processals corresponents, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart. 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.
Cinquè. 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
també al web municipal.
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Vist tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Atès que aquesta facultat està delegada per Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament
d’Abrera núm. 2019-1009, de data 27 de juny, de delegació de competències de
l’alcalde a favor dels regidors i regidores (BOPB de data 17 de juliol de 2019),
modificat per Decret d’Alcaldia núm. 2019-1387, de data 9 de setembre de 2019
(BOPB de data 23 de setembre de 2019).

ANNEX
ADDENDA D’ACTUALITZACIÓ
ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
AJUNTAMENT D’ABRERA

En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va iniciar l’any 1992 el Pla d’Assistència Informàtic
Comptable, destinat a donar suport als Ajuntaments de la província en el compliment de les
obligacions derivades de l’ordre 17/7/1992 del Ministeri d’Economiai Hisenda.
Posteriorment, el Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinària de data 24 de
febrer de 2005, va aprovar la realització de les actuacions d’assistència i cooperació local
relatives a l’assumpció per la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió
econòmica local (en endavant ASGEL), mitjançant I'institut jurídic de I'encàrrec de gestió per
part d'aquells municipis de la província que ho decidissin (Acord núm. 50/05).
En aquest mateix acte es va aprovar el Conveni tipus a formalitzar amb cadascun dels
Ajuntaments que volguessin aprovar I’encàrrec de gestió en favor de la Diputació de Barcelona
perquè aquesta dugués a terme les actuacions d’assistència i cooperació local que integren
I'ASGEL. Aquest Conveni tipus, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) núm. 52, del 2 de març de 2005, va ser modificat per acord de la Junta de Govern
adoptat en sessió de data 29 de gener de 2009 (AJG 15/09), el qual donà una nova redacció al
primer paràgraf del conveni tipus relatiu a les “Entitats que intervenen”, a l’apartat 1r de la
Clàusula cinquena referent a les “Mesures de Seguretat adoptades per la Diputació” i a la
clàusula dotzena relativa a la “Declaració de fitxer automatitzat”.
Altrament, a l’acord tercer d'aquest acte s'aprovà també el protocol dels diferents serveis
oferts, el qual, d'acord amb el que estableix la clàusula primera del conveni tipus, es configura
com un complement del propi Conveni on es detallen I'abast i les característiques dels
diferents serveis que integren I'ASGEL, tot contemplant el marc de funcionament de I'ASGEL i
considerant els aspectes no inclosos en aquell. Aquest protocol complementari ha sigut
objecte de diverses modificacions operades mitjançant els acords de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona número 910/10, de 25 de novembre, 116/14, de 27 de març, 175/15,
de 9 d’abril, 734/17, de 18 de desembre, 428/18, de 27 de setembre, i 657/19, de 19 de
desembre.
Val a dir que el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona és l’inventari integral i integrat
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La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències de cooperació local establertes en
els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL), presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província en àmbits molt
diversos.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

ANTECEDENTS

ACTA DE PLE

I.

de recursos d’assistència i cooperació que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels
ens locals del seu àmbit territorial per facilitar la prestació dels serveis i activitats que destinen
a la ciutadania, i és dins d’aquest Catàleg on trobem actualment el conjunt d’actuacions
orientades a donar suport dins l’àmbit econòmic i financer als Ajuntaments de la província.
Finalment, donat que des de la darrera modificació del Conveni-Tipus ASGEL, operada l’any
2009 per l’avantdit Acord de la Junta de Govern núm. 15/09, s’han produït significatives
modificacions normatives en els àmbits dels convenis interadministratius, la institució jurídica
de l’encomanda de gestió, la comptabilitat local, la transparència, el funcionament electrònic de
les administracions públiques(especialment quant a la seguretat i interoperabilitat del sistemes
informàtics) i la protecció de dades de caràcter personal, és palesa la necessitat d’actualitzar
aquest Conveni-Tipus amb vista a adaptar el seu contingut a la nova realitat normativa.
LA

ASSISTÈNCIA

TÈCNICA

EN

Atesa la formulació legal, s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per subsumir la
funció de l’assumpció d’assistència en la gestió econòmica local (per acrònim, l’ASGEL),
incloent el manteniment i actualització de les eines informàtiques, és l’encomanda de gestió,
prevista a l’art. 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
D’acord amb aquest article, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització
d’activitats de caràcter material o tècnic de la competènciad’una entitat local que s’encomana
a una altra Administració (la Diputació de Barcelona), per raons d’eficàcia o quan no es
posseeixin els mitjans idonis per al seu exercici.
III.

CONVENI – TIPUS

Per articular jurídicament l’encomanda de gestió d’Assistència en la Gestió Econòmica va
elaborar-se un Conveni-Tipus, el text del qual va servir de base per a la formalització dels
convenis que se subscriuran entre cadascun dels Ens i Organismes locals que aprovin
l’encomanda de gestió de l’ASGEL i la Diputació de Barcelona.
La present actualització d’aquesta encomanada de gestió i Conveni-Tipus conté les previsions
jurídiques i tècniques bàsiques que regeixen la prestació per la Diputació d'aquesta funció.
El Conveni-Tipus es complementa amb un Protocol que especifica l’abast i les característiques
dels diferents serveis oferts, objecte de les corresponents actualitzacions, i l’aprovació del qual
correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
IV.

NORMATIVA APLICABLE

Sens perjudici de la normativa sectorial aplicable als àmbits materials en què té incidència el
present conveni, són aplicables:

a) En relació amb la gestió econòmica financera local:
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del
model Bàsic de Comptabilitat Local, modificada per l’Ordre HAP/1782/2013 de 20
de setembre per la que s’aprova la Instrucció del model simplificat i es modifica la
Instrucció del model bàsic de comptabilitat local.
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ARTICULACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ
MATÈRIA COMPTABLE
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II.

-

-

Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del
model normal de comptabilitat, modificada per l’Ordre HAP/1364/2018, de 12 de
desembre, per la que es modifiquen els plans de comptes locals annexos a les
instruccions dels models normal i simplificat de comptabilitat local.
Ordre HAP/1782/2013 de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del
model simplificat i es modifica la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local,
aprovada per Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, modificada per l’Ordre
HAP/1364/2018, de 12 de desembre, per la que es modifiquen els plans de
comptes locals annexos a les instruccions dels models normal i simplificat de
comptabilitat local.

c) En matèria de protecció de dades:
-

V.

Reglament (UE) 2016/679 de Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (RGPD).
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE PER A
L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS
a)

Per part de la Diputació:

1) Aprovar pel Ple l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus sobre
l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la
Diputació de Barcelona.
2) Donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització de
l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva
conformitat, l’articulació de la qual es realitzaria mitjançant l’adopció de l’acord corresponent i
la seva comunicació a la Diputació, que s’incorporarà com addenda al conveni subscrit per les
parts.
b)

Per part de l’Ajuntament:

1) Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus sobre
l’assumpció en favor de la Diputació i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus
actualitzat per la Diputació.
2) Comunicar a la Diputació de Barcelona l’avantdita conformitat
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-

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (article 11 en relació
amb l’article 48.9, pel qual s’exclou l’aplicació de les normes del capítol VI de la
Llei, relatives als convenis, a les encomandes de gestió).
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) (articles31
i 36).
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-

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

b) Quant a l’encomanda de gestió:

c)
-

VI.

Actuacions posteriors:
Publicar en el BOPB, per part de la Diputació de Barcelona, la relació d’entitats que
han donat conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus.
CLÀUSULES ACTUALITZADES DEL CONVENI-TIPUS

Atesos els antecedents i els motius d’actualització exposats ens els apartats precedents, el
Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistènciaen la gestió econòmica
local (ASGEL) es regirà per les següents

L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de Barcelona de
l’Assistència de la Gestió Econòmica (per acrònim ASGEL) de l’altra entitat esmentada en
l’encapçalament (en endavant, Ens o Organisme Local), incloent dins d’aquest,
l’assistència tècnica en matèria econòmica i comptable, el manteniment i actualització de
les eines informàtiques, a les quals els ens tindran accés, i la realització de les activitats
complementàries o derivades que expressament es detallin a la clàusula quarta d'aquest
conveni.
L’abast i les característiques dels diferents serveis que integren l’ASGEL es detallen al
Protocol que complementa aquest conveni.

2.

L’assumpció de l’ASGEL es durà a terme per virtut de l’encomanda de gestió que, en
favor de la Diputació de Barcelona, ha aprovat l'Ens o Organisme Local titular de la
competència.

Segona.- RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ.
Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’ASGEL són les següents:

a)
b)

Existència d’una necessitat de suport en la gestió econòmica, en un àmbit marcatper una
constant adaptació normativa i d'adequació a noves formes de gestió.
Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió informatitzada de la comptabilitat i
d’altres eines de gestió econòmica, amb els requisits d’actualització i manteniment, que
actualment exigeixen les modernes aplicacions, per tal d’assegurar la confidencialitat i
seguretat de dades.

Tercera.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA.

1.

Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter material,
tècnic i de serveis que s’indicaran, totes elles integrants de la gestió l’ASGEL.

2.

L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements
substantius del seu exercici

3.

Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a l’Ens o
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Primera.- OBJECTE
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CLÀUSULES

5.

La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, utilitzarà les dades
personals de conformitat amb les instruccions de l'Ens o Organisme Local, Responsable
del Tractament, i no les aplicarà o utilitzarà per a cap altre finalitat, tot això de conformitat
amb l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD, en endavant), així com de conformitat amb la Llei
orgànica 3/2018, de 5de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals (LOPDGDD), i la resta de normativa estatal aplicable, el document de seguretat i
les determinacions que seguidament es detallen.

Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA.
Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les
activitats següents:

a)

Mantenir la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària.

b)

Mantenir i gestionar la base de dades.

c)

Conservar les dades històriques, tant les de base facilitades per l'Ens o Organisme
Local, com les derivades o generades per la gestió encomanadadurant el període que es
regirà pel protocol d’aquest conveni. Un cop transcorregut aquest període es procedirà a
retornar les dades a l’Ens o Organisme en els suports més adients per tal de donar
compliment a la normativa vigent sobre conservació de dades i documentació comptable.

d)

Facilitar la descentralització de les operacions necessàries, mitjançant l’accés telemàtic
dels Ens locals, subordinat, en tot cas, al nivell d’implementació de la tecnologia
disponible i a la concurrència de raons tècniques que ho facin aconsellable.

e)

Disposar d’un servei d’assistència, tant a nivell tècnic de gestió econòmica i
pressupostaria, com a nivell informàtic per assegurar el correcte funcionalment de tot el
sistema.

f)

El personal de la Diputació adscrit al servei d’assistència de l’ASGEL podrà consultar les
dades de l’Ens, especialment quan aquest realitzi consultes a aquest servei d’assistència.
No obstant, aquest personal no podrà incorporar, modificar o suprimir cap tipus d’operació
en els programaris, llevat que així ho sol·liciti l’Ens o Organisme formalment.

g)

El personal de la Diputació adscrit al servei d’assistència de l’ASGEL podrà donar suport
a l’Ens mitjançant eines informàtiques que permetin veure remotament la pantalla del
programari que configura l’ASGEL, i per tant visualitzar les accions que l’usuari realitza.
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L'Ens o Organisme Local, utilitzant els programaris que configuren l’ASGEL, introduirà el
conjunt de dades que es considerin necessàries, la qual cosa determinarà que la
Diputació de Barcelona es constitueixi, per virtut d'aquest conveni, en encarregada del
tractament.
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Organisme Local que encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin suport o
en els quals s’integrin la formalització, actualització, revisió i custòdia de les dades de
base necessàries per a la confecció de la documentació i estats generats per l’ASGEL de
l’Ens o Organisme.

Realitzar, prèvia petició formal de l’Ens o Organisme estudis econòmics o financers sobre
les seves dades contingudes en l’ASGEL. Aquests estudis sols es podran lliurar al propi
Ens o Organisme, o a qui ell autoritzi formalment.

i)

Informar, en tot moment, a l’Ens o Organisme de les eines que configuren l’ASGEL,
facilitant la formació del personal de l’Ens o Organismes pel seu correcte funcionament.
En el protocol que acompanya aquest conveni contindrà l’oferta de serveis, amb indicació
de les bases de dades que s’hi gestionen i si comprenen dades de caràcter personal.

j)

La Diputació assegurarà en tot moment la coherència de la base de dades que formin part
de l’ASGEL. Aquest objectiu es realitzarà, sempre que sigui possible amb el mitjans
propis, i en cas de ser necessari, amb mitjans externs, tot i això, d’acord amb les
previsions legals vigents.

1.

La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la informació
emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures necessàries per
garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les operacions d’intercanvi amb altres
administracions públiques o entitats privades com en les consultes o transaccions que
pugui efectuar el propi Ens Local per via telemàtica, tot això d'acord amb les previsions
incloses al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema nacional de
seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica (ENS).

2.

Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents:

•
•
•
•

Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació.
Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació.
Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema.
Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de
seguretat física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un servei
d’atenció als usuaris autoritzats per l’Ens Local.
• Adopció de les mesures de conscienciació del personal de la Diputació de Barcelona que
utilitzi els sistemes informàtics de l’ASGEL.
Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES NO PERSONALITZADES AMB FINALITATS
ESTADÍSTIQUES.
Previ el compliment de les mesures de seguretat que exigeixin les normes legals sobre el
secret estadístic, la Diputació de Barcelona podrà fer explotacions amb finalitats estadístiques
de les dades no personalitzades obtingudes mitjançant procediment de dissociació.
La Diputació resta autoritzada explícitament a la utilització de les dades contingudes en les
bases de l’ASGEL pel seu tractament en el SIEM (Sistema d’Informació Econòmica Municipal)
de la Diputació de Barcelona.
Setena.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES
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Cinquena.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ.
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L’ús d’aquestes eines es farà sempre amb el consentiment de l’usuari a qui se li doni el
suport. El personal de la Diputació no podrà incorporar, modificar o suprimir cap tipus
d’informació amb aquestes eines, tan sols, visualitzar-la.

7.1

OBLIGACIONS GENERALS:

a) Les parts s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de
protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, deProtecció de Dades
Personals i de garanties digitals (LOPDGDD).

b) Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores.

c) Atesa la titularitat de les dades objecte de tractament, correspondrà a l’Ens Local que
realitza l’encomana, en tant que responsable del tractament, l’exercici de les competències i el
compliment de les obligacions assenyalades a l’art. 24 del RGPD i a l’art. 28 de la LOPDGDD.

sinó per compte i a sol·licitud de l’Ens que encomana. Les cessions derivades de les
sol·licituds formulades a l’empara d’aquesta norma requeriran sempre la resolució prèvia que
ho autoritzi, adoptada per l’òrgan competent de l’Ens que encomana.

f) Els tractaments que realitzarà la Diputació consistiran en allò que s’estableix a la clàusula
quarta d’aquest conveni.
Concreció dels tractaments a realitzar:
X
X
X
X

Acarament
Conservació
Consulta
Comunicació
Comunicació per transmissió
Destrucció
Difusió
Extracció

X

X

Interconnexió
Limitació
Modificació
Organització
Recollida
Registre
Supressió
Altres: còpies de seguretat,
control
remot,
administració
perfils usuaris

g) Identificació de la informació afectada:
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest conveni, l’Ens
local de referència, responsable del tractament, posa a disposició de la Diputació, encarregada
del tractament, la informació que es descriu a continuació:

•

les dades identificatives i econòmiques de totes les persones físiques que
tinguin una relació econòmica amb l’Ens que efectua l’encomanda: nom i cognoms,
adreça postal o electrònica, població, codi postal, DNI o NIF, concepte
assentament comptable, i dades bancàries.
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e) La Diputació no transferirà ni cedirà dades personals que figurin en les bases de l’ASGEL,
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aquest conveni, d’acord amb l’article 28 del RGPD i 33 de la LOPDGDD, i l’Esquema
Nacional de Seguretat. L’exercici d’aquestes competències i el compliment de les obligacions
s’entenen sense perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària que,
proposades per la Diputació, fossin acceptades per l’Ens que encomana.
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d) La Diputació, en tant que encarregada del tractament, seguirà les obligacionsestablertes en

•

Les dades identificatives dels usuaris dels ens locals autoritzats que hiaccediran a
l’eina.

7.2 OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ENCARREGADA DEL
TRACTAMENT:

a) La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament, només per a la finalitat
objecte d’aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades personals per a finalitats pròpies.

b) Si la Diputació considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol
altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, informarà
immediatament el responsable.

responsable per compte del qual actua l'encarregada i, si escau, del
representant de la responsable o de l’encarregada i del delegat de protecció de
dades.
2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització
internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització
internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1,
paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de garanties adequades.
4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
relatives a:

• La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
• La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

• La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de
forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

• El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.

d) Subcontractació
S’autoritza l’encarregada a contractar allò previst a la clàusula quarta j).
Per subcontractar amb altres empreses, l'encarregada ha de comunicar aquest fet per escrit a
la responsable i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves
dades de contacte, així com el lloc on es trobin els seus servidors. La subcontractació es pot
dur a terme si la responsable no hi manifesta oposició en el termini de 15 dies.
La subcontractista, que també té la condició d'encarregada del tractament, està obligada
igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregada del
tractament i les instruccions que dicti la responsable. Correspon a l'encarregada inicial regular
la nova relació, de manera que la nova encarregada quedi subjecte a les mateixes condicions
(instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que
ella, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les

72

ACTA DE PLE

1. El nom i les dades de contacte de l'encarregada o de les encarregades i de cada
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c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades

persones afectades. Si l’encarregada ho incompleix, l'encarregada inicial continua sent
plenament responsable davant la responsable pel que fa al compliment de les obligacions.

e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi
tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.

f) El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació comptable de l’Ens,
mantindrà el deure de confidencialitat respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, de manera indefinida. i a complir les mesures de
seguretat corresponents, de les quals cal informar-los prèviament.

g) Mantenir a disposició de la responsable la documentació que acredita que es compleix
l'obligació que estableix l'apartat anterior.

i) Assistir a la responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents, amb
1.
2.

