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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PL/2022/1 PLE MUNICIPAL 

 
  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  27 de gener de 2022 

Durada  Des de les 19:00 fins a les 21:03 hores  

Lloc  Participació a distància mitjançant videoconferència 
(segons la Disposició Addicional Tercera del Decret Llei 
7/2020, de 17 de març) 

Presidida per  JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ  

Secretari CÉSAR ROMERO GARCIA 

 
ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

 
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). S’incorpora en el punt 2.   
- Sra. 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). S’incorpora en el punt 3. 
- 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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Secretari: César Romero García 
Interventora: Cristina Fontova Camacho 
Gerent: Ferran Alverdi Vera 
 
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

PART RESOLUTIVA 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 25-11-2021 i de l'acta de la 
sessió extraordinària i urgent de data 20-12-2021. 

 
2. Expedient 1485/2021. Revisió anual de la xifra de població a 01/01/2021.  

 
3. Expedient 2292/2021. Aprovació inicial de l’establiment del servei públic 

municipal del casal social de Ca n’Amat. 
 

4. Expedient 5353/2021. Acceptació de la permuta oferta per la Sra. M. Angeles 
Domene Fernández i el Sr. Nicolás Barrio García d’una porció de finca a Can 
Vilalba.  

 
5. Expedient 4845/2021. Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió, 

en règim de concessió directa, de subvencions per a la instal·lació d’ascensors 
en edificis de tipologia residencial plurifamiliar.  

 
6. Expedient 6221/2021. Aprovació de les bases específiques per a la concessió 

de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats que realitzin 
programes i activitats relacionades amb el Medi Ambient. 

 
7. Expedient 144/2022. Aprovació de la modificació puntual de l'Ordenança fiscal 

número 13 reguladora de la taxa per a la utilització especial i privativa, temporal 
o permanent, de béns de domini públic i la prestació de serveis municipals per 
a l’exercici de 2022. 
 

8. Expedient 227/2022. Increment retributius derivats de la Llei 22/2021, de 28 de 
desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022. 
 

9. Expedient 280/2022. Moció presentada per PSC i ERC. Declaració política de 
suport al model d'immersió lingüística de Catalunya. 

 
10. Urgències. 
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ACTIVITAT DE CONTROL 
 

11. Expedient 78/2022. Donar compte al Ple de la relació de decrets i de la relació 
dels acords de les Juntes de Govern de novembre i desembre de 2021. 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
12. 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  
 
 
 
 
 
 

PART DISPOSITIVA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 25-11-2021 i de l'acta de la 
sessió extraordinària i urgent de data 20-12-2021. 

Sotmeses a votació les actes de les sessions anteriors de data 25 de novembre de 
2021 i 20 de desembre de 2021, són aprovades per unanimitat dels assistents. 

 
 
 

PART RESOLUTIVA 

 
La Sra. Mónica Lorente Gil (C’s) assisteix a partir del següent punt 2 (inclòs).  
 

2. Expedient 1485/2021. Revisió anual de la xifra de població a 01/01/2021. 

L’article 81 del Reial Decret 1690/86, de l’11 de juliol, que aprova el Reglament de 
Població i Demarcació Territorial estableix, l’obligació dels Ajuntaments d’aprovar la 
revisió dels padrons municipals amb referència a l’1 de gener de cada any, formalitzant 
les actuacions dutes a terme durant l’exercici anterior i posteriorment traslladar els 
resultats numèrics de la revisió anual a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
La resolució del 29 d’abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la 
Resolució de 17 de febrer de 2020,de la Presidència de l’institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i local, dicta les 
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal. 
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En data 16 de març de 2021 mitjançant R.E 1480, l’Institut Nacional d’Estadística va 
comunicar la proposta de xifra de la població a 1 de gener de 2021, essent aquesta 
de 12.618 habitants. 
 
Dins del termini establert en la resolució de l’Institut Nacional d’Estadística, la Unitat 
de Padró de la Diputació de Barcelona va revisar i contrastar les dades, sent la xifra 
final a 1 de gener de 2021 de 12.628 habitants. 
 
Posteriorment, l’Institut Nacional d’Estadística, de conformitat amb el que disposen els 
articles 82.2 i 85b) del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats 
Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, amb l’informe favorable del 
Consell d’Empadronament, elevarà al Govern de la Nació la proposta de xifres oficials 
de població dels municipis espanyols, per a la seva aprovació mitjançant reial decret, 
que serà publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat. 
 
Per tot això, de conformitat amb el que estableix l’article 81 del Reglament de 
Població i Demarcació Territorial, aquesta alcaldia en ús de les atribucions que 
m’atorga l’article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, proposa al Ple Municipal l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la població resultant de la revisió del Padró Municipal d’Habitants 
del municipi d’Abrera, que referit a l’1 de gener de 2021, és de 12.628 habitants (6377 
homes i 6251 dones). 
 