Accés, rectificació, supressió i oposició
Limitació del tractament

j) Notificació de violacions de seguretat de les dades
La Diputació informarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol
cas abans del termini màxim de 48 hores a través del correu electrònic de la persona
Delegada de protecció de dades de l’ens, de les violacions de la seguretat de les dades
personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació
rellevant per documentar i comunicar la incidència.
La notificació no és realitzarà quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat
constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
Si se’n disposa, es facilitarà, com a mínim, la informació següent:

i. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les
categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
ii. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades de la Diputació o d'un
altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
iii. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les
dades personals.
iv. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de
la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els
possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no hosigui, la
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les informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud:
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h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les

informació es facilitarà de manera gradual sense dilació indeguda.

k) Donar suport a la responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte
relatives a la protecció de dades, quan escaigui.

l) Donar suport a la responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a
l'autoritat de control, quan escaigui.

m) Posar a disposició de la responsable tota la informació necessària per demostrar que
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que
efectuïn la responsable o un altre auditor autoritzat per ella.

n) Implantar les mesures de seguretat que es prevegin al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener,

disponibilitat

i

resiliència

b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas
d'incident físic o tècnic.

c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesurestècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
o) La Diputació posa a disposició la bústia de la persona Delegada de Protecció de dades
(DPD) dpd@diba.cat per a qualsevol comunicació o necessitat derivada del present conveni.
Sent el canal preferent per a la comunicació amb els DPD dels ens locals.
p) Destí de les dades
La Diputació retornarà al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si
escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació tal i com s’indica ala clàusula
onzena sobre extinció del conveni.
La devolució comportarà l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics
utilitzats per l'encarregada.
No obstant això, la Diputació podrà conservar-ne una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de laprestació.
q) Tenir els servidors de les dades dintre del territori de la UE.
r) Incompliments i responsabilitats. L’incompliment del que s’estableix en les presents
clàusules, pot donar lloc a què la Diputació de Barcelona, encarregada del tractament, sigui
considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim sancionador i de
responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.
7.3 OBLIGACIONS DE L’ENS, RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
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a) Garantir
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pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració Electrònica”
(ENS), adoptant totes aquelles mesures i mecanismes per a:

Correspon a l’Ens, responsable del tractament:

a) Facilitar el dret d’informació en el moment de recollir les dades.
b) Lliurar a l'encarregada/permetre la recollida les dades a les quals es refereix el punt 7.1.g),
Identificació de la informació afectada, d'aquesta clàusula.

c) Realitzar una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions
de tractament que ha d’efectuar l'encarregada, tan sols en el cas que pertoqui.

d) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.

i. Dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius
portàtils de tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la
prestació de serveis contractada.
ii. Dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament
únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada.
iii. L’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter
personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota
el control del responsable del tractament.
iv. L’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del
tractament es vegi en l’obligació d’executar.
v. Tractar les dades en els seus locals, aliens als de la responsable del tractament
h) Correspondrà a l’Ens comunicar en el menor temps possible als interessats les violacions
de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la violació suposi un alt risc per als
drets i les llibertats de les persones físiques.
Tal i com s’indica a la clàusula 7.2.j), en cas de violació de seguretat, la Diputació de
Barcelona facilitarà la informació necessària.
Vuitena.- OBLIGACIONS DE L’ENS QUE ENCOMANA.

1.

L’Ens que encomana s’obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme les
actuacions que siguin necessàries perquè la Diputació pugui realitzar el seguit d’activitats
en què consisteix l’encomanda de gestió.

2.

L’ens que encomana es compromet a utilitzar l’ASGEL, mantenint al dia les seves dades,
dins d’uns marges raonables, que es regularan en els protocols d’aquest conveni.

3.

Així mateix, l’Ens que encomana es compromet a seguir els protocols d’actuació que
s’estableixin per la Diputació en aplicació de la normativa o com a conseqüència dels
sistemes informàtics utilitzats.
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g) Autoritzar a la Diputació:
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e) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregada compleixi el RGPD.

Novena.- FINANÇAMENT.
Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt
d’activitats encomanades en què consisteix l’ASGEL.
Desena.- VIGÈNCIA I ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI.

1.

Sens perjudici del que es preveu a l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es preveu
amb una vigència indefinida.

2.

No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actualitzacions dels
Conveni-Tipus que s’hagin de dur a terme en resultar procedents per la modificació de la
normativa aplicable o d’altres circumstàncies que ho facin necessari.

La fi de l’encomanda requerirà l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan
competent i produirà efectes en el termini que es disposi, el qual no serà, però, inferior a
dos mesos, comptats des de la notificació d’aquella resolució.

2.

En el cas que l’Ens Local no donés compliment a les obligacions que li corresponen i això
determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme l’ASGEL, el Ple de la
Diputació de Barcelona podrà denunciar el Conveni formalitzat amb l’Ens que encomana.
La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà, però,
inferior a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord.

3.

Amb l'extinció del Conveni, la Diputació de Barcelona procedirà a retornar a l'Ens Local la
totalitat de les dades, els documents i altres suports que les continguin amb la major
celeritat possible. Un cop materialitzada l'acció esmentada es procedirà a l'eliminació
física dels registres existents a la Base de Dades, de la qual cosa s'expedirà la
corresponent acreditació. A partir d'aquest moment, la Diputació de Barcelona
quedarà desvinculada del tractament que de les ditesdades en pugui fer l'Ens Local o
un tercer com a encarregat del tractament.
Lloc i data
Signat:

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 13
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.
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L’Ens que encomana podrà deixar sense efecte l’ASGEL encomanat a la Diputació.

ACTA DE PLE

1.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI.

Abstencions: 4
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

7. Expedient núm. 1039/2021. Aprovació de les bases reguladores de la
concessió de cupons descompte en serveis i productes, a bescanviar als
comerços d’Abrera per fer front a la crisi del coronavirus (COVID-19).

Amb l’objectiu de regular i fixar el procediment de la concessió d’ajuts complementaris
al sector comerç, d’acord amb les competències que li atorguen l’article 25 de la LRBL
i l’article 84.2.i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’Ajuntament veu convenient
aprovar unes noves bases reguladores de les subvencions destinades a ajudar
indirectament a través del lliurament de vals de descompte entre els clients que
justifiquin davant l’ajuntament un mínim de compres. Aquests vals els podran fer
servir en el comerços locals i posteriorment el consistori compensarà als comerços
que justifiquin els descomptes realitzats amb els vals per l’import dels mateixos.
D’aquesta manera s’ajudarà al comerç local alhora que suposarà un ajut a les
persones beneficiàries dels vals. per fer front a l’impacte de la COVID19.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Promoció Econòmica, en
el marc de la normativa vigent i tenint en compte la necessitat motivada de l’actuació,
així com l’emissió dels informes pertinents, aquesta regidora delegada, en ús de les
atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2019-1009, de data 27 de juny de
2019 (BOPB de data 17 de juliol de 2019), proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de cupons
descompte en serveis i productes, a bescanviar als comerços d’Abrera per fer front a
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Després d’un any de pandèmia, la crisi sanitària causada per la COVID19 està tenint
un gran impacte en l’activitat econòmica del municipi. Les restriccions de mobilitat i el
tancament total o parcial de comerços a causa de les mesures preses per al control
de la pandèmia, han fet que la situació econòmica sigui molt difícil per als comerços,
persones autònomes i microempreses d’Abrera.
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Aquest fet va comportar conseqüències negatives per al teixit comercial del municipi,
atesa la caiguda de ingressos i de la facturació dels comerços i serveis que van veure
suspesa obligatòriament la seva activitat. Per la qual cosa l’Ajuntament d’Abrera va
crear una línia d’Ajuts destinats a minimitzar l’impacte econòmic provocat per la
situació d’alarma.

ACTA DE PLE

Mitjançant el Real Decret 463/2020, de 14 de març, el Govern d’Espanya va decretar
l’estat d'alarma davant la situació d’emergència sanitària per la crisi del COVID-19 i va
prendre mesures sobre la suspensió de determinades activitats comercials i de
serveis.

la crisi del coronavirus (COVID-19), annexades en aquesta proposta.
Segon. Sotmetre aquestes bases aprovades inicialment a informació pública i
audiència dels interessats per un termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, en la pàgina web www.ajuntamentabrera.cat i en el
taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i
formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.
Tercer. Publicar les bases definitivament aprovades al portal web municipal i al portal
de la transparència.

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE CUPONS DESCOMPTE EN SERVEIS I
PRODUCTES, A BESCANVIAR ALS COMERÇOS D’ABRERA PER FER FRONT A LA CRISI
DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
La crisi del coronavirus, amb les mesures sanitàries preses per superar-la com el tancament o
les restriccions en les activitats comercials, ha comportat una greu afectació econòmica en el
sector.
1 Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar el procediment de la concessió d’ajuts
complementaris al sector comerç a través de la campanya de cupons descompte.

ACTA DE PLE

Annex

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Quart. Comunicar aquest acord al departament de Serveis Econòmics i Tresoreria, a
Promoció Econòmica i a la OAC.

Reactivació econòmica del consum al comerç local mitjançant la promoció d’una campanya de
cupons descompte en serveis i productes, a bescanviar als comerços d’Abrera.
3 Beneficiaris
•

Persones majors d’edat que facin compres o utilitzin serveis als establiments i
comerços del municipi d’Abrera. La recopilació de tiquets de compres/serveis
realitzades a establiments i comerços d’Abrera els hi donarà dret a aconseguir cupons
descompte en productes i serveis, que podran bescanviar a diferents establiments
comercials del municipi.

•

Comerços locals adherits a la campanya, en tant que rebran de l’ajuntament l’import
des cupons descompte utilitzats en els seus establiments, afavorint d’aquesta manera
l’augment dels seus ingressos econòmics.

4 Quantia
Es crearan uns cupons específics per bescanviar a comerços d’alimentació i altres en la resta
de comerços i serveis, tots per un valor de 5 €.
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2 Finalitat

VALOR (€)

TRAM 1
Despesa mínima 100 €

1 Cupó A i 1 Cupó B

10

TRAM 2
Despesa mínima 200 €

1 Cupó A i 3 Cupons B

20

TRAM 3
Despesa mínima 300 €

2 Cupons A i 4 Cupons B

30

TIPUS DE CUPONS

VALOR (€)

ESTABLIMENTS COMERCIALS ON ES PODEN
BESCANVIAR (*)

A

5

Comerços d’alimentació adherits a la campanya

B

5

La resta de comerços i serveis adherits a la
campanya, com per exemple:
• Bars, cafeteries, restaurants
• Centres veterinaris
• Serveis perruqueria i estètica
• Roba i complements
• Jardineria i flors
• Arts gràfiques
• Serveis estètica
• Centres educatius: idiomes, reforç, escoles de
dansa, cuina i art
• Serveis professionals: assessoria jurídica,
laboral, fiscal i comptable
• Serveis i productes informàtics
• Serveis tècnics (tallers reparació vehicles,
reparacions a la llar)
• Ensenyament conducció
• Serveis bugaderia
• Productes Parafarmàcia
• Serveis de salut: fisioteràpia, osteopatia,
odontologia, psicologia
• Serveis de neteja
• Llibreria i regals
• Comerç en general (no ambulant)
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ACTA DE PLE

Si l’import dels tiquets presentats està entre dos trams, serà d’aplicació el cupó immediatament
inferior al tram de despesa mínim aconseguit.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

TIPUS DE CUPONS
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TRAMS DE DESPESA
(suma tiquets de compra)

(*) Establiments ubicats a Abrera
5 Temporalitat
Es realitzaran 2 convocatòries d’aquesta campanya comercial que s’hauran d’aprovar amb
dates concretes per Junta de Govern Local.
6 Lliurament del cupons descompte als ciutadans
Els compradors hauran d’identificar-se amb document oficial i presentar personalment a
l’Ajuntament la següent documentació:

Els tiquets hauran de trobar-se en bon estat per a la seva lectura i sense haver estat
manipulats. Es validaran els tiquets en el moment de la presentació i es canviaran pels cupons
descompte corresponents als tiquets lliurats. Els cupons estaran numerats amb un codi per
evitar l’ús fraudulent.
El cupó descompte es podrà bescanviar als establiments i comerços del municipi adherits a la
campanya durant el període de temps que s’especifiqui a la convocatòria.
Un mateix sol·licitant no podrà presentar més d’una sol·licitud de cupons durant el període que
es fixi a la convocatòria.
7 Reintegrament de l’import del cupons descompte utilitzats als comerços adherits a la
campanya
Els establiments comercials adherits que rebin els cupons descompte per part dels clients,
podran exercir el seu dret de cobrament del cupó davant l’Ajuntament en el termini establert
per la convocatòria.
L’Ajuntament abonarà als comerços i serveis del municipi adherits a la campanya l’import del
cupons descompte que es bescanviïn en els seus establiments, un cop presentin els cupons
descompte codificats i justifiquin el seu ús relacionat amb les vendes o serveis prestats.
El comerciant o responsable del servei haurà de segellar el cupó descompte i grapar-lo amb el
tiquet de compra que ha estat objecte del descompte. El valor del tiquet de compra ha de ser
de valor igual o superior al cupó o cupons de descompte que s’han utilitzat per realitzar la
compra.
L’abonament es realitzarà mitjançant transferència bancària en el termini establert per la
convocatòria.
*Queden exclosos el serveis de caire periòdic o repetitiu (quotes, mensualitats, etc).
8 Disponibilitat de crèdit
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Nom, NIF i adreça de l’establiment comercial.
Data de la compra.
Import de la compra.

ACTA DE PLE

•
•
•

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Originals dels tiquets de compra/serveis on figuri la següent informació:

L’atorgament de subvencions requerirà de la corresponent disponibilitat de crèdit consignada
al Pressupost Municipal: 100.000 €, per a dues convocatòries de 50.000 € cadascuna, amb
càrrec a la partida pressupostària 200 4310 48002.
9 Règim jurídic
Aquestes bases es regiran expressament pel que determinen les pròpies bases, amb
concordança normativa amb la LGS, el RLGS, l’OGS, les Bases d'Execució del Pressupost
General per al present exercici, la Llei estatal 39/2015, la Llei estatal 40/2015, el ROAS i
demés legislació concordant que n’actuaran de forma supletòria si fos el cas. El procediment
per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de concurrència
pública no competitiva.

Vots a favor: 17
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

8. Expedient núm. 1178/2021. Aprovació de les bases reguladores de les
subvencions destinades a comerços, persones treballadores autònomes i
microempreses per fer front a l’impacte de la COVID19.
Mitjançant el Real Decret 463/2020, de 14 de març, el Govern d’Espanya va decretar
l’estat d'alarma davant la situació d’emergència sanitària per la crisi del COVID-19 i va
prendre mesures sobre la suspensió de determinades activitats comercials i de
serveis.
Aquest fet va comportar conseqüències negatives per al teixit comercial del municipi,
atesa la caiguda de ingressos i de la facturació dels comerços i serveis que van veure
suspesa obligatòriament la seva activitat. Per la qual cosa l’Ajuntament d’Abrera va
crear una línia d’Ajuts destinats a minimitzar l’impacte econòmic provocat per la
situació d’alarma.
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Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

ACTA DE PLE

Aquestes bases se sotmetran a informació pública i audiència dels interessats per un termini
de 20 dies hàbils, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en la pàgina
web www.ajuntamentabrera.cat i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests
puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

10 Tràmit d’audiència pública

El 24 de setembre de 2020, mitjançant acord plenari, es van aprovar definitivament
les bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament d’ajuts en règim de
concurrència no competitiva per a comerços minoristes, treballadors autònoms i
microempreses que van veure afectada la seva activitat per l’estat d’alarma declarat
davant la crisis sanitària generada per la COVID-19 i es va aprovar el termini de
presentació de sol·licituds de l’1 al 30 d’octubre de 2020.

Atesa la delegació de competències efectuada per l’Alcalde mitjançant Decret núm.
2019-1008 de data 26 de juny de 2019, aquesta regidoria de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent,
ACORD
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions destinades a
comerços, persones treballadores autònomes i microempreses per fer front a
l’impacte de la COVID19, que s’adjunten a aquest document.
Segon. Sotmetre aquestes bases aprovades inicialment a informació pública i
audiència dels interessats per un termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, en la pàgina web www.ajuntamentabrera.cat i en el
taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i
formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.
Tercer. Publicar les bases definitivament aprovades al portal web municipal i al portal
de la transparència.
Quart. Comunicar aquest acord al departament de Serveis Econòmics i Tresoreria, a
Promoció Econòmica i a la OAC.
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Amb l’objectiu de fomentar l’ocupació i reactivar socioeconòmicament el municipi
d’Abrera, d’acord amb les competències que li atorguen l’article 25 de la LRBL i
l’article 84.2.i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’Ajuntament veu convenient
aprovar unes noves bases reguladores de les subvencions destinades a comerços,
persones treballadores autònomes i microempreses per fer front a l’impacte de la
COVID19.

ACTA DE PLE

Després d’un any de pandèmia, la crisi sanitària causada per la COVID19 està tenint
un gran impacte en l’activitat econòmica del municipi. Les restriccions de mobilitat i el
tancament total o parcial de comerços a causa de les mesures preses per al control
de la pandèmia, han fet que la situació econòmica sigui molt difícil per als comerços,
persones autònomes i microempreses d’Abrera.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

El 15 de desembre de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la concessió d’ajuts
en règim de concurrència no competitiva per a comerços minoristes, treballadors
autònoms i microempreses que han vist afectada la seva activitat per l’estat d’alarma
declarat davant la crisi sanitària generada per la CÒVID-19.

Annex

Bases reguladores de les subvencions destinades a comerços, persones
treballadores autònomes i microempreses per fer front a l’impacte de la
COVID19

3. TIPOLOGIA I QUANTIA DE LES SUBVENCIONS
Tipus Ajut 1: Sol·licitants que no han estat beneficiaris dels Ajuts per a comerços minoristes,
treballadors autònoms i microempreses que han vist afectada la seva activitat per l’estat
d’alarma declarat davant la crisi sanitària generada per la COVID-19 de l’Ajuntament d’Abrera
del 2020 (Expedient 3402/2020): 1000 €
Tipus Ajut 2: Sol·licitants que sí han estat beneficiaris dels Ajuts per a comerços minoristes,
treballadors autònoms i microempreses que han vist afectada la seva activitat per l’estat
d’alarma declarat davant la crisi sanitària generada per la COVID-19 de l’Ajuntament d’Abrera
del 2020 (Expedient 3402/2020): 700 €
Els sol·licitants només podran ser beneficiaris d’un dels 2 tipus d’Ajuts depenent de si van
rebre l’Ajut al comerç, treballadors autònoms i microempreses d’Abrera de l’Ajuntament
d’Abrera de la convocatòria de 2020 per import de 300 €.
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2. PERSONES BENEFICIÀRIES
Les persones beneficiàries hauran de complir els següents requisits:
2.1 Ser persona física autònoma o jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives).
2.2 En el cas de les persones físiques, estar inscrites en el règim especial d'autònoms de la
Seguretat Social (RETA) o una mutualitat com a sistema alternatiu.
2.3 Tenir la seu social, delegació o centre de treball a Abrera.
2.4 Exercir alguna de les activitats econòmiques relacionades a l’Annex 1 d’aquestes
Bases.
2.5 Tenir menys de 10 treballadors.
2.6 Tenir un volum d’operacions no superior a 400.000 € l’any 2020.
2.7 Estar donades d’alta d’activitat com a mínim des del primer trimestre de 2020.
2.8 No estar afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).
2.9 No trobar-se en situació de crisi (concurs de creditors), en el moment d’aprovació de la
convocatòria.
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1. OBJECTE I FINALITAT
L’objecte d’aquestes bases és regular les condicions per a l’atorgament de subvencions en
règim de concurrència no competitiva a comerços minoristes, persones treballadores
autònomes i microempreses amb seu social, delegació de treball o centre de treball a Abrera,
que degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020 pel que es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19, i
les successives mesures sanitàries per al control de la pandèmia, han estat obligats a tancar o
reduir considerablement la seva activitat.

ACTA DE PLE

La crisi sanitària causada per la COVID19 està tenint un gran impacte en l’activitat econòmica
del municipi. Les restriccions de mobilitat, el tancament total o parcial de comerços a causa de
les mesures preses per al control de la pandèmia, fan que la situació econòmica sigui molt
difícil per als comerços, persones autònomes i microempreses d’Abrera. Amb l’objectiu de
fomentar l’ocupació i contribuir a evitar la desaparició de part del teixit productiu i comercial,
l’Ajuntament veu convenient aprovar aquestes bases amb l’objectiu de regular les subvencions
destinades a comerços, persones treballadores autònomes i microempreses d’Abrera.

6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD
Amb la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la següent documentació:
6.1 Fotocòpia del DNI del/de la representant legal i/o sol·licitant en cas de persones
físiques.
6.2 En cas que el sol·licitant sigui persona jurídica, poders de representació o certificat de
delegació per actuar en representació de l’empresa.
6.3 Fotocòpia del número de identificació fiscal de l’entitat peticionària, quan s’escaigui.
6.4 Últim rebut d’autònoms.
6.5 Certificat de situació en el Cens d’Activitats Econòmiques i/o Declaració censal d’inici
d’activitat per la qual es sol·licita l’ajut (model 036/037) actualitzada.
6.6 Relació nominal des treballadors contractats (RNT) de l’últim mes, en cas de tenir
treballadors contractats.
6.7 Declaració responsable de la persona sol·licitant, o representant legal, de no estar
inclosa en cap dels supòsits previstos en l’art. 13.2 de la LGS així com de la
concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiària (inclosa a la
sol·licitud).
6.8 Certificat d’estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social o autorització
per a què l’Ajuntament d’Abrera pugui fer les comprovacions. En el supòsit de pròrroga,
ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, l’acreditació
corresponent.
6.9 Declaració responsable que en l’exercici de l’any 2020 no s’ha facturat més de 400.000
€, inclosa al model de sol·licitud.
6.10 Full de dades bancàries segellat per l’entitat financera segons model o certificat expedit
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5. QUANTIA TOTAL MÀXIMA I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
El crèdit pressupostari per a l’atorgament de les subvencions serà de 200.000€ amb càrrec a
la partida 200/4310/48002.
Les sol·licituds que no puguin ser assumides, si escau, seran subrogades i valorades amb
l’ampliació de crèdit sempre i quan no s’incorporin nous criteris de valoració i es regeixin per
les mateixes bases.
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4. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIARÀRIES
Les persones beneficiàries hauran de complir amb les següents obligacions:
4.1 Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament.
4.2 Declarar les subvencions rebudes per l’Ajuntament d’Abrera o altres administracions per
la mateixa finalitat.
4.3 Complir amb les obligacions fiscals amb Agència Tributària, Seguretat Social i
Ajuntament d’Abrera. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el
procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució
d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament. Les persones sol·licitants que hagin
negociat una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial
dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa
especial.
4.4 No estar afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

ACTA DE PLE

En el cas que la titularitat de l’activitat estigui formada per més d’una persona física, es podrà
presentar una única sol·licitud i correspondrà un únic pagament.
En el cas que hi hagi més d’una persona treballadora autònoma exercint la seva activitat en un
mateix local comercial obert al públic i/o destinat al desenvolupament de l’activitat, només
podrà presentar la sol·licitud un d’ells.
Les subvencions s’atorgaran per ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.

per l’entitat bancària, acreditatiu que el número de compte indicat correspon al compte
obert a nom del beneficiari.
Qualsevol inexactitud o falsedat a la sol·licitud i a la declaració responsable comportarà la
revocació automàtica de la subvenció sense prejudici de les responsabilitats administratives o
penals que se’n puguin derivar.
7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I RESOLUCIÓ
El procediment d’atorgament és el de concurrència no competitiva en aplicació del que
determina l’article 22.2.c de la Llei 38/2003 i les sol·licituds, un cop efectuada la corresponent
convocatòria pública, es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat
les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost.

Secretari/a

La Presidenta de l’Àrea de Serveis Generals o persona en qui delegui
La tècnica de l’Oficina de Reactivació Socioeconòmica AbreraActiva
Un/a treballador/a adjunt a l’Àrea de Gerència
El Secretari de la Corporació
La Interventora
Un/a dels vocals exercirà funcions de secretari/a

L’òrgan resolutori del procediment serà la Junta de Govern Local. El termini màxim per emetre
la resolució i notificar-la serà de tres mesos, a comptar de l'endemà de la data de finalització
del termini de presentar sol·licituds.
La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha d'incloure, com a mínim, la
identificació de la persona o entitat sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció i l'import.
S’examinaran en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert
i es resoldrà en un únic acte administratiu on es farà constar de manera expressa tant
l’estimació com la desestimació de les sol·licituds.
8. RENÚNCIA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ
La persona beneficiària pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció atorgada,
mitjançant escrit presentat al registre general de l’Ajuntament, i reintegrant, en el seu cas, les
quantitats percebudes, amb els interessos de demora corresponents, si s’escau.
També constituirà motiu de revocació i per tant de reintegrament:
•
•

La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
per part de l’òrgan municipal tutor de la subvenció.
La declaració de dades falses i omissió de dades determinants de la resolució de la
sol·licitud de subvenció.

9. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El termini de presentació serà el que s’estableixi a la convocatòria pública, aprovada per la
Junta de Govern Local, i publicada al Butlletí Oficial de la Província.
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida, s’hauran de presentar per registre
oficial a través de la seu electrònica, d’acord amb el que preveu l’article 14 de la llei 39/2015, i
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Presidenta
Vocals

ACTA DE PLE

L'òrgan instructor del procediment estarà format per les següents persones:

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

L’Ajuntament podrà demanar documentació complementària per tal de verificar que les dades
declarades per la persona sol·licitant són correctes.

segons el model normalitzat a tal efecte. La presentació de la sol·licitud de subvenció
pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

Annex 1: Epígrafs IAE
Epígrafes IAE EMPRESARIALES
Agrupación 31 Fabricación de productos metálicos (excepto máquinas y material de
transporte).
GRUPO 319 TALLERES MECÁNICOS INDEPENDIENTES
• Epígrafe 319.1.- Mecánica general.
• Epígrafe 319.9.- Talleres mecánicos N.C.O.P.
Agrupación 46. Industrias de la madera, corcho y muebles de madera
GRUPO 468. INDUSTRIA DEL MUEBLE DE MADERA.
• Epígrafe 468.1.- Fab. Mobiliario de madera para el hogar
• Epígrafe 468.2.- Mobiliario madera escolar y oficina
• Epígrafe 468.3.- Fab. Muebles div. Madera, junco, mimbre
• Epígrafe 468.4.- Fab. Ataúdes
• Epígrafe 468.5.- Actividades anexas industria del mueble
GRUPO 474 ARTES GRAFICAS (IMPRESIÓN GRAFICA)
• Epígrafe 474.1.- Impresión de textos o imágenes por cualquier procedimiento o
sistema.
• Epígrafe 474.2.- Impresión de prensa diaria por cualquier procedimiento.
• Epígrafe 474.3.- Reproducción de textos o imágenes por procedimientos tales como
multicopistas, fotocopias por procedimientos fotográficos y electroestáticos, sistemas
de reproducción de planos, etc.
GRUPO 475. ACTIVIDADES ANEXAS A LAS ARTES GRÁFICAS.
• Epígrafe 475.1.- Estereotipia, galvanotipia y galvanoplastia, fabricados de goma y
caucho, fabricación de rodillos y de otros elementos dedicados a los procesos de
impresión.
• Epígrafe 475.2.- Composición de textos por cualquier procedimiento.
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12. TRÀMIT D’AUDIÈNCIA PÚBLICA
Aquestes bases se sotmetran a informació pública i audiència dels interessats per un termini
de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en la pàgina web
www.ajuntamentabrera.cat i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin
examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

ACTA DE PLE

11. RÈGIM JURÍDIC
Aquestes bases es regiran expressament pel que determinen les pròpies bases, amb
concordança normativa amb la LGS, el RLGS, l’OGS, les Bases d'Execució del Pressupost
General per al present exercici, la Llei estatal 39/2015, la Llei estatal 40/2015, el ROAS i
demés legislació concordant que n’actuaran de forma supletòria si fos el cas. El procediment
per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de concurrència
pública no competitiva.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

10. RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a la
persona sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que
si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

•
•

Epígrafe 475.3.- Reproducción de textos o imágenes destinados a la impresión.
Epígrafe 475.4.- Encuadernación.

Agrupación 64. Comercio al por menor de productos alimenticios
GRUPO 644 COMERCIO AL MENOR DE PAN, PASTELERÍA, CONFITERÍA Y
PRODUCTOS LÁCTEOS
• Epígrafe 644.1.- Comercio al menor de pan, pasteles, confitería y productos lácteos
• Epígrafe 644.3.- Comercio al menor de productos de pastelería i bollería
• Epígrafe 644.4.- Comercio al menor de helados
• Epígrafe 644.6.- Comercio al menor de masas fritas
Agrupación 65. Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios
realizado en establecimientos permanentes.
GRUPO 651. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, CONFECCIÓN,
CALZADO, PIELES Y ARTÍCULOS DE CUERO.
• Epígrafe 651.1.- Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el
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GRUPO 505. ACABADO DE OBRAS.
• Epígrafe 505.1.- Revestimientos exteriores e interiores de todas clases y en todo tipo
de obras.
• Epígrafe 505.2.- Solados y pavimentos de todas clases y en cualquier tipo de obras.
• Epígrafe 505.3.- Preparación y colocación de solados y pavimentos de madera de
cualquier clase.
• Epígrafe 505.4.- Colocación de aislamientos fónicos, térmicos y acústicos de cualquier
clase y para cualquier tipo de obras; impermeabilización en todo tipo de edificios y
construcciones por cualquier procedimiento.
• Epígrafe 505.5.- Carpintería y cerrajería.
• Epígrafe 505.6.- Pintura de cualquier tipo y clase y revestimientos con papel, tejidos o
plásticos y terminación y decoración de edificios y locales (1).
• Epígrafe 505.7.- Trabajos en yeso y escayola y decoración de edificios y locales
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GRUPO 504. INSTALACIONES Y MONTAJES.
• Epígrafe 504.1.- Instalaciones eléctricas en general. Instalación de redes telegráficas,
telefónicas, telefonía sin hilos y televisión. Instalaciones de sistemas de balización de
puertos y aeropuertos.
• Epígrafe 504.2.- Instalaciones de fontanería.
• Epígrafe 504.3.- Instalaciones de frío, calor y acondicionamiento de aire.
• Epígrafe 504.4.- Instalación de pararrayos y similares
• Epígrafe 504.5.- Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus
accesorios, para todo uso, menos el industrial.
• Epígrafe 504.6.- Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y
tipo.
• Epígrafe 504.7.- Instalaciones telefónicas, telegráficas, telegráficas sin hilos y de
televisión, en edificios y construcciones de cualquier clase.
• Epígrafe 504.8.- Montajes metálicos e instalaciones industriales completas, sin vender
ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de la instalación o montaje.

ACTA DE PLE

Agrupación 50. Construcción.
GRUPO 501. EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL.
• Epígrafe 501.2.- Construcción completa, reparación y conservación de obras civiles.
• Epígrafe 501.3.- Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general

GRUPO 652. COMERCIO AL POR MENOR DE MEDICAMENTOS Y DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS; COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE DROGUERÍA Y
LIMPIEZA; PERFUMERÍA Y COSMÉTICOS DE TODAS CLASES; Y DE PRODUCTOS
QUÍMICOS EN GENERAL; COMERCIO AL POR MENOR DE HIERBAS Y PLANTAS EN
HERBOLARIOS.
• Epígrafe 652.2.- Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y
cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la
decoración y de productos químicos.
• Epígrafe 652.3.- Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y de
artículos para la higiene y el aseo personal.
• Epígrafe 652.4.- Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios.
GRUPO 653. COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA EL EQUIPAMIENTO
DEL HOGAR Y LA CONSTRUCCIÓN.
• Epígrafe 653.1.- Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).
• Epígrafe 653.2.- Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos,
electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de
energía distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina.
• Epígrafe 653.3.- Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno,
• regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos).
• Epígrafe 653.4.- Comercio al por menor de materiales de construcción y de artículos y
mobiliario de saneamiento.
• Epígrafe 653.5.- Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, molduras y
marcos, tarimas y parquet-mosaico, cestería y artículos del corcho.
• Epígrafe 653.6.- Comercio al por menor de artículos de bricolaje.
• Epígrafe 653.9.- Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del
hogar N.C.O.P.
GRUPO 654. COMERCIO AL POR MENOR DE VEHÍCULOS TERRESTRES,
AERONAVES Y EMBARCACIONES Y DE MAQUINARIA, ACCESORIOS Y PIEZAS DE
RECAMBIO.
• Epígrafe 654.1.- Comercio al por menor de vehículos terrestres.
• Epígrafe 654.2.- Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para
vehículos terrestres.
• Epígrafe 654.3.- Comercio al por menor de vehículos aéreos.
• Epígrafe 654.4.- Comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos de vela o
motor y deportivos.
• Epígrafe 654.5.- Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto
aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos).
• Epígrafe 654.6.- Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de
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•
•
•
•

hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería.
Epígrafe 651.2.- Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y
tocado.
Epígrafe 651.3.- Comercio al por menor de lencería y corsetería.
Epígrafe 651.4.- Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.
Epígrafe 651.5.- Comercio al por menor de prendas especiales.
Epígrafe 651.6.- Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o
productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en
general.
Epígrafe 651.7.- Comercio al por menor de confecciones de peletería.

ACTA DE PLE

•
•

aire para toda clase de vehículos.
GRUPO 656. COMERCIO AL POR MENOR DE BIENES USADOS TALES COMO
MUEBLES, PRENDAS Y ENSERES ORDINARIOS DE USO DOMÉSTICO.

Agrupación 66. Comercio mixto o integrado; comercio al por menor fuera de un
establecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y mercados
ocasionales o periódicos); comercio en régimen de expositores en depósito y mediante
aparatos automáticos; comercio al por menor por correo y catálogo de productos
diversos.
GRUPO 663. COMERCIO AL POR MENOR FUERA DE UN ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL PERMANENTE (AMBULANCIA, MERCADILLOS Y MERCADOS
OCASIONALES O PERIÓDICOS).
• Epígrafe 663.1.- Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial
permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y helados.
• Epígrafe 663.2.- Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial
permanente de artículos textiles y de confección.
• Epígrafe 663.3.- Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial
permanente de calzado, pieles y artículos de cuero.
• Epígrafe 663.4.- Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial
permanente de artículos de droguería y cosméticos y de productos químicos en
general.
• Epígrafe 663.9.- Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial
permanente de otras clases de mercancías N.C.O.P.
GRUPO 664. COMERCIO EN REGIMEN DE EXPOSITORES EN DEPÓSITOS Y
MEDIANTE APARATOS AUTOMÁTICOS.
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GRUPO 659. OTRO COMERCIO AL POR MENOR.
• Epígrafe 659.1.- Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas
conmemorativas,
• billetes para coleccionistas, obras de arte y antigüedades, minerales sueltos o en
colecciones, fósiles, insectos, conchas, plantas y animales disecados.
• Epígrafe 659.2.- Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y
equipos de oficina.
• Epígrafe 659.3.- Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos,
ortopédicos, ópticos y fotográficos.
• Epígrafe 659.4. Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y
escritorio, y artículos de dibujo y bellas artes.
• Epígrafe 659.5.- Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y
bisutería.
• Epígrafe 659.6.- Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas
deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y artículos de pirotecnia.
• Epígrafe 659.7.- Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y
pequeños animales.
• Epígrafe 659.8.- Comercio al por menor denominado sex-shop.
• Epígrafe 659.9.- Comercio al por menor de otros productos no especificados en esta
agrupación, excepto los que deban clasificarse en el epígrafe 653.9.

ACTA DE PLE

GRUPO 657. COMERCIO AL POR MENOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN
GENERAL, ASÍ COMO DE SUS ACCESORIOS.

•
•

Epígrafe 664.1.- Venta de toda clase de artículos diversos en régimen de expositores
en depósito.
Epígrafe 664.9.- Comercio al por menor de artículos diversos N.C.O.P. mediante
aparatos automáticos, excepto alimentación, bebidas y tabaco.