SEGON. Comunicar aquestes xifres a tots els Departaments i àmbits de l’Ajuntament 
 
TERCER. Traslladar els resultats numèrics de la revisió anual a la Unitat de padró 
de la diputació de Barcelona als efectes d’aprovació de la xifra oficial del municipi 
d’Abrera per part de l’Institut Nacional d’estadística, mitjançant Reial Decret, que serà 
publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat. 

 
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. 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, Sr. José Andrés Martín Álamo. 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 
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La Sra. Giulia Mirto Ariño (PSC) assisteix a partir del següent punt 3 (inclòs).  
 

3. Expedient 2292/2021. Aprovació inicial de l’establiment del servei públic 
municipal del casal social de Ca n’Amat. 

Antecedents de fet 
 
En data de 3 d’abril de 2019 l’Ajuntament d’Abrera va signar, junt amb l’Ajuntament de 
Sant Esteve Sesrovires, un conveni de col·laboració interadministrativa per mitjà del qual 
es cedia a l’Ajuntament d’Abrera un 19,59% de la titularitat sobre el bé immoble on 
s’ubica el Casal Social de Ca n’Amat. 
 
Aquesta cessió es va realitzar atenent a l’interès del municipi d’Abrera de participar en la 
gestió d’aquest equipament i poder prestar aquest servei a la ciutadania d’Abrera que 
resideix en aquest barri. 
 
Actualment la voluntat dels Ajuntaments d’Abrera i Sant Esteve Sesrovires amb relació al 
Casal social de Ca n’Amat és la de millorar aquest equipament i establir, per una banda, 
una gestió directa del servei de casal social i, per l’altre, una gestió indirecta del seu bar 
restaurant. 
 
És per tot l’anterior que, de conformitat amb el que estableix l’article 133.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en data de 7 de maig de 2021, l’Ajuntament d’Abrera va publicar, a la seva 
pàgina web municipal, la consulta prèvia amb la finalitat de recavar l’opinió de la 
ciutadania, les organitzacions i les associacions d’Abrera, sense que s’hagi realitzat cap 
aportació.  
 
Així mateix, en data de 25 de novembre de 2021, es va dictar el decret d’alcaldia núm. 
2021-2088 per tal d’incoar l’expedient administratiu d’establiment del servei i tramitació i 
aprovació del Reglament del servei públic municipal de Casal social de Ca n’Amat, així 
com també designar una Comissió d’estudi formada per membres dels dos Ajuntaments.  
 
El 30 de novembre de 2021 es va convocar, en sessió ordinària, la Comissió d’estudi, 
per tal d’elaborar l’última versió de l’avantprojecte del Reglament d’ús de les 
instal·lacions municipals del Casal Social de Ca n’Amat, així com la memòria relativa als 
aspectes socials, jurídics, tècnics i financers de la prestació del servei públic municipal 
del Casal Social de Ca n’Amat, el projecte d’establiment, el projecte bàsic d’ampliació i 
tota la documentació pertinent. 
 
Fonaments de dret  
 
Les Corporacions Locals tenen plena potestat per a constituir, organitzar, modificar i 
suprimir els serveis de la seva competència, tant en l’ordre personal com en 
l’econòmic o en qualsevol altre aspecte, d’acord a la Llei de Règim Local, als seus 
reglaments i altres disposicions d’aplicació.  
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D’acord amb 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, les activitats i 
les instal·lacions culturals i esportives, l'ocupació del lleure i el turisme és 
competència municipal.  
 
L’article 159.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), estableix que la creació d’un 
servei s’ha d’instrumentar mitjançant una memòria justificativa, un projecte 
d’establiment i un reglament que n’estableixi el règim jurídic de la prestació.  
 
Els articles 284 i 312 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, estableixen que prèvia la licitació d’un contracte de serveis o d’una concessió 
de serveis, s’ha d’haver establert per part de l’Administració el seu règim jurídic. 
 
Vist l’informe favorable del Secretari municipal emès en data de 11 de gener de 2022. 
 
Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que li atorga la llei, proposa al Ple l’adopció 
dels següents, 
 
ACORDS 
 
Primer. Prendre en consideració i aprovar inicialment l'establiment del servei públic 
municipal del Casal Social de Ca n’Amat, així com la memòria relativa als aspectes 
socials, jurídics, tècnics i financers de la prestació del servei públic referit, el projecte 
d'establiment, el reglament del servei, el projecte bàsic d’ampliació i tota la 
documentació pertinent, que d’acord a normativa sigui necessària, per tal de donar-li 
la tramitació corresponent.  
 
- S’estableix que la gestió del Casal Social es prestarà per mitjà de gestió directa, 

amb mitjans propis.  
 