GRUPO 674. SERVICIOS ESPECIALES DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, Y CAFE-BAR.
• Epígrafe 674.1.- Servicio en vehículos de tracción mecánica.
• Epígrafe 674.2.- Servicio en ferrocarriles de cualquier clase.
• Epígrafe 674.3.- Servicio en barcos.
• Epígrafe 674.4.- Servicio en aeronaves.
• Epígrafe 674.5.- Servicios que se presten en sociedades, círculos, casinos, clubes y
establecimientos análogos.
• Epígrafe 674.6.- Servicios establecidos en teatros y demás espectáculos que
únicamente permanecen abiertos durante las horas del espectáculo, excepto los bailes
y similares.
• Epígrafe 674.7.- Servicios que se prestan en parques o recintos feriales clasificados en
el- Epígrafe 989.3 de esta Sección 1) de las Tarifas.
GRUPO 675. SERVICIOS EN QUIOSCOS, CAJONES, BARRACAS U OTROS LOCALES
ANÁLOGOS, SITUADOS EN MERCADOS O PLAZAS DE ABASTOS, AL AIRE LIBRE EN
LA VÍA PÚBLICA O JARDINES.
GRUPO 676. SERVICIOS EN CHOCOLATERÍAS, HELADERÍAS Y HORCHATERÍAS.
GRUPO 677. SERVICIOS PRESTADOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS
CLASIFICADOS EN LOS GRUPOS 671, 672, 673, 681 Y 682 DE LAS AGRUPACIONES
67 Y 68, REALIZADOS FUERA DE DICHOS ESTABLECIMIENTOS. OTROS SERVICIOS
DE ALIMENTACIÓN.
• Epígrafe 677.1.- Servicios prestados por los establecimientos clasificados en los
grupos 671, 672, 673 y 682 de las agrupaciones 67 y 68, realizados fuera de dichos
establecimientos.
• Epígrafe 677.9.- Otros servicios de alimentación propios de la restauración.
Agrupación 68. Servicio de hospedaje.
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GRUPO 673. DE CAFES Y BARES, CON Y SIN COMIDA.
• Epígrafe 673.1.- De categoría especial.
• Epígrafe 673.2.- Otros cafés y bares.

ACTA DE PLE

GRUPO 672. EN CAFETERÍAS
• Epígrafe 672.1.- De tres tazas.
• Epígrafe 672.2.- De dos tazas.
• Epígrafe 672.3.- De una taza.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Agrupación 67. Servicio de alimentación.
GRUPO 671. SERVICIOS EN RESTAURANTES.
• Epígrafe 671.1.- De cinco tenedores.
• Epígrafe 671.2.- De cuatro tenedores.
• Epígrafe 671.3.- De tres tenedores.
• Epígrafe 671.4.- De dos tenedores.
• Epígrafe 671.5.- De un tenedor.

GRUPO 681. SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES Y MOTELES.
GRUPO 682. SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES Y PENSIONES.
GRUPO 683. SERVICIO DE HOSPEDAJE EN FONDAS Y CASAS DE HUÉSPEDES.
GRUPO 684. SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES-APARTAMENTOS.
GRUPO 685. ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EXTRAHOTELEROS.

Agrupación 69. Reparaciones.
GRUPO 691. REPARACIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL HOGAR,
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y OTROS BIENES DE CONSUMO.
• Epígrafe 691.1.- Reparación de artículos eléctricos para el hogar.
• Epígrafe 691.2 - Reparación automóviles y bicicletas
• Epígrafe 691.9.- Reparación de otros bienes de consumo N.C.O.P.
GRUPO 699. OTRAS REPARACIONES N.C.O.P.
Agrupación 72 Otros transportes terrestres
GRUPO 721 TRANSPIORTE VIAJEROS
• Epígrafe 721.2 - Transporte por autotaxis
Agrupación 75. Actividades anexas a los transportes.
GRUPO 755. AGENCIAS DE VIAJE.
• Epígrafe 755.1.- Servicios a otras agencias de viajes.
• Epígrafe 755.2.- Servicios prestados al público por las agencias de viajes.
GRUPO 757 SERVICIO DE MUDANZAS
Agrupación 83. Auxiliares financieros y de Seguros. Actividades Inmobiliarias.
GRUPO 833. PROMOCIÓN INMOBILIARIA.
• Epígrafe 833.1.- Promoción de terrenos.
• Epígrafe 833.2.- Promoción de edificaciones.
GRUPO 834. SERVICIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.
Agrupación 85. Alquiler de bienes muebles.
GRUPO 854. ALQUILER DE AUTOMÓVILES SIN CONDUCTOR.
• Epígrafe 854.1.- Alquiler de automóviles sin conductor.
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GRUPO 687. CAMPAMENTOS TURÍSTICOS EN LOS QUE SE PRESTAN LOS
SERVICIOS MÍNIMOS DE SALUBRIDAD COMO AGUA POTABLE, LAVABOS,
FREGADEROS, ETC.
• Epígrafe 687.1.- Campamentos de lujo.
• Epígrafe 687.2.- Campamentos de primera clase.
• Epígrafe 687.3.- Campamentos de segunda clase.
• Epígrafe 687.4.- Campamentos de tercera clase.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

GRUPO 686. EXPLOTACIÓN DE APARTAMENTOS PRIVADOS A TRAVÉS DE AGENCIA
O EMPRESA ORGANIZADA.

•

Epígrafe 854.2.- Alquiler de automóviles sin conductor en régimen de renting.

GRUPO 855. ALQUILER DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE.
• Epígrafe 855.3.- Alquiler de bicicletas.
GRUPO 856. ALQUILER DE BIENES DE CONSUMO.
• Epígrafe 856.2.- Alquiler de películas de vídeo.
GRUPO 861. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
• Epígrafe 861.1.- Alquiler de viviendas.
• Epígrafe 861.2.- Alquiler de locales industriales y otros alquileres N.C.O.P.

GRUPO 933. OTRAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA.
• Epígrafe 933.1.- Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos,
aeronáuticos, etc.
• Epígrafe 933.2.- Promoción de cursos y estudios en el extranjero.
• Epígrafe 933.9.- Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y
confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y
similares, N.C.O.P.
GRUPO 934. ENSEÑANZA FUERA DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
GRUPO 935. COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES.
• Epígrafe 935.1.- Colegios mayores.
• Epígrafe 935.2.- Residencias de estudiantes.
Agrupación 94. Sanidad y servicios veterinarios.
GRUPO 942. OTROS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS, BALNEARIOS Y BAÑOS DE
AGUA DULCE Y DE MAR.
• Epígrafe 942.1 Consultorios médicos, sanitarios
• Epígrafe 942.2. Balnearios y baños.
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Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

GRUPO 932. ENSEÑANZA NO REGLADA DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
PROFESIONAL Y EDUCACIÓN SUPERIOR.
• Epígrafe 932.1.- Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional, no
superior.
• Epígrafe 932.2.- Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional superior.
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Agrupación 93. Educación e investigación.
GRUPO 931. ENSEÑANZA REGLADA.
• Epígrafe 931.1.- Guardería y enseñanza de educación infantil, exclusivamente.
• Epígrafe 931.2.- Enseñanza de Educación Básica: Educación Primaria y/o Educación
Secundaria Obligatoria, exclusivamente.
• Epígrafe 931.3.- Enseñanza de Bachillerato, Orientación Universitaria, Formación
Profesional y ciclos formativos de Formación Profesional Específica de Grado Medio y
Grado Superior, exclusivamente.
• Epígrafe 931.4.- Enseñanza de más de una modalidad de las recogidas en los
epígrafes anteriores.
• Epígrafe 931.5.- Enseñanza de educación superior.

ACTA DE PLE

GRUPO 862. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.

•

Epígrafe 942.9 Otros servicios sanitarios

GRUPO 943. CONSULTAS Y CLÍNICAS DE ESTOMATOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA.
GRUPO 944. SERVICIOS DE NATUROPATÍA, ACUPUNTURA Y OTROS SERVICIOS
PARASANITARIOS.

GRUPO 966. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS, JARDINES BOTÁNICOS Y
ZOOLÓGICOS.
• Epígrafe 966.1.- Bibliotecas y museos.
• Epígrafe 966.2.- Parques zoológicos, jardines botánicos y similares.
• Epígrafe 966.9.- Otros servicios culturales N.C.O.P.
GRUPO 967. INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ESCUELAS Y SERVICIOS DE
PERFECCIONAMIENTO DEL DEPORTE.
• Epígrafe 967.1.- Instalaciones deportivas.
• Epígrafe 967.2.- Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.
• Epígrafe 967.3.- Alquiler de artículos para deporte en instalaciones deportivas.
GRUPO 968. ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS.
• Epígrafe 968.1.- Instalaciones para la celebración de espectáculos deportivos.
• Epígrafe 968.2.- Organización de espectáculos deportivos en instalaciones que no
sean de la titularidad de los organizadores.
• Epígrafe 968.3.- Organización de espectáculos deportivos por Federaciones españolas
y de ámbito autonómico y clubes no profesionales.
GRUPO 969. OTROS SERVICIOS RECREATIVOS, N.C.O.P.
• Epígrafe 969.1.- Salas de baile y discotecas.
• Epígrafe 969.2.- Casinos de juego.
• Epígrafe 969.3.- Juego de bingo.
• Epígrafe 969.4.- Máquinas recreativas y de azar.
• Epígrafe 969.5.- Juegos de billar, ping-pong, bolos y otros.
• Epígrafe 969.6.- Salones recreativos y de juego.
• Epígrafe 969.7.- Otras máquinas automáticas.
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GRUPO 965. ESPECTÁCULOS (EXCEPTO CINE Y DEPORTES).
• Epígrafe 965.1.- Espectáculos en salas y locales (excepto espectáculos taurinos).
• Epígrafe 965.2.- Espectáculos al aire libre (excepto espectáculos taurinos).
• Epígrafe 965.3.- Espectáculos fuera de establecimiento permanente (excepto
espectáculos taurinos).
• Epígrafe 965.4.- Empresas de espectáculos.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Agrupación 96. Servicios recreativos y culturales.
GRUPO 963. EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS Y VÍDEOS.
• Epígrafe 963.1.- Exhibición de películas cinematográficas y vídeos (2).
• Epígrafe 963.2.- Exhibición de películas cinematográficas y vídeos al aire libre.
• Epígrafe 963.3.- Exhibición de películas cinematográficas y vídeos fuera de
establecimiento permanente.
• Epígrafe 963.4.- Exhibición de películas cinematográficas y vídeos en establecimientos
distintos de los especificados en los epígrafes 963.1, 963.2 y 963.3 anteriores.

Agrupación 97. Servicios personales.
GRUPO 971. LAVANDERÍAS, TINTORERIAS Y SERVICIOS SIMILARES.
• Epígrafe 971.1.-Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de
prendas y artículos del hogar usados.
• Epígrafe 971.2.- Limpieza y teñido de calzado.
• Epígrafe 971.3.- Zurcido y reparación de ropas.

Agrupación 98. Parques de recreo, ferias y otros servicios relacionados con el
espectáculo. Organización de congresos. Parques o recintos feriales.
GRUPO 981. JARDINES, PARQUES DE RECREO O DE ATRACCIONES Y ACUÁTICOS
Y PISTAS DE PATINAJE.
• Epígrafe 981.1.- Curiosidades, bien naturales o artificiales, en parques, castillos,
grutas, cuevas, etc.
• Epígrafe 981.2.- Jardines de recreo en los que la entrada es por precio.
• Epígrafe 981.3.- Parques de atracciones, incluidos los acuáticos y análogos, de
carácter estable.
GRUPO 982. TÓMBOLAS, ESPECTÁCULOS Y JUEGOS, ASÍ COMO COMERCIO AL
POR MENOR Y SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, PROPIOS DE FERIAS Y VERBENAS,
ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE APUESTAS DEPORTIVAS, LOTERÍAS Y OTROS
JUEGOS.
• Epígrafe 982.1.- Tómbolas y rifas autorizadas en establecimiento permanente.
• Epígrafe 982.2.- Tómbolas y rifas autorizadas fuera de establecimiento permanente.
• Epígrafe 982.3.- Exposición de figuras de cera en establecimiento permanente.
• Epígrafe 982.4.- Otras atracciones, comercio al por menor y servicios de restauración
propios de ferias y verbenas, fuera de establecimiento permanente.
• Epígrafe 982.5.- Organización y celebración de Apuestas Deportivas, Loterías y otros
Juegos.
GRUPO 989. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ESPECTÁCULO Y EL
TURISMO. ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, PARQUES O RECINTOS FERIALES.
• Epígrafe 989.1.- Expedición de billetes de espectáculos públicos.
• Epígrafe 989.2.- Servicios de organización de congresos, asambleas y similares.
• Epígrafe 989.3.- Parques o recintos feriales.
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GRUPO 979. OTROS SERVICIOS PERSONALES N.C.O.P.
• Epígrafe 979.3.- Agencias matrimoniales y otros servicios de relaciones sociales.
• Epígrafe 979.4.- Adiestramiento de animales y otros servicios de atenciones a
animales domésticos.
• Epígrafe 979.9.- Otros servicios personales N.C.O.P.

ACTA DE PLE

GRUPO 973. SERVICIOS FOTOGRÁFICOS, MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
FOTOGRÁFICAS Y SERVICIOS DE FOTOCOPIAS.
• Epígrafe 973.1.- Servicios fotográficos.
• Epígrafe 973.2.- Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas y
para copia de documentos.
• Epígrafe 973.3.- Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

GRUPO 972. SALONES DE PELUQUERÍA E INSTITUTOS DE BELLEZA.
• Epígrafe 972.1.- Servicios de peluquería de señora y caballero.
• Epígrafe 972.2.- Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.

Epígrafes IAE PROFESIONALES
Agrupación 22. Ingenieros Técnicos y Ayudantes de la Aeronáutica y Ayudantes de
Ingenieros de Armamento y Construcción y similares.
GRUPO 226. TÉCNICOS EN SONIDO.
GRUPO 227. TÉCNICOS EN ILUMINACIÓN.

Agrupación 59. Otros profesionales relacionados con el comercio y la hostelería,
N.C.O.P.
GRUPO 599. OTROS PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL COMERCIO Y LA
HOSTELERÍA, N.C.O.P.

ACTA DE PLE

Agrupación 72. Gestores de asuntos públicos y privados.
GRUPO 721. AGENTES COLEGIADOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE LA
PROPIEDAD INMOBILIARIA.
GRUPO 722. GESTORES ADMINISTRATIVOS.
GRUPO 723. ADMINISTRADORES DE FINCAS.
GRUPO 724. INTERMEDIARIOS EN LA PROMOCIÓN DE EDIFICACIONES.
Agrupación 82. Profesionales de la Enseñanza.
GRUPO 821. PERSONAL DOCENTE DE ENSEÑANZA SUPERIOR.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Agrupación 52. Técnicos en hostelería.
GRUPO 521. TÉCNICOS EN HOSTELERÍA.

GRUPO 823. PERSONAL DOCENTE DE ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA Y
PREESCOLAR.
GRUPO 824. PROFESORES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
PROFESIONAL.
GRUPO 825. PROFESORES DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES,
ACUÁTICOS, AERONÁUTICOS, ETC.
GRUPO 826. PERSONAL DOCENTE DE ENSAÑANZAS DIVERSAS, TALES COMO
EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTES, IDIOMAS, MECANOGRÁFIA, PREPARACIÓN DE
EXAMENES Y OPOSICIONES Y SIMILARES.
Agrupación 83. Profesionales de la Sanidad
GRUPO 834. ODONTÓLOGOS.
GRUPO 836. AYUDANTES TÉCNICOS SANITARIOS Y FISIOTERAPEUTAS.
GRUPO 837. PROTÉSICOS E HIGIENISTAS DENTALES.
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GRUPO 822. PERSONAL DOCENTE DE ENSEÑANZA MEDIA.

GRUPO 838. ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS I PODÓLOGOS.
GRUPO 839. MASAJISTAS, DIETISTAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA.
Agrupación 84. Profesionales relacionados con actividades Parasanitarias
GRUPO 841. ACUPUNTORES, NATURÓPATAS Y OTROS.
Agrupación 85. Profesionales relacionados con el espectáculo.
GRUPO 851. REPRESENTANTES TÉCNICOS DEL ESPECTÁCULO.
GRUPO 853. AGENTES DE COLOCACIÓN DE ARTISTAS.

GRUPO 862. RESTAURADORES DE OBRAS DE ARTE.
Agrupación 87. Profesionales relacionados con loterías, apuestas y demás juegos de
suerte, envite y azar.
GRUPO 871. EXPENDEDORES OFICIALES DE LOTERÍAS, APUESTAS DEPORTIVAS Y
OTROS JUEGOS, INCLUIDOS EN LA RED COMERCIAL DEL ORGANISMO NACIONAL
DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO (EXCLUIDOS LOS CLASIFICADOS EN EL
GRUPO 855).
GRUPO 872. EXPENDEDORES OFICIALES DE LOTERÍAS, APUESTAS DEPORTIVAS Y
OTROS JUEGOS, PERTENECIENTES A OTROS ORGANISMOS DISTINTOS DEL
ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO.
GRUPO 873. EXPENDEDORES NO OFICIALES AUTORIZADOS PARA LA RECEPCIÓN
DE APUESTAS DEPORTIVAS, DE OTROS JUEGOS Y DE LOTERÍAS DIVERSAS.
Agrupación 88. Profesionales diversos.
GRUPO 881. ASTRÓLOGOS Y SIMILARES.
GRUPO 882. GUÍAS DE TURISMO.
GRUPO 883. GUIAS INTERPRETES DE TURISMO.
GRUPO 886. CRONOMETRADORES.
GRUPO 887. MAQUILLADORES Y ESTETICISTAS.
GRUPO 888. GRAFÓLOGOS.
Agrupación 89. Otros profesionales relacionados con los servicios a que se refiere esta
división.
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Agrupación 86. Profesiones liberales, artísticas y literarias.
GRUPO 861. PINTORES, ESCULTORES, CERAMISTAS, ARTESANOS, GRABADORES
Y ARTISTAS SIMILARES.
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GRUPO 855. AGENTES Y CORREDORES DE APUESTAS EN LOS ESPECTÁCULOS.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

GRUPO 854. EXPERTOS EN ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, ASAMBLEAS Y
SIMILARES.

GRUPO 899. OTROS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS A
QUE SE REFIERE ESTA DIVISIÓN.

Epígrafes IAE ARTISTAS
Agrupación 01. Actividades relacionadas con el cine, el teatro y el circo.
GRUPO 011. DIRECTORES DE CINE Y TEATRO.
GRUPO 012. AYUDANTES DE DIRECCIÓN.
GRUPO 013. ACTORES DE CINE Y TEATRO.
GRUPO 014. EXTRAS ESPECIALIZADOS, DOBLES, COMPARSAS Y MERITORIOS.

GRUPO 018. ARTISTAS DE CIRCO.
GRUPO 019. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CINE, EL TEATRO Y EL
CIRCO, N.C.O.P.
Agrupación 02. Actividades relacionadas con el baile.
GRUPO 022. BAILARINES.
GRUPO 029. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL BAILE, N.C.O.P.
Agrupación 03. Actividades relacionadas con la música.
GRUPO 031. MAESTROS Y DIRECTORES DE MÚSICA.
GRUPO 032. INTÉRPRETES DE INSTRUMENTOS MUSICALES.
GRUPO 033. CANTANTES.
GRUPO 039. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MÚSICA, N.C.O.P.
Agrupación 04. Actividades relacionadas con el deporte.
GRUPO 041. JUGADORES Y ENTRENADORES DE FÚTBOL.
GRUPO 043. PILOTOS, ENTRENADORES Y PREPARADORES DE MOTOCICLISMO Y
AUTOMOVILISMO.
GRUPO 044. BOXEADORES, ENTRENADORES Y PREPARADORES DE BOXEO.
GRUPO 045. JUGADORES, ENTRENADORES Y PREPARADORES DE BALONCESTO.
GRUPO 046. CORREDORES, ENTRENADORES Y PREPARADORES DE CICLISMO.
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GRUPO 017. APUNTADORES Y REGIDORES.
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GRUPO 016. HUMORISTAS, CARICATOS, EXCÉNTRICOS, CHARLISTAS,
RECITADORES, ILUSIONISTAS, ETC.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

GRUPO 015. OPERADORES DE CÁMARAS DE CINE, DE TELEVISIÓN Y VÍDEO.

GRUPO 047. JUGADORES, ENTRENADORES Y PREPARADORES DE BALONMANO,
VOLEIBOL, PELOTA Y OTROS DEPORTISTAS DE LA HÍPICA, LUCHA, ETC.
GRUPO 048. ÁRBITROS DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS.
GRUPO 049. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEPORTE, N.C.O.P.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

L’Ajuntament d’Abrera disposa del Pressupost General per a l’exercici de 2021
aprovat inicialment per acord del Ple municipal en sessió ordinària de data 26 de
novembre de 2020; acord contra el qual no es van presentar reclamacions,
esdevenint aquest definitiu (BOPB de data 7 de gener de 2021).
Es posa de manifest per part de les diferents regidories d’aquest Ajuntament, respecte
l’execució de la despesa consignada als crèdits inicials del vigent Pressupost, la
necessitat de realitzar diverses actuacions que no es poden demorar fins l’exercici
següent; actuacions les quals no disposen de crèdit o el previst resulta insuficient i no
pot ser objecte d’ampliació.
És necessari, doncs, tramitar l’oportú expedient de modificació de crèdit al Pressupost
General, assignant consegüentment crèdit adequat i suficient per a la realització de
dites despeses.
Vista la Memòria de la presidenta de l’Àrea de Serveis Econòmics, regidora delegada
de Serveis Econòmics i Recursos Financers, Atenció a la Ciutadania, Gestió
Documental, Transparència i Gestió de les Persones de data 15 de març de 2021,
justificativa de la necessitat de la present modificació de crèdit al Pressupost General
per a l’exercici de 2021 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
Vistos els informes preceptius de la Intervenció núms. 2021-0015 i 2021-0016, de
data 15 de març de 2021.
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9. Expedient núm. 1150/2021. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit
al Pressupost General per a l’exercici de 2021 núm. 04/2021, per crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit.

ACTA DE PLE

Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Vots a favor: 17

La presidenta de l’Àrea de Serveis Econòmics, regidora delegada de Serveis
Econòmics i Recursos Financers, Atenció a la Ciutadania, Gestió Documental,
Transparència i Gestió de les Persones, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 20191009, de data 27 de juny, de delegació de competències de l’alcalde a favor dels
regidors i regidores (BOPB de data 17 de juliol de 2019), modificat per Decret
d’Alcaldia núm. 2019-1387, de data 9 de setembre de 2019 (BOPB de data 23 de
setembre de 2019), proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de crèdit al Pressupost General per a
l’exercici de 2021 núm. 04/2021, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
finançats amb baixes de crèdit i romanent líquid de tresoreria, per import total de dos
milions dos-cents quaranta-vuit mil dos-cents dinou euros (2.248.219,00 EUR),
segons annexos 1 i 2 que formen part d’aquest acord.
Segon. Modificar, consegüentment, l’annex d’inversions del Pressupost General per a
l’exercici de 2021, segons annex 3 que forma part d’aquest acord.
Tercer. Sotmetre a informació publica l’expedient administratiu pel termini de quinze
dies hàbils mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al tauler d’anuncis
municipal i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a fi que es pugui examinar i
presentar les reclamacions corresponents. En aquest darrer supòsit, el Ple disposarà
d’un termini d’un mes per resoldre-les.
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Vist el que es preveu a l’article 52.2.f) 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, en
relació a l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, quant a la competència del Ple en l’aprovació de les modificacions del
pressupost, i a l’article 114, en relació al 47 de la citada Llei 7/1985, quant al quòrum
legal de majoria simple del nombre legal de membres de la corporació per a l’adopció
dels dits acords.

ACTA DE PLE

Vist el que es preveu a l’article 177.2 en relació als articles 168 i 169 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, quant a l’atribució al Ple de l’aprovació dels expedients de
modificació pressupostària per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, amb
subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos, així com l’aplicació de
les normes sobre informació, reclamació i publicitat d’aquests.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Vist el que es preveu a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, als articles
35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
en matèria de pressupostos, i al capítol 1 del Títol II de les Bases d’Execució del
Pressupost per a l’exercici de 2021, quant a les modificacions de crèdit que poden ser
realitzades al pressupost de despeses per crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit.

ESTAT DE DESPESES

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Projecte
d'inversió
2021/2/INVER/13

2021/2/INVER/15

Aplicació
pressupostària
Org Prog
Eco.
.
.

Descripció

Import
(EUR)

401

3330

62900

SEIENTS ELEVADORS INFANTILS

2.850,00

500

3230

22100

ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS EDUCACIÓ

7.000,00
120.000,00
185.000,00

500

3420

22100

ENERGIA ELÈCTRICA INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES

500

9200

22100

ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS OFICIALS
REDACCIÓ PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL
REPARACIONS, MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ BIBLIOTECA MUNICIPAL

501

1510

64000

503

3321

21200

2021/2/INVER/14

503

4500

62300

DISPENSADOR DE SAL PER A NEVADES

2020/2/INVER/44

510

3370

62903

ZONA DE PÍCNIC AL POLÍGON SANT
ERMENGOL

2018/2/INVER/68

510

3420

63203

MILLORES PISCINA ESTIU

59.645,00

2019/2/INVER/6

511

1532

61900

PUNTS ELÈCTRICS FIXES A LA VIA PÚBLICA

27.132,00

2021/2/INVER/16

610

1610

60901

SISTEMA AUTOMÀTIC CLORACIÓ DIPÒSIT
AIGUA POTABLE SANT ERMENGOL

4.800,00

2021/2/INVER/17

610

1640

62900

ESCALES PELS CEMENTIRIS

2.000,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

9.000,00
2.500,00
5.190,00
228.568,00

653.685,00

FINANÇAMENT
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Annex 1. Crèdits extraordinaris

ACTA DE PLE

Cinquè. Establir que, en el seu cas, contra l’aprovació definitiva de la modificació del
Pressupost per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com de l’annex
d’inversions, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, sense que la interposició del recurs suspengui per sí sola
l’entrada en vigor de la modificació definitivament aprovada.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Quart. Disposar que aquest acord restarà aprovat definitivament si transcorregut el
termini d’informació pública no es presenten reclamacions i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 169.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, en relació a l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, consistent en la inserció del
corresponent anunci d’aprovació definitiva de la modificació del Pressupost, resumida
per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

BAIXES DE CRÈDIT
Projecte
d'inversió

2021/2/INVER/1

Aplicació
pressupostària

Descripció

Org.

Prog.

Eco.

500

1650

22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA

610

1610

60900

Import
(EUR)
132.000,00

SISTEMA AUTOMÀTIC CLORACIÓ DIPÒSIT AIGUA
POTABLE SANT MIQUEL

4.800,00

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT

136.800,00

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

8700

516.885,00

TOTAL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

516.885,00

TOTAL FINANÇAMENT

653.685,00

Annex 2. Suplements de crèdit

ESTAT DE DESPESES

SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Projecte
d'inversió

Aplicació
pressupostària
Org Prog
Eco.
.
.

Descripció

Import
(EUR)

102

9200

22604

DESPESES JURÍDIQUES

3.150,00

102

9200

22699

DESPESES DIVERSES SECRETARIA

6.100,00

102

9220

22699

DESPESES DIVERSES ELECCIONS

200

4310

48002

AJUTS ACTIVITAT COMERCIAL COVID-19

300

9340

35900

ALTRES DESPESES FINANCERES

25.000,00

303

9200

22607

OPOSICIONS I PROCESSOS SELECTIUS

22.385,00

ESTUDIS I ASSISTÈNCIA TÈCNICA GESTIÓ DE
LES PERSONES
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMP. I
PROF. CASAL DE LA GENT GRAN
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
EDIFICIS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMP. I
PROF. ARXIU HISTÒRIC

303

9200

22706

400

3370

22799

410

3420

21200

430

3322

22799

440

4911

22699

DESPESES DIVERSES RÀDIO ABRERA

22700

NETEJA CENTRES EDUCATIUS INFANTIL I
PRIMÀRIA

451

3230

500,00
300.000,00

14.700,00
14.500,00
23.690,00
5.360,00
6.000,00
52.400,00
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Eco.

Import
(EUR)
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Descripció

ACTA DE PLE

Projecte
d'inversió

Aplicació
pressupostària

3230

47900

SUBVENCIÓ DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ
CONCESSIÓ ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

500

1610

22101

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN ALTA

20.000,00
25.000,00

102.155,00

500

9200

22102

SUBMINISTRAMENT DE GAS I DE CARBURANTS
CALEFACCIÓ

500

9200

22200

SERVEIS TELEFÒNICS

35.000,00

501

1500

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME

49.000,00
72.000,00
10.000,00

78000

502

1510

22699

EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
EDIFICI POLICIA LOCAL
REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
XARXA CLAVEGUERAM
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
ENLLUMENAT PÚBLIC
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS CULTURA
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
EDIFICIS I INSTAL·LACIONS CULTURA
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
CASAL DE LA GENT GRAN
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
CENTRE POLIVALENT

503

1300

21200

503

1600

21902

503

1650

21900

503

3300

21200

503

3300

21200

503

3370

21200

503

3370

21201

503

4500

22103

503

9200

21200

503

9200

21200

510

1532

21000

520

4410

22799

TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS

47.000,00

600

1650

61900

RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ PER LED

226.028,00

600

3110

22799

503

1640

21200

610

3110

22699

CARBURANT VEHICLES SERVEIS
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
D'EDIFICIS OFICIALS
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
EDIFICIS OFICIALS
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
VIES PÚBLIQUES

ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMP. I
PROF. MEDI AMBIENT
REPARACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS
DESPESES DIVERSES SALUT PÚBLICA I
BENESTAR
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT

1.300,00
20.000,00
15.000,00
2.116,00
1.400,00
1.600,00
12.000,00
3.200,00
4.700,00
22.965,00
430.000,00

8.785,00
9.000,00
2.500,00
1.594.534,00

FINANÇAMENT

BAIXES DE CRÈDIT
Projecte
d'inversió

Aplicació
pressupostària

Descripció

Org.

Prog.

Eco.

2021/2/INVER/4

510

1610

61900

RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

2021/2/INVER/6

510

1532

61903

INVERSIÓ VIA PÚBLICA BARRIS
TOTAL BAIXES DE CRÈDIT

Import
(EUR)
7.110,00
185.808,00
192.918,00
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1522

ACTA DE PLE

501

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ
D'ASCENSORS
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2021/2/INVER/5

451

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
Projecte
d'inversió

Aplicació
pressupostària

Descripció

Eco.
8700

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

Import
(EUR)
1.401.616,00

TOTAL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1.401.616,00

TOTAL FINANÇAMENT

1.594.534,00

Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.

Vots en contra: 3
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

Abstencions: 1

ACTA DE PLE

Vots a favor: 13

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

10. Expedient núm. 1173/2021. Modificació de la plantilla de personal exercici
2021.
Vist que en data 26 de novembre de 2020 el Ple de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió
ordinària, aprovà inicialment el pressupost per a l’exercici 2021, les bases d’execució i
la plantilla de personal, aprovant-se definitivament el 01 de gener de 2021.
Vist que l’article 27 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla de personal es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, supressió o
millora del existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna.
Atès que l’acte de modificació de la plantilla de personal es duu a terme dins l’exercici
de la potestat d’autoorganització de l’Ajuntament d’Abrera, matèria exclosa del procés
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Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

de negociació, en base a l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, sense perjudici de la motivació i justificació que en cada cas correspongui.
Atès que en base a l’article 74 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic l’Ajuntament d’Abrera estructurà els seu llocs de treball mitjançant el Pacte
Regulador de personal funcionari i Pacte regulador del personal laboral, aprovats
ambdós pel Plenari de data 03.05.2006.

Atès que la modificació de plantilla objecte del present acord s’ha procedit respectant
l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atès que la despesa d’aquesta modificació de plantilla quedarà compensada amb les
consignacions pressupostàries per l’exercici vigent destinades a llocs vacants amb
l’observança de la corresponent modificació pressupostària per garantir els crèdits.
En virtut de tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal
l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar la modificació de la plantilla segons el detall següent:
A) Amortització de la següent plaça de personal funcionari:
Denominació: Agent de policia local
Escala d’Administració Especial
Sotsescala de serveis especials
Escala bàsica
Classe Policia Local
Grup de titulació C2
Número: 1 plaça
B) Creació de les següents places de personal funcionari:
2.1. Denominació: Caporal
Escala d'administració especial
Sotsescala serveis especials
104

ACTA DE PLE

Atès l’informe del Servei de Gestió de les Persones de data 11.03.21 referent a la
modificació de la plantilla de l’exercici 2021.
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Atesos els informes corresponents de la Coordinadora de l’Àrea de Serveis a les
Persones, el Cap del Servei d’Urbanisme, Obres i Activitats i el Sergent-Cap de la
Policia Local d’Abrera.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Ateses les valoracions de lloc de treball de l’exercici 2016, corresponents aplicables
en la nova creació de places d’arquitecte/a i de tècnic/a de mobilitat.

Escala bàsica
Grup de titulació C2.
Denominació: Caporal
Jornada: Completa
Número: 1 plaça

ACTA DE PLE

D) Denominació: Arquitecte/a tècnic/a
Escala d’administració especial
Sotsescala: Tècnica mitjana
Subgrup: A2
Jornada parcial: 20 hores
Número de places: 1
E) Denominació: Tècnic/a de mobilitat
Escala d’administració especial
Sotsescala: Tècnica mitjana
Subgrup: A2
Jornada parcial: 10 hores
Número de places: 1

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

C) Denominació: Tècnic/a superior arquitecte/a
Escala d’administració especial
Sotsescala: Tècnica superior
Subgrup: A1
Jornada parcial: 20 hores
Número de places: 2

A) Denominació: Tècnic/a d’Igualtat i LGBTI Q+
Categoria: L/00/B2/IN
Jornada: Completa
Segon. Determinar les retribucions corresponents a les places en tant a la regulació
retributiva existent:
A) Denominació: Caporal
Complement de destí:17
Complement específic:14.100,94€
En base a l’acord modificatiu de condicions laborals i retributives de la policia local
d’Abrera de 17.05.2017, aprovat pel Ple Municipal de 31.05.2018, el qual ha estat
incorporat a l’acord comú de condicions de les empleades i empleats públics de
l’Ajuntament d’Abrera pel període 2020-2023, aprovat en sessió de ple de 16.07.2020,
s’estableix l’estructura retributiva per a la Policia Local d’Abrera. Correspon els
caporals l’assignació dels complements E1 i Z1, fins en tant sigui aprovat nou
instrument de regulació.
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3. Creació de la següent plaça de personal laboral:

B) Denominació: Tècnic/a superior arquitecte/a
Complement de destí: 24
Complement específic: 10.947,55€
C) Denominació: Arquitecte/a tècnic/a
Complement de destí: 20
Complement específic: 10.947,55€
D) Denominació: Tècnic/a de mobilitat
Complement de destí: 24
Complement específic: 6.953,11€

Vots a favor: 13
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.

Abstencions: 4
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

11. Expedient núm. 1187/2021. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm.
01/2021.
Vista la Memòria de la de la presidenta de l’Àrea de Serveis Econòmics, regidora
delegada de Serveis Econòmics i Recursos Financers, Atenció a la Ciutadania, Gestió
Documental, Transparència i Gestió de les Persones de data 9 de març de 2021,
mitjançant la qual es justifica la tramitació del corresponent expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits comprensiu de diferents despeses dutes a
terme per aquest Ajuntament durant l’exercici de 2020, les quals no es van imputar a
la corresponent anualitat pressupostària per falta de consignació pressupostària o per
omissió del procediment establert, per import total de catorze mil dos-cents deu euros
(14.210,00 EUR).
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Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

ACTA DE PLE

Tercer. La modificació de la plantilla es publicarà en el Butlletí Oficial de la província i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i es remetrà còpia a l'Administració de
l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

E) Denominació: Tècnic/a d’Igualtat i LGBTI Q+
Retribució: 28.584,64€

Atès que no obstant el disposat pels articles 172, 173.5 i 176 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, s’ha de fer front a les despeses realitzades per aplicació al
present supòsit de la doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de
l'enriquiment injust o sense causa. En aquest sentit, l'Ajuntament resta obligat en dret
al pagament de les despeses incorregudes, ja que en cas contrari es produiria un
enriquiment injust o sense causa de la hisenda municipal que l'ordenament jurídic no
pot acollir, i així ho té declarat de forma reiterada la jurisprudència del Tribunal
Suprem.

La presidenta de l’Àrea de Serveis Econòmics, regidora delegada de Serveis
Econòmics i Recursos Financers, Atenció a la Ciutadania, Gestió Documental,
Transparència i Gestió de les Persones, en virtut del Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament
d’Abrera núm. 2019-1009, de data 27 de juny, de delegació de competències de
l’alcalde a favor dels regidors i regidores, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 17 de juliol de 2019, modificat per Decret d’Alcaldia núm. 20191387, de data 9 de setembre de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 23 de setembre de 2019, proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 01/2021, per import
total de catorze mil dos-cents deu euros (14.210,00 EUR), segons annex que forma
part d’aquest acord.
Segon. Imputar als crèdits del vigent Pressupost General per a l’exercici de 2021 les
despeses que consten a l’annex, pel citat import total de catorze mil dos-cents deu
euros (14.210,00 EUR).
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Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Vist que el que disposen els articles 114 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, i 47 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació al quòrum
legal de majoria simple del nombre legal de membres de la corporació per a l’adopció
del present acord.
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Vist el que es preveu a l’article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual
es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, en relació als articles
50.12 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i 23.1.e) del Reial
decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, quant a la competència del Ple
en l’aprovació dels reconeixements extrajudicials de crèdits.

ACTA DE PLE

Vist l’informe de la Intervenció núm. 2021-0013, de data 10 de març de 2021.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

12. Expedient núm. 1197/2021. Aprovació bases reguladores del concurs del
cartell de Festa Major.
Atès que la Regidoria de Cultura vol continuar promocionant i realitzant
esdeveniments populars que fomentin la participació ciutadana dels veïns i veïnes de
la localitat..
Atès que la Regidoria de Cultura s’encarrega del cicle festiu i que la Festa Major
forma part del patrimoni cultural immaterial del municipi.
Atès que aquest concurs se celebra des del 1999, gaudint constantment d’un gran èxit
de participació.
S’ha emès l’informe tècnic 2021-0015 emès pel tècnic de cultura, en el que posa de
manifest la bona acollida del concurs de cartells, capaç d’aplegar nombroses
propostes de covilatans professionals i afeccionats a les arts plàstiques.
Vist l’article 25.2.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i l’article 66.3.n) 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, relatius a les
competències municipals en matèria de promoció de la cultura, activitats culturals i
108
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Abstencions: 4

ACTA DE PLE

Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Vots a favor: 13

ocupació del lleure.
Atès que existeix consignació de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària
de l’estat de despeses del vigent pressupost, 401/3340/48900 “Premis i Beques
Cultura”.

Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores del concurs del cartell de Festa
Major d’acord amb el text que s’annexa a aquest acord.
Segon.
Publicar
el
present
acord
al
tauler
municipal
d'anuncis,
(http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/board//) i al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer. Sotmetre les Bases a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a
partir de la seva publicació del Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb els
articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 33 i 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 52 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
Quart. Aprovar definitivament les bases sempre i quan no s’hagin presentat
al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la seva
modificació.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Servei de Cultura i als Serveis Econòmics de
l’Ajuntament d’Abrera.

ANNEX
BASES REGULADORES CONCURS CARTELL FESTA MAJOR
La convocatòria, per part de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Abrera, del concurs pel
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ACORD

ACTA DE PLE

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Cultura, 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 2019-1008, de 26 de juny
de 2019, proposa al Ple municipal l’adopció del següent

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Vist el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
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, així com el Reial decret
130/2019, de 8 de març, pel qual es regulen la base de dades nacional de
subvencions i la publicitat de les subvencions i la resta d’ajuts públics i la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

cartell de Festa Major que se celebrarà en honor a Sant Pere, patró de la vila, es regirà per les
bases següents:
1. PARTICIPANTS
-Convocatòria oberta adreçada principalment a professionals del disseny, grafistes, dibuixants,
estudiants d’art, etc.
-Cada concursant podrà presentar dues obres com a màxim.
-Les obres seran numerades per ordre de recepció i aquest número constarà al sobre de
l’autor/a.

- A cada instància haurà de constar del nom, cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica i
NIF de l’autor/a.
- Es podran presentar fins a 25 dies naturals posteriors a la publicació de la convocatòria.
-Els dissenys no estaran signats ni portaran cap marca distintiva.
-El cartell guanyador restarà propietat de l’Ajuntament, així com l’ús que se’n pugui fer: edició
de cartells, programes de mà, invitacions, anuncis o qualsevol altre tema relacionat amb la
promoció de la festa.
3. TÈCNICA, MIDA I TEXT
- La tècnica és lliure.
- El cartell ha d’incloure el següent text:
•

Festa Major d’Abrera (any de convocatòria).
25, 26, 27, 28 i 29 de juny.

-El format de l’obra ha de ser en DIN A-3.
-L’obra guanyadora s’editarà amb una franja inferior que inclourà l’escut de l’Ajuntament
d’Abrera. Cal tenir-ho en compte en el disseny.
4. PREMIS
-Hi ha un únic premi de 450 €, en concepte de l’adquisició de l’obra premiada i els drets de
publicació i explotació. En el premi s’hi aplicarà la retenció de l’IRPF pertinent.

110

Codi Validació: ATWPJPP37344SGMTK6AKY9GH6 | Verificació: https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 110 de 134

- Caldrà tramitar una instància genèrica sol·licitant la participació al “Concurs de cartells de
Festa Major”. En la instància cal adjuntar-hi el cartell, es recomana comprimir el document. En
cas d’accedir el pes suportat per adjuntar-hi el cartell, contacteu al correu electrònic:
cultura@abrera.cat.

ACTA DE PLE

-Els treballs s’han de presentar de forma telemàtica a través del web ajuntamentabrera.cat pel
portal de tràmits.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

2. PRESENTACIÓ

5. JURAT
-El jurat estarà format per personal tècnic dels Serveis de Joventut, Cultura i Comunicació de
l’Ajuntament.
-La decisió del jurat serà inapel·lable.

6. VEREDICTE I EXPOSICIÓ

7. CONDICIONS

-Tots els concursants cedeixen a l’Ajuntament d’Abrera tots els drets de propietat intel·lectual
relatius al cartell. El guanyador no podrà reclamar cap altra compensació addicional al premi
atorgat.
-Qualsevol imprevist que no quedi prou clar en les presents bases, serà resolt pel Jurat i per la
Regidoria de Cultura.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 17
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

13. Expedient núm. 1201/2021. Aprovació bases reguladores del “Concurs de
pintura rápida”.
Atès que la Regidoria de Cultura vol continuar promocionant i realitzant
esdeveniments populars que fomentin la participació ciutadana dels veïns i veïnes de
la localitat..
Atès que la Regidoria de Cultura s’encarrega de l’organització i producció del
concurs de pintura ràpida.
111

ACTA DE PLE

-La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
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-L’Ajuntament es reserva el dret de poder mostrar tots els cartells en una exposició durant la
Festa Major.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

-El veredicte es comunicarà personalment al guanyador/a i es farà públic a través dels mitjans
de comunicació de la corporació.

Atès que aquest concurs se celebra des del 1978, gaudint constantment d’un gran
èxit de participació.
S’ha emès l’informe tècnic 2021-0016 emès pel tècnic de cultura, en el que posa de
manifest la bona acollida del concurs de pintura ràpida, capaç d’aplegar desenes de
participants i afeccionats a les arts plàstiques.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Cultura, 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 2019-1008, de 26 de juny
de 2019, proposa al Ple municipal l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores del concurs de pintura ràpida
d’acord amb el text que s’annexa a aquest acord.
Segon.
Publicar
el
present
acord
al
tauler
municipal
d'anuncis,
(http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/board//) i al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer. Sotmetre les Bases a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a
partir de la seva publicació del Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb els
articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 33 i 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 52 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
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Vist el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
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, així com el Reial decret
130/2019, de 8 de març, pel qual es regulen la base de dades nacional de
subvencions i la publicitat de les subvencions i la resta d’ajuts públics i la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

ACTA DE PLE

Atès que existeix consignació de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària
de l’estat de despeses del vigent pressupost, 401/3340/48900 “Premis i Beques
Cultura”.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Vist l’article 25.2.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i l’article 66.3.n) 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, relatius a les
competències municipals en matèria de promoció de la cultura, activitats culturals i
ocupació del lleure.

Quart. Aprovar definitivament les bases sempre i quan no s’hagin presentat
al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la seva
modificació.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Servei de Cultura i als Serveis Econòmics de
l’Ajuntament d’Abrera.
ANNEX
BASES REGULADORES DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA D’ABRERA

L’objecte d’aquestes bases és establir les condicions de participació del “Concurs de Pintura
Ràpida d’Abrera”.

Hi podran participar totes les persones que ho desitgin a partir de 16 anys*.
3. TEMÀTICA DEL CONCURS
El tema pot ser qualsevol aspecte d’Abrera.
4. PRESENTACIÓ DE LES OBRES
1. Cada concursant només podrà presentar 1 sola obra amb una grandària mínima de 38 cm
x48 cm.

ACTA DE PLE

2. DESTINATARIS DEL CONCURS

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

1. OBJECTE

3. Les obres s’ha de presentar signades i datades per l’artista inscrit.
5. PARTICIPACIÓ AL CONCURS
1. El concurs se celebrarà en la data present a l’aprovació de la convocatòria. Sempre que les
condicions sanitàries ho permetin.
2. La inscripció per participar al concurs es formalitzarà telemàticament mitjançant una
instància genèrica a través del portal de tràmits de la pàgina web: www.ajuntamentabrera.cat.
A la instància serà necessari sol·licitar la participació al concurs i afegir les següents dades:
nom, cognoms, NIF, telèfon i correu electrònic. Les inscripcions es tancaran 5 dies naturals
abans de la data aprovada per a realitzar el concurs de pintura ràpida.
3. El dia del concurs, cada artista caldrà que es presenti proveït d’una única tela o suport en
blanc o amb la imprimació a fons d’un sol color, que serà segellat per poder concursar.
L’organització entregarà un document amb les dades del participant i assignant-li un dorsal.
4. La recepció de les obres es farà a la Casa de Cultura, c/ de Federico Garcia Lorca 17,
entre les 13.30 h i les 14.00 h. Els organitzadors es faran càrrec de les obres mitjançant el
lliurament d’un document de recepció de l’obra amb el dorsal corresponent a l’autor/a.
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2. Es pot fer servir qualsevol tècnica i procediment per a l’execució de l’obra.

4. El lliurament de premis s’efectuarà a la Casa de Cultura, un cop finalitzada la deliberació
del jurat el mateix dia del concurs. Sempre que les restriccions sanitàries ho permetin
5. Els quadres premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament.
6. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
7. Les obres restaran exposades a la Casa de Cultura.
8. Les obres no premiades es podran recollir presentant el rebut corresponent a la Casa de
Cultura fins el 31 de juliol de l’any vigent.

El jurat estarà format per:
Tècnic/a d’activitats culturals i festes populars.
Tècnic/a de patrimoni cultural i memòria històrica.
2 artistes locals.

ACTA DE PLE

•
•
•

7. PREMIS
Tots els premis estaran subjectes a la corresponent retenció d’IRPF.
• Primer premi: 800 €
• Segon premi: 600 €
• Tercer premi: 400 €
8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases, així com la
decisió que del jurat se’n derivi.
Tota circumstància no prevista en les bases, serà resolta per l’Organització. Així mateix,
l’Organització es reserva el dret d’admissió.
L’Ajuntament no es fa responsable de les possibles pèrdues o deterioraments de les obres.
*La proposta indicava l’edat de participació de 18 anys, durant el transcurs del ple i

en el debat d’aquest punt, es decideix que la participació sigui a partir dels 16 anys.
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 17
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
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6. JURAT

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

9. Les obres que no s'hagin retirat en aquest termini quedaran en propietat de l'Ajuntament.

Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

Atès que en data 9 de març de 2021, s’ha emès informe favorable del tècnic
municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica i adjunt a Cultura indicant la
idoneïtat d’aprovar les bases reguladores d’aquest concurs.
Vist el Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera núm. 2019-1009, de data 27 de
juny, de delegació de competències de l’alcalde a favor dels regidors i regidores,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17 de juliol de 2019;
modificat per Decret d’Alcaldia núm. 2019-1387, de data 9 de setembre de 2019,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 23 de setembre de
2019.
Vist tot l’anterior, aquesta regidora delegada de Patrimoni Cultural i Memòria
Històrica i adjunta a Cultura proposa a la Ple Municipal l’adopció del següent,
ACORD
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores del concurs de relats “Imagina
Abrera”, d’acord amb el text que s’annexa a aquest acord.
Segon.
Publicar
el
present
acord
al
tauler
municipal
d'anuncis,
(http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/board//) i al Butlletí Oficial de la Província.
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Atès que el certamen està avalat per les quatre edicions que se n’han celebrat
(2017-2020), les dues primeres de les quals van ser organitzades per Abrera
Comerç, amb la col·laboració d’institucions públiques i privades. El concurs és una
iniciativa que dinamitza culturalment la Diada de Sant Jordi. Conclusions Aquest
servei proposa aprovar, per una moció al Ple municipal, les bases reguladores del
concurs de relats «Imagina Abrera», per tal que se’n puguin convocar noves edicions
quan es consideri oportú.

ACTA DE PLE

Atès que el servei de Cultura de l’Ajuntament d’Abrera vol continuar promocionant i
realitzant esdeveniments populars que fomentin la participació ciutadana dels veïns i
veïnes de la localitat. Aquest servei és conscient que la vila d’Abrera necessita una
programació d’activitats de caire literari, ja que el foment de l’escriptura i la literatura
contribueix, de manera important, a l’enriquiment i al patrimoni cultural del municipi.
El concurs de relats «Imagina Abrera» es va convocar per primer cop el 2017 i ja
sota aquest títol.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

14. Expedient núm. 1230/2021. Aprovació de les bases reguladores del Concurs
de Relats “Imagina Abrera”.

Tercer. Sotmetre les Bases a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a
partir de la seva publicació del Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb els
articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 33 i 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 52 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

Annex

El Concurs de Relats “Imagina Abrera”, organitzat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
d’Abrera, es regeix per les següents bases:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Podran participar-hi totes les persones que ho desitgin.
S’estableix una sola categoria narrativa per a majors de setze anys*.
Cada autor/a haurà de presentar un sol relat.
La temàtica serà lliure, però hi haurà d’aparèixer Abrera partint de la imaginació de la
participant.
Els relats s’hauran d’escriure en llengua catalana o castellana.
Els relats hauran de ser inèdits, inclosa la seva publicació a Internet.
Els relats presentats no podran haver estat premiats en cap altre concurs ni en cap
edició anterior d’aquest certamen. Si abans de la resolució d’aquest certamen el relat
presentat resulta premiat en un altre concurs literari, s’haurà de comunicar
immediatament a l’organització.
El relat s’escriurà en font de text Arial, cos de 12 punts i marges de 2,5 cm el superior
i l’inferior i de 3 cm a esquerra i dreta. L’extensió de l’obra no superarà les vuit planes
ni serà inferior a cinc, entenent plana com una sola cara.
Els relats hauran de ser enviats obligatòriament per correu electrònic a l’adreça del
servei de Cultura (cultura@abrera.cat) amb dos arxius adjunts. En el primer arxiu
s’enviarà el relat signat amb pseudònim i en el segon s’inclourà una fitxa amb el títol
del relat, el pseudònim, el nom complet de l’autor/a, la data de naixement, l’adreça
postal, el correu electrònic i un telèfon de contacte.
El termini de presentació de relats l’establirà el servei de Cultura de l’Ajuntament
d’Abrera. Qualsevol obra entregada fora d’aquest termini no serà acceptada.
El jurat el formaran professionals vinculats al món de la literatura i a Abrera.
El jurat valorarà aspectes com l’originalitat, la riquesa de lèxic i d’expressions i la
seva referència a la vila d’Abrera.
La decisió del jurat serà inapel·lable.
Es premiaran els tres millors relats. Els premis seran d’un lot de llibres valorat en 150
euros (1r premi), un lot de llibres valorat en 100 euros (2n premi) i un lot de llibres
valorat en 50 euros (3r premi).
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BASES DEL CONCURS DE RELATS “IMAGINA ABRERA”
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Cinquè. Comunicar aquest acord als serveis de Cultura, Patrimoni Cultural i Memòria
Històrica i als serveis econòmics de l’Ajuntament.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Quart. Aprovar definitivament les bases sempre i quan no s’hagin presentat
al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la seva
modificació.

•
•
•
•
•

L’entrega de premis es farà en un acte públic. S’avisarà oportunament del lloc i l’hora.
És imprescindible l’assistència a l’acte per part dels guanyadors per tal de rebre el
premi corresponent.
S’avisarà del dia del lliurament de premis als tres guanyadors amb suficient antelació.
L’Ajuntament d’Abrera es reserva el dret de publicar i/o fer difusió de totes les obres
presentades al concurs, mencionant sempre la seva autoria.
El servei de Cultura de l’Ajuntament d’Abrera resoldrà qualsevol cas que no estigui
especificat en aquestes bases.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació total de les bases.

*La proposta indicava l’edat de participació de 18 anys, durant el transcurs del

Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

15. Expedient núm. 1241/2021. Compatibilitat d’activitat pública a favor de la
Sra. Marta Soler Balcells
Vist que la Sra. Marta Soler Balcells ocupa el lloc d’Educadora Social a l'Ajuntament
d'Abrera des del 08.09.14.
Vista la sol·licitud de la interessada de data 11.03.2021 per poder compatibilitzar el
seu lloc de treball a l’Ajuntament d’Abrera amb l’activitat de professora associada de
la Universitat de Barcelona.
Vista l’excepció al principi general que prohibeix el desenvolupament de més d’un
lloc públic establert a la Llei 53/1984, i per la qual es possibilita al personal comprés
en aquesta, d’acord al seu article 4.1, l’autorització de compatibilitat per
desenvolupar un lloc de treball en l’àmbit docent com a professor universitari associat
en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb una durada
determinada.
Vist que la segona activitat pública a compatibilitzar per la Sra. Marta Soler Balcells
es desenvolupa en una universitat pública, amb relació contractual de professor
associat, règim de dedicació a temps parcial, durada determinada i sense superar la
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Vots a favor: 17
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Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

ple i en el debat d’aquest punt, es decideix que la participació sigui a partir
dels 16 anys.

remuneració conjunta d’ambdues activitats els límits establerts a l’article 7 de la Llei
53/1984, d’acord amb els Pressupostos Generals de l’Estat de l’actual exercici.

En virtut del què s’ha exposat anteriorment i vista la sol·licitud formulada per la
persona interessada i d’acord amb l’establert pel paràgraf segon de l’article 14 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, apartat novè de l’article 50 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’article 22.2 de la Llei 21/1987, 26
de novembre, d’incompatibilitat del personal al servei de la Generalitat, i en base a
l’article 175 del ROF, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat a la Sra. Marta Soler Balcells, per a l’exercir
l’activitat pública de professora associada de la Universitat de Barcelona, fora de la
seva jornada laboral i en tot cas, amb tasques alienes de l’àmbit municipal d’Abrera,
tot observant allò disposat en la normativa vigent d’aplicació en matèria
d’incompatibilitat.
Segon.- Inscriure aquest acord en el corresponent registre de personal.
Tercer.- Notificar l’acord adoptat a la persona interessada als efectes oportuns i
comunicar a la representació social.
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
118
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El reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball i l’horari
de l’interessat, i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el
sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. A més,
l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de la
jornada i de l’horari en els llocs de caràcter públic.
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Atès que la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat, estableix que s’inspira en el principi de
dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un sol lloc de
treball, i determina els col·lectius afectats; les activitats compatibles; els casos en
què es pot desenvolupar, amb autorització prèvia, un segon lloc de treball en el
sector públic; les limitacions retributives que en tal cas es produeixen; la possibilitat
d’autoritzar activitats privades, i també els aspectes procedimentals i disciplinaris
que, en conjunt, garanteixen que els qui presten els seus serveis en el sector públic
no desenvolupin activitats que puguin impedir o menyscabar l’estricte compliment
dels deures inherents al càrrec que ocupen o que puguin comprometre la
independència, la imparcialitat o l’objectivitat en les tasques que tenen encomanades
per raó del servei.

ACTA DE PLE

Atès que l’exercici de la segona activitat en sector públic, sol·licitat per la Sra. Marta
Soler, com a professora associada de la Universitat de Barcelona, no suposa
modificació de la jornada de treball ni horari de cap dels dos llocs compatibles.

Vots a favor: 17

Es proposa esmena a la redacció de la proposta inicial.

Vots a favor: 17
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto
Ariño, Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra.
Mercedes Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

MOCIÓ PER IMPULSAR LES POLÍTIQUES DE SENSIBILITZACIÓ
PER DESMUNTAR RUMORS ENFRONT LA CONVIVÈNCIA
A la sessió ordinària del 28 de març de 2019, el Ple Municipal va aprovar una moció
presentada per Abrera En Comú per declarar Abrera ciutat antifeixista. La principal
motivació de la moció era fer front a l’avenç de les formacions ultradretanes a l’Estat
Espanyol i arreu del món. No obstant això, aquest no és un fenomen aliè al nostre
municipi: l’Ajuntament d’Abrera ha arribat a tenir un representant del partit racista
d’extrema dreta, Plataforma per Catalunya. És més, a les darreres eleccions
generals el partit d’extrema dreta VOX va ser la tercera candidatura més votada a
Abrera.
El segon punt de la proposta de resolució acordava la revisió de l’ordenança de
civisme per incloure en el redactat un punt amb l’objectiu que s’excloguin els
discursos i manifestacions d’odi, de caràcter feixista, racista i sexista a la via pública
i en equipaments municipals. Actualment en l’ordenança de civisme a la secció 2a
relativa a comportaments i conducta ciutadana a la via pública, article 14, punt 1,
s’assenyala la sanció a les conductes relatives a:
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Sotmesa a aprovació tramitar la moció esmenada:
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16. Expedient 1426/2021. Moció presentada conjuntament per Alternativa
d'Abrera i Abrera en Comú. Per impulsar les polítiques de sensibilització
per desmuntar rumors enfront la convivència.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto
Ariño, Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra.
Mercedes Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

c) Adoptar comportaments que puguin representar mostres de racisme,
xenofòbia o violència per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol altre condició o circumstància personal o social, en les activitats
culturals o esportives i alteració de l’ordre. Els agents municipals han de
traslladar a les federacions i els comitès esportius corresponents les actes
que aixequin sobre les incidències que es produeixin, per tal que es prenguin
les mesures corresponents, sense perjudici de la intervenció dels poders
públics.

La ultradreta s’aprofita de la desafecció política amb eines com propostes populistes,
mentides i tergiversacions per instal·lar el seu discurs d’odi, en una estratègia de
caràcter clarament feixista que promou el retrocés a passos de gegants en matèria
de drets i llibertats. I això no és només un perill real per a la democràcia, sinó també
pels nostres veïns i veïnes: per a les persones LGTBIQ+, les persones migrants i per
a les dones i el feminisme.
Aquests discurs d’odi es fonamenta en dades falses o manipulades que alimenten
rumors malintencionats, molts d’ells ja instal·lats entre la població com a
conseqüència de la manca de coneixement respecte temes com la diversitat cultural
o sexual, entre d’altres. Així es contribueix a generar un imaginari col·lectiu que dista
molt de semblar-se a la realitat, però que sí influeix sobre ella, segregant a la
ciutadania enlloc d’ajudar al seu benestar conjunt.
Tot i que per una qüestió de respecte a la democràcia i a la memòria històrica del
país i de l’Estat no hi hauria d’haver rastre de simbologia franquista al nostre
municipi, el perill que suposa el creixement de la ultradreta i la instal·lació del seu
discurs d’odi, que lloa el franquisme, és un motiu més per accelerar l’eliminació de
les plaques del «Instituto Nacional de Vivienda» que encara estan instal·lades en
120
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Les declaracions d’Abrera com a ciutat antifeixista i lliure de xenofòbia i racisme són
manifestacions d’un compromís polític en la lluita contra els discursos d’odi,
antidemocràtics i inhumans, així com també una demostració de voluntat per
escometre actuacions en la mateixa línia. Ara bé, més enllà del significat simbòlic, no
té efectes pràctics sobre els actes, prejudicis i rumors socialment instal·lats.
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A la mateixa sessió ordinària, el ple va aprovar una altra moció per lluitar contra la
criminalització dels i les joves migrats sols presentada per Abrera En Comú que
acordava en seu punt primer declarar el municipi d’Abrera lliure de xenofòbia i
racisme i en el tercer punt comprometre l’Ajuntament d’Abrera a treballar de manera
col·laborativa i en xarxa amb entitats, moviments socials i persones voluntàries per
desmuntar rumors i estereotips sobre diversitat cultural i per afavorir les relacions
basades en la igualtat, el respecte i el reconeixement mutu de drets davant les
diverses discriminacions que dificulten la convivència al municipi.

ACTA DE PLE

Una disposició normativa clarament insuficient que deixa via lliure a altres
manifestacions de caire racista i feixista en esdeveniments o activitats que no són ni
esportives ni culturals.

alguns portals d’Abrera i donar trasllat als particulars amb propietats privades que
tinguin simbologia franquista de las indicacions fetes per l’òrgan del memorial
democràtic de la Generalitat de Catalunya.
Per tot l’exposat, Abrera en Comú proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:

Quart.- Iniciar el tràmit per a executar l’acord segon de la moció per declarar Abrera
municipi antifeixista amb número d’expedient 2163/2019:
Segon.- D'acord amb aquest compromís iniciar la revisió de l'ordenança de
civisme amb caràcter urgent, per incloure en el seu redactat un punt per tal
d'excloure discursos i manifestacions d'odi, de caràcter feixista, racista,
sexista a la via pública i en equipaments municipals.
Cinquè.- Continuar executant l’acord tercer de la moció per declarar Abrera municipi
antifeixista amb número d’expedient 2163/2019:
Realitzar des de l’Ajuntament un inventari dels símbols feixistes i franquistes
que encara existeixen al municipi adoptant el compromís de la seva retirada
al més aviat possible.
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 17
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
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Tercer.- Adquirir el compromís per part de la corporació local i de tots els membres
d’aquesta a no difondre ni utilitzar aquests rumors, prejudicis o estereotips de
manera partidista en els seus discursos o campanyes.

ACTA DE PLE

Segon.- Elaborar un esborrany de campanya antirumor per fer front si s’escau a les
necessitats que detecti l’estudi que s’està impulsant amb la Diputació de Barcelona
en la campanya de convivència, actualment en fase d’elaboració, tot garantint que la
campanya antirumor pugui ser participada i complementada pels grups municipals
de l’Ajuntament i aquelles entitats properes en aquest àmbit de treball, per aprovarne la seva implementació un cop existeixi un consens entre totes les parts
participants en la seva elaboració.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Primer.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament d'Abrera en la lluita contra els
prejudicis i rumors vers la diversitat cultural.

17. Expedient 1425/2021. Moció presentada conjuntament per Alternativa
d'Abrera i Abrera en Comú. Pacte local pel patrimoni d'Abrera.
MOCIÓ PACTE LOCAL PEL PATRIMONI D’ABRERA
Atès que el municipi d’Abrera conserva un llegat patrimonial, tant cultural com
natural, la importància del qual ultrapassa l’àmbit local.

Atès que la necessitat de preservar, estudiar i promocionar aquest patrimoni ha
portat a l’Ajuntament a signar darrerament diversos convenis de col·laboració amb
entitats, associacions i universitats així com amb administracions supramunicipals.
Atès que Abrera no disposa actualment d'un museu municipal inscrit en el Registre
de Museus amb capacitat per acollir les restes extretes de les intervencions
arqueològiques actualment en marxa o per iniciar-se al municipi.
Atès que les actuacions que es porten a terme en relació als elements
patrimonials, en tant que elements identitaris d’un municipi, haurien de
fonamentar-se en un ampli consens de la ciutadania i allunyar-se d’interessos
partidistes.
Per tot això, Alternativa d’Abrera sol·licita al Ple de l’Ajuntament d’Abrera
l’adopció dels següents ACORDS:

1. La creació del PACTE LOCAL PEL PATRIMONI D’ABRERA, un fòrum de
treball i debat que agrupi entitats, associacions, institucions,
administracions així com persones interessades i/o expertes en la matèria a
títol personal, amb l’objectiu de:
o Preservar, estudiar i promocionar el patrimoni cultural i natural
d’Abrera.
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Atès que a banda d’aquests BCIL Abrera disposa de tres Béns Culturals d’Interès
Nacional (BCIN) com són el Castell de Voltrera, la Creu de Terme i l’Escut del
Virrei Amat.
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Atès que hores d’ara part d’aquest patrimoni es troba greument amenaçat per
projectes d’infraestructures de dubtosa necessitat que afectarien irreversiblement
el territori d’Abrera.
Atès que recentment l’Ajuntament d’Abrera ha començat a declarar Bé Cultural
d’Interès Local (BCIL) elements patrimonials recollits a l’Inventari de Patrimoni
Culturald’Abrera realitzat l’any 2008.

ACTA DE PLE

Atès que la preservació d’aquest patrimoni és responsabilitat de tothom,
especialment de les administracions.

o Establir de forma conjunta la política patrimonial de l’Ajuntament
d’Abrera.
o Garantir la continuïtat dels projectes patrimonials entre mandats.

o Valorar disposar, a curt o mig termini, d'un Museu Municipal que
pugui ser inscrit en el Registre de Museus de Catalunya.
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és rebutjada per:

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

18. Expedient 1427/2021. Moció presentada conjuntament per Alternativa
d'Abrera i Abrera en Comú sobre el control de preus del lloguer.
Es proposa esmena a la redacció de la proposta inicial.
Sotmesa a aprovació tramitar la moció esmenada:
Vots a favor: 17
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto
Ariño, Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra.
Mercedes Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

MOCIÓ SOBRE EL CONTROL DE PREUS DEL LLOGUER
L’especulació en els preus dels lloguers és una realitat que pateixen actualment
centenars de ciutats d’Europa i també d’Espanya. Segons dades del Banc
d’Espanya, els lloguers han augmentat un 50% en els últims deu anys a nivell
nacional, una pujada significativa sobretot en grans ciutats com Madrid, Barcelona o
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Vots a favor: 4

ACTA DE PLE

Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Vots en contra: 13

València i en diversos enclavaments turístics com les Illes Balears o les Illes
Canàries. En paral·lel, els salaris no han seguit aquesta pujada i la precarietat és la
tònica general del mercat laboral espanyol. L’OCDE indica que el 24,7% de les llars
espanyoles tenia una despesa en habitatge de lloguer superior al 40% dels seus
ingressos nets el 2014, davant el 13,1% registrat en la mitjana de la OCDE, és fàcil
suposar que aquesta proporció haurà augmentat amb l’actual escalada de preus.

La crisi del coronavirus i el seu impacte en el mercat immobiliari han de servir per
reivindicar la necessitat de garantir el dret a un habitatge digne i adequat, tal i com
queda recollit a l’article 47 de la Constitució Espanyola, i també per revertir les
polítiques demercantilització, dibuixant un horitzó normatiu en el qual l’habitatge
compleixi la seva funció social i no sigui una mera mercaderia o un actiu objecte de
l’especulació. És ara quan se’ns presenta la oportunitat d’articular un autèntic
sistema públic d’habitatge.
Tenint en compte que Espanya té en total un parc d’habitatge de 25 milions, si volem
un parc públic d’habitatge equiparable als països del nostre entorn, és a dir, com a
mínim d’un 10%, necessitem que el conformin 2,5 milions d’habitatges. L’habitatge
és un bé de primera necessitat i la seva funció social ha de ser preservada per les
institucions públiques per davant qualsevol altra consideració.
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La crisi del coronavirus està agreujant aquesta situació. Amb la paralització de gran
part de l’activitat econòmica per culpa de la pandèmia de la COVID-19, moltes de les
persones que estan pagant una hipoteca o vivint de lloguer estan tenint grans
dificultats per seguir pagant. Si abans les famílies patien l’asfixia dels preus del
lloguer i de l’endeutament que arrossegaven de la crisi anterior, ara el panorama
resulta alarmant: la sortida del confinament obre un escenari ple d’incertesa davant
la possible pujada de l’atur i la caiguda del creixement econòmic. En aquest
escenari, es multipliquen les dificultats per l’accés a l’habitatge, l’endeutament
familiar o directament la pèrdua de l’habitatge, especialment per les famílies més
vulnerables.
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Després de la crisi econòmica del 2008, la història es repeteix, i les famílies
espanyoles tornen a enfrontar-se a problemes econòmics, aquesta vegada derivats
d’una pandèmia mundial provocada pel virus de la COVID-19. Un cop més, les
famílies del nostre país han de fer un major esforç econòmic per aconseguir un
habitatge. La política de no intervenció pública en el mercat de l’habitatge ha generat
una tendència a l’alça dels preus i una crisi d’accessibilitat a aquest bé que ha
provocat l’expulsió dels sectors de la població amb menys recursos.

ACTA DE PLE

Segons indiquen les dades de l’Eurostat, a Espanya, aproximadament quatre de
cada deu persones que viuen en habitatge de lloguer destinen més del 40% dels
ingressos familiars al pagament del lloguer, un dels índexs més alts de tota la Unió
Europea (UE), només superat per Grècia i Lituània. Dedicar més del 40% de la renda
familiar a despeses de l’habitatge és considerat per la UE com una despesa
excessiva per l’economia d’una llar.

Així mateix, li preocupa el nombre significatiu de llars que no compta amb habitatge
en condicions adequades i l’alt nombre de persones sense llar”. En conseqüència,
recomana a l’Estat que “Adopti les mesures necessàries per reglamentar el mercat
privat de l’habitatge per facilitar l’accessibilitat, disponibilitat i assequibilitat d’un
habitatge adequat per les persones de baixos ingressos;” i “Revisi la seva legislació
sobre arrendaments i porti a terme les modificacions necessàries a fi de garantir una
protecció adequada de la seguretat de la tinença i establir mecanismes judicials
efectius que garanteixin la protecció del dret a un habitatge adequat”.”
La legislació i les polítiques públiques en matèria de lloguer han tingut grans
avenços. En concret, l’última modificació legal efectuada mitjançant el Reial Decret
Llei 7/2019, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, constitueix una
resposta a les demandes de centenars de col·lectius socials i associacions de veïns,
la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del
lloguer de l’habitatge, que suposava la precarització absoluta de les persones
inquilines.
Amb el nou Reial Decret Llei 7/2019 es va aconseguir millorar la confiança i
seguretat jurídica de les persones arrendatàries mitjançant l’ampliació de la pròrroga
obligatòria dels contractes d’arrendament de 3 a 5 anys en cas que la persona
arrendadora sigui una persona física i a 7 anys en cas que sigui una persona
jurídica. A més a més, es va ampliar la pròrroga tàcita d’1 a 3 anys i es va prorrogar
el termini de preavís per desistir del contracte d’arrendament, havent d’informar a la
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El Comitè DESC de les Nacions Unides, en les seves observacions finals sobre el
Sisè Informe periòdic d’Espanya, aprovades en la sessió celebrada e 29 de març del
2018, explicita que “En particular, preocupa al Comitè el nombre insuficient
d’habitatge social; la creixent falta d’assequibilitat de l’habitatge, particularment dins
del mercat privat degut als preus excessius; i la falta de protecció adequada de la
seguretat de la tinença.

ACTA DE PLE

Tot i les mesures d’urgència preses fins ara pel Govern de l’Estat espanyol en relació
a les rendes de lloguer, dirigides a amortir l’impacte de la crisi sanitària sobre les
persones arrendatàries en situació de major vulnerabilitat socioeconòmica, es
requereixen reformes estructurals en matèria de regulació de l’accés a l’habitatge,
encaminades a considerar-la un bé de primera necessitat abans que una inversió, en
consonància amb el mandat contingut a l’article 47 de la Constitució Espanyola. Com
a la crisi del 2008, ens trobem davant d’un mercat especulatiu, amb una forta
presència de capitals d’inversió internacionals, que fa previsible l’enfonsament dels
preus i que pot generar noves oportunitats per la intervenció de fons voltor
oportunistes que sobrevolen el mercat espanyol.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Com a conseqüència, els ajuntaments no poden donar resposta a l’emergència diària
dels desnonaments, les ocupacions del habitatges buits o l’infrahabitatge, ni tampoc
oferir una solució a aquelles persones que necessiten accedir a un habitatge a preus
inferiors als del mercat. Mentre, la SAREB acumula habitatges buits d’entitats
financeres rescatades amb diners públics que, en gran mesura, ven o traspassa la
seva gestió a fons d’inversió, immobiliàries o altres gestors de l’habitatge.

Per tot això, el Grup Municipal d'Abrera en Comú proposa al Ple Municipal l'adopció
dels següents acords:
Primer.- Instar el Govern de l’Estat a aprovar una llei estatal d’habitatge, que permeti
el seu desenvolupament en el marc de les competències de la Generalitat de
Catalunya i dels municipis, que blindi la funció social de l’habitatge i asseguri el
compliment efectiu i el respecte del dret a un habitatge digne i adequat recollit a
l’article 47 de la Constitució Espanyola, incloent-hi l’accés als subministres bàsics. I a
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És necessari comprendre que, la possibilitat de regular els preus del lloguer
assegura una rendibilitat econòmica proporcionada del lloguer a llarg termini pels
propietaris, equilibrant així el dret de la llibertat d’empresa i el dret de la propietat
privada en relació al dret d’accés a un habitatge digne i el compliment de la funció
social de la propietat. L’existent desequilibri en la negociació de la renda entre la part
arrendadora i la part arrendatària, en escenaris d’escassa oferta i tensió dels preus,
comporta que el preu es determini de forma unilateral per la part arrendadora, essent
la majoria de les vegades una càrrega desproporcionada en relació als ingressos
familiars. Tot això justifica que sigui possible la intervenció dels poders públics en la
regulació d’un element essencial en la relació contractual, com és el preu. En
aquests moments, acabar amb els preus abusius és urgent, especialment en una
situació de crisi sanitària, social i econòmica, on els ingressos de les classes
populars es veuen reduïts de manera significativa. I és necessari adoptar
mecanismes que garanteixin el compliment efectiu del dret a un habitatge digne i
adequat al nostre país.
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Mitjançant la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de
contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de
la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret
a l’habitatge es va legislar amb la finalitat de contenir i moderar el preu del lloguer en
determinades zones que, per les seves característiques, no garanteixen tenir
habitatges de lloguer a un preu accessible, de manera que s’obstaculitza l’accés a
tota la població. La llei, ofereix seguretat a les persones inquilines i a més acaba amb
l'especulació perquè fa ineficaç la tàctica d’expulsar de l’habitatge per incrementar
els preus i llogar més car ja que els nous contractes també s'hauran de regir pel preu
de l'últim lloguer i l'índex de referència; és a dir, el propietari no té total llibertat per
augmentar el preu del lloguer si és més baix que l’índex de referència. A més,
s'obliga les immobiliàries a informar de manera veraç dels preus ja que el futur inquilí
o inquilina podrà contrastar-los amb l'índex públic a les pàgines webs de la
Generalitat. La norma també preveia un marc sancionador en cas d'incompliment.
Cal dir que la llei de regulació de lloguers de Catalunya va ser recorreguda davant el
Tribunal Constitucional pel PP.

ACTA DE PLE

persona inquilina amb 4 mesos d’antelació i amb 2 mesos d’antelació a l’arrendador.
Addicionalment es va establir que l’increment produït per l’actualització anual de la
renda no podrà excedir la variació percentual experimentada per l’Índex de Preus del
Consum, de manera que l’actualització anual del preu del lloguer va quedar lligada a
l’IPC que opera com a límit màxim de l’augment.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 16
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

Abstenció: 1
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

19. Urgències
Se sotmet a votació la inclusió dels següents punts a l’ordre del dia per via
d’urgència, la qual cosa és aprovada per:
Vots a favor: 17
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto
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Tercer.- Traslladar el present acord al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats i
Diputades, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Baix Llobregat Nord, al Sindicat de
Llogateres, i a les entitats municipalistes de Catalunya.

ACTA DE PLE

Segon.- Instar al Govern de l’Estat a legislar per regular el mercat del lloguer
d’habitatges, impedint preus abusius en els contractes d’arrendament de l’habitatge
mitjançant mecanismes de control de preus i promovent baixades de preus tant en
contractes en vigor com en contractes futurs o incentius per els grups més
vulnerables i per la promoció d’habitatge tot garantint i promovent un lloguer estable,
segur i assequible, augmentant el parc públic d’habitatge de lloguer social i
assequible, adoptant mecanismes per la cessió obligatòria i temporal de l’habitatge
buit en mans de grans tenidors d’habitatge i de la SAREB a les administracions
públiques competents.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

adoptar mecanismes que garanteixin el compliment de les obligacions internacionals
en matèria de dret a l’habitatge contingudes en el Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals, les Observacions Generals núm. 4 i núm. 7 del
Comitè DESC, i la Convenció sobre els Drets del Nen, així com les resolucions i
dictàmens del Comitè DESC en matèria d’habitatge, i a garantir la seva aplicació
immediata i vinculant en casos de desallotjament forçós sense alternativa
habitacional.

Ariño, Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra.
Mercedes Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

19.1 Expedient núm. 1176/2021. Ordenació del personal. Creació de lloc de
Sergent sotscap i valoració singularitzada del lloc de treball.

Atesa la distinció entre llocs singularitzats i no singularitzats, tractant-se en el present
cas de la creació d’un lloc singularitzat en tant no existeix a l’organització un altre lloc
que tinguin encomanada la mateixa activitat.
Atès el contingut de funcions i enquadrament orgànic del lloc de Sergent sotscap així
com la dedicació i retribucions corresponents.
Atès l’apartat quart de l’article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local.
Atès que en base a l’article 74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic l’Ajuntament
d’Abrera estructurà els seu llocs de treball mitjançant el Pacte Regulador de personal
funcionari i Pacte regulador del personal laboral, aprovats ambdós pel Plenari de
data 03.05.2006.
Atès que la nova estructura de la Policia Local s’ha dissenyat en base al principi
d’autoorganització que compren la potestat de les administracions públiques per
estructurar els seu propis òrgans i definir les funcions dels mateixos de la manera que
millor es puguin prestar els serveis públics, tot d’acord a l’article 4.1 de la LRBRL.
Atès l’article 69 de l’EBEP mitjançant el qual la planificació dels recursos humans de les
administracions públiques tindrà com a objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia
en la prestació dels serveis i l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics
disponibles.
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Vista la necessitat de crear i valorar el lloc de treball de sergent sotscap en base als
seus propis requisits i les seves característiques retributives d’acord amb les normes
previstes a l’article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.

ACTA DE PLE

Vist que l’estructura proposada defineix la cobertura del lloc per personal funcionari de
l’escala d’administració especial/sotsescala serveis especial/intermèdia/sergent.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Vist l’informe de data 22.03.21 de l’Inspector en Cap de la Policia Local en el qual es
determina la nova estructura de la Policia Local d’Abrera, proposant la creació d’un lloc
de Sergent sotscap.

Atès que dins el marc de l’ordenació de personal, el contingut dels llocs de treball pel
que fa a l’assignació de retribucions complementàries és matèria pròpia de
negociació col·lectiva, en tant l’article 37.1.b) del Text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre.
Atesa la previsió de confecció de Relació de Llocs de Treball per a l’Ajuntament
d’Abrera, durant el present exercici.

En virtut de tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal
l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar la creació del lloc de treball amb la denominació de Sergent sotscap
dins l’estructura orgànica de la Policia Local d’Abrera.
Segon. Determinar que la provisió del lloc per concurs resta reservada a personal
funcionari de l’escala d’administració especial/sotsescala serveis especial
intermèdia/sergent.
Tercer. Establir que la valoració del lloc de Sergent sotscap s’inclourà dins la propera
valoració de llocs de treballs dins el marc de l’RLT i per tal motiu serà sotmesa a la
regulació retributiva corresponent, als efectes escaient.
Quart. Indicar que la provisió del lloc de Sergent sotscap ho serà mitjançant concurs,
podent-se procedir a l’adscripció provisional per funcionari de l’escala
intermèdia/sergent, d’acord normativa d’aplicació vigent.
Cinquè. Assignar
complementàries:

al

lloc

de

Sergent

sotscap,

les

següents

retribucions

Denominació: Sergent sotscap
Grup/Subgrup: C1
Nivell de Complement de Destí: 20
Complement Específic: 35.768,04€
Sisè. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província i remetre còpia a
l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.
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Atès l’informe del Servei de Gestió de les Persones de data 24.03.21.
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Atès l’article 22.2.i) en relació a la creació de llocs de treball i de fixació de les quanties
complementàries fixes.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Atesa l’acta de negociació amb la representació social de data 24.03.21 en relació a la
creació i valoració singularitzada del lloc de Sergent sotscap.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 13
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto
Ariño, Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra.
Mercedes Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.

Abstenció: 4

Vista la sol·licitud del Sr. Ángel Balmori per poder compatibilitzar el seu lloc de treball
a l’Ajuntament d’Abrera amb l’activitat privada de l'exercici de l'advocacia, per compte
propi, en el municipi de Barcelona, podent prestar assessorament jurídic o
empresarial a tercers, sempre que aquests no tinguin cap tipus de vincle o interès
amb l'Ajuntament d'Abrera.
Vist que mitjançant instància l’interessat expressa que l'activitat professional no és,
en cap cas, incompatible amb les funcions desenvolupades a l'Ajuntament d'Abrera
per no tenir relació directa amb el seu lloc de treball atès que no representa o
assessora a tercers que tinguin cap tipus de vincle o interès amb l'Ajuntament
d'Abrera; que tampoc és coincident ni requereix disponibilitat presencial durant la
seva jornada laboral a l'Ajuntament al no haver d'assistir, en cap ocasió, a vistes
judicials; que no intervé en assumptes en que hagi participat en els últims 2 anys o
en les que hagi d'intervenir per raó del lloc públic; que es dona ple compliment a
l'establert als articles 321 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament personal al servei de les entitats locals.
El reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball i l’horari
de l’interessat, i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el
sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. A més,
l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de la
jornada i de l’horari en el lloc de caràcter públic.
L'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats
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Vist que el Sr. Ángel Balmori presta els seu serveis en aquesta administració com
personal funcionari de carrera, a jornada completa i ocupant plaça de Tècnic
d’Administració General, adscrit a Secretaria i Contractació.

ACTA DE PLE

19.2 Expedient núm. 1516/2021. Compatibilitat d’activitat privada a favor del Sr.
Ángel Balmori.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

privades, sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de
l’activitat privada no superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local
incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en l’exercici
d’ambdues activitats.
En virtut del què s’ha exposat anteriorment i vista la sol·licitud formulada per la
persona interessada i d’acord amb l’establert pel paràgraf segon de l’article 14 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, apartat novè de l’article 50 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’article 22.2 de la Llei 21/1987, 26
de novembre, d’incompatibilitat del personal al servei de la Generalitat, i en base a
l’article 175 del ROF, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del següent

Segon.- Inscriure aquest acord en el corresponent registre de personal.
Tercer.- Notificar l’acord adoptat la persona interessada als efectes oportuns i
comunicar a la representació social.
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

Primer.- Reconèixer la compatibilitat per a l’exercir d’activitat privada relativa a la
prestació de serveis jurídics mitjançant l’exercici professional de l’advocacia per
compte propi fora de la seva jornada laboral i en tot cas, amb tasques alienes de
l’àmbit municipal d’Abrera, tot observant allò disposat en la normativa vigent
d’aplicació en matèria d’incompatibilitat.

ACTA DE PLE

ACORD:

Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto
Ariño, Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra.
Mercedes Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

Abstenció: 1
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

B) ACTIVITAT DE CONTROL
20. Expedient núm. 1041/2021. Donar compte al Ple de la relació de decrets i de
la relació dels acords de les Juntes de Govern - de gener i febrer de 2021.
Els membres assistents es donen per assabentats.
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Vots a favor: 16

21. PUNT. Prec i Preguntes.
21.1 PUNT. Precs i preguntes escrites
-

Grup Municipal d’Abrera En Comú:

−
−
−
−

Iglesia de Sant Pere, Casa Parroquial, plaza de acceso y jardines.
Terreno rústico.
Terreno destinado a campo de futbol.
Templo de Santa María, casa parroquial y patio.

Davant d'aquesta informació, des d'Abrera en Comú estimem que l'administració
municipal ha de determinar si en el procediment d'immatriculació d'aquests béns
s'han pogut veure lesionats els interessos del conjunt de la ciutadania abrerenca i les
administracions públiques.
A més, la immatriculació de la «Iglesia de Sant Pere, Casa Parroquial, plaza de
acceso y jardines» mereix una especial atenció, ja que la plaça d'accés es va
reformar l'any 2012 amb diners municipals i els jardins estan catalogats com a zona
verda al Pla General vigent.
Per tot això, plantegem els següents precs al Ple Municipal:
Primer.- La redacció d'un informe jurídic què determini si aquestes quatre
immatriculacions es van fer sense la necessària existència d'un títol material i previ
que justifiqui la titularitat del dret real sobre el bé immoble de què es tracti o si algun
d'aquests béns no eren susceptible de propietat privada per ser de domini públic, fins
i tot en el cas que no estigués catalogat formalment com a tal, si històricament va
gaudir d'aquesta presumpció o tractament.
Segon.- Que dit informe recomani les vies legals per fer valdre els interessos
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Amb aquest tràmit, el document esdevenia públic i tothom ha pogut copsar la
magnitud de l'espoli dut a terme per la jerarquia eclesial a l'empara d'una reforma de
la Llei Hipotecària que va perpetrar el Partit Popular l'any 1998 i que obria la porta a
que l'Església Catòlica immatriculés béns en base a certificacions expedides pel
diocesà corresponent.
A Abrera hi figuren en aquest document quatre béns immatriculats per l'església:

ACTA DE PLE

A mitjans de febrer d'enguany el Consell de Ministres va remetre al Congrés dels
Diputats el document titulat Estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de
la iglesia católica en el registro de la propiedad desde el año 1998 en virtud de
certificación del diocesano respectivo, que inclou el llistat de béns immobles
immatriculats per l'Església entre 1998 i 2015.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

1) Prec sobre Immatriculacions de l’Església

municipals si es determina que alguna immatriculació es troba dintre d'algun dels
supòsits llistats a l'apartat primer.
Tercer.- Què dit informe també valori legalment la viabilitat de segregar els diferents
elements que integren el conjunt "Iglesia de Sant Pere, Casa Parroquial, plaza de
acceso y jardines".
La regidora Sra. Maite Novell Joya (PSC) dóna resposta al prec en aquesta
sessió.

El juny de 2020 es va publicar una notícia a la web municipal informant del projecte
de millora dels col·lectors d’aigües residuals i estacions de bombament del sistema
d’Abrera i afirmant que l’Ajuntament d’Abrera havia reivindicat periòdicament a
l’Agència Catalana de l’Aigua solucions.
Però ara mateix, ni l’Agència Catalana de l’Aigua ni l’Ajuntament d’Abrera han tornat
a informar de com evoluciona el projecte de millora ni el canvi de l’arqueta pel
bombament.
I la realitat és que les aigües residuals continuen abocant al riu Llobregat sense
solució per part de cap administració pública, atès que l’execució d’aquest projecte
no està adjudicat i la redacció del projecte es va adjudicar el maig de 2020 amb sis
mesos d’execució del contracte.
Per tot això formulem les següents preguntes:
Primer.- Des de l'inici d'aquest mandat, quantes reunions s'han tingut amb l’ACA per
tractar aquest tema? En quines dates s’han produït aquestes reunions? Més
concretament, des de juny del 2020, l’equip de govern s’ha reunit amb l’ACA per
donar seguiment a la proposta de solució?
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El novembre de 2019 aconseguíem reunir-nos amb la cap del Departament de
Planificació i Gestió del Sanejament de l’ACA que ens comunicava que existia una
solució relativament econòmica que permetria una execució ràpida (parell o tres de
mesos) i que consistia en el canvi de l’arqueta per un bombament i que el projecte
s’enllestiria en un parell de setmanes. El juny de 2020 via e-mail l’ACA ens informava
que s'havia adjudicat la redacció del projecte d'actuacions de millora de col·lectors i
estacions de bombament del sistema d'Abrera i s'estava treballant per executar el
bombament que resoldria el problema de vessaments «en un termini més curt que el
projecte d'actuacions de millora».

ACTA DE PLE

Les aigües residuals del barri de Can Vilalba vessen directament al riu Llobregat. El
col·lector de Can Vilalba es va trencar poc després de ser inaugurat, i la seva
reconstrucció mai s’ha dut a terme. Aquest fet és prou conegut tant per part de
l'Ajuntament d’Abrera com de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que és qui té les
competències i ha de solucionar aquest greu problema d’abocaments.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

2) Pregunta sobre vessaments Can Vilalba

Segon.- Té l’equip de govern informació per part de l’ACA sobre si ja s’ha redactat el
projecte de les obres de millora de col·lectors i estacions de bombament del sistema
d'Abrera i de quina forma han definit la solució al projecte? Té l’equip de govern
informació per part de l’ACA sobre la data en la que es realitzarà? I el canvi de
l’arqueta pel bombament?
Pregunta contestada en aquesta sessió pel regidor Sr. Francesc Xavier Serret i
Marsiñach (ERC).
16.2 Precs i Preguntes orals

Es fa constar que el contingut íntegre de les intervencions produïdes en el decurs de la
sessió plenària figura enregistrat en suport CD (àudio), que s’annexarà a la present
acta i es custodiarà a la Secretaria de l’Ajuntament, i se’n distribuirà una còpia a tots
els grups municipals.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent
les 22:40 hores, de la qual en dono fe amb el seu vistiplau, en el lloc i data indicats a
l’encapçalament.
Vist-i-plau
El secretari,

L’alcalde,

César Romero García

Jesús Naharro Rodríguez

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Es van produïr intervencions.

ACTA DE PLE

Al final del ple l’Alcalde va fer una intervenció en relació a la possible instal·lació a
Abrera d’una fabrica de bateries elèctriques per a cotxes.

Número: 2021-0003 Data: 28/05/2021

No n’hi ha.