- I l’activitat accessòria del recinte principal del Casal, el servei de bar - restaurant, 

es prestarà per mitjà de gestió indirecta. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública aquest expedient pel termini de trenta dies, a fi 
que s’hi puguin presentar al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita 
diària, al tauler d'anuncis de la corporació i al portal web https://www.seu-
e.cat/es/web/abrera/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-
normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-
normatius-en-curs. El termini d’informació pública començarà a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci al BOPB.  
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’expedient que ara s’aprova 
inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es 
procedirà directament a la seva publicació. 
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Quart. Notificar aquest acord a l’ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 

 
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, Sr. José Andrés Martín Álamo. 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 

 
 

4. Expedient 5353/2021. Acceptació de la permuta oferta per la Sra. M. Angeles 
Domene Fernández i el Sr. Nicolás Barrio García d’una porció de finca a Can 
Vilalba. 

Els Srs.  M. Angeles Domene Fernández, DNI xxx8203xx i Nicolás Barrio García, DNI 
xxx3496xx són propietaris d’una finca urbana en aquest terme municipal d’Abrera, 
Urbanització Can Vilalba, la qual consta inscrita al registre de la propietat amb la 
següent descripció 
“URBANA. Parcela de terreno número B-28 del Polígono Primero de la Urbanización 
Can Villalba, del término municipal de Abrera, de superficie tres mil ciento noventa y 
nueve metros cuarenta y ocho decímetros cuadrados. Linda, por el frente, en una 
línea mixta de tres tramos de 27'71, 33'80 y 58'1 metros, con calle y plaza de la 
urbanización, por la izquierda entrando, en línea de 89'87 metros, con la parcela 
número B-29 paso de servicio en medio, por el fondo, en línea de 20'2 metros, con 
otra calle de la urbanización, y por la derecha, en línea de 37'70 metros, con zona 
verde.” 
INSCRITA.- Al registre de la Propietat Numero 3 de Martorell, secció d’Abrera, al 
Volum 2305, Llibre 84 d’Abrera, Foli 59, Finca 5455. 
IBI.- Es troba cadastrada sota la referencia 0773633DF1907S0001IH. 
CARREGUES.- Segons nota informativa acompanyada i pel que de forma expressa 
manifesten els Srs.  DOMENE-BARRIO, la indicada finca es troba lliure de càrregues i 
gravàmens, llogaters, ocupants així com al corrent en el pagament d’impostos. 
TÍTOL.- Pertany als Srs.  DOMENE-BARRIO segons escriptura de compra-venda 
atorgada a Olesa de Montserrat en data 11/11/2002 davant del notari d’aquella 
població, el Sr. Leopoldo Garcia Oquendo. 
 
L’Ajuntament d’Abrera és propietari d’una porció de terreny de superfície 361,30  m2 
metres quadrats destinada a pas públic provinent de les cessions del Pla Parcial de 
Can Vilalba, el qual se situa a l’extrem Est de la finca identificada a l’antecedent I 
anterior i que es descriu com segueix: 
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Urbana: pas públic de 4 metres d’ample constants i forma trapezoïdal en terme 
municipal d’Abrera amb front als carrers Del Bosc i Vilalba. Ocupa una superfície de 
361,30 metres quadrats i AFRONTA: Pel seu Front Oest amb el Carrer del Bosc; Pel 
seu fons Est amb el Carrer Vilalba; Per la seva dreta, Sud amb parcel.la B-29 del Pla 
Parcial de Can Vilalba i per la seva esquerra, Nord amb parcel.la B-29 del mateix Pla, 
propietat dels Srs.  DOMENE-BARRIO. 
 
Aquesta finca pertany a l’Ajuntament d’Abrera segons document de segregació i 
cessions de data 6 d’abril de 1988 i s’ha de segregar de la major –pertanyent a la 
finca registral 358 de CAN VILALBA, S.A.” la qual te una superfície de 150.720 metres 
quadrats de superfície i es correspon a la totalitat de la xarxa viària i protecció de 
comunicacions del sector residencial del Pla Parcial de can Vilalba. 
 
El 26 de novembre de 2010 s'aprovà inicialment la "33a modificació puntual de la 
revisió del Pla General d'Ordenació d'Abrera a l'àmbit de Can Vilalba", amb l’objecte 
d’adequar la situació dels sòls inclosos a l’àmbit a la realitat física existent i permetre 
el desenvolupament dels sòls industrials. La tramitació posterior del document va 
quedar aturada i no va arribar a ser executiva. 
 
Posteriorment, es reprèn la tramitació del document atès als següents factors 
fonamentals: 

 L'empresa Irestal Group, SA vol traslladar la seva activitat a les instal·lacions 
industrials existents en desús on antigament havia estat implantada l'empresa 
Ferrobérica, SL. 

 El barri residencial de Can Vilalba necessita de millores d'accessibilitat, 
seguretat viària i mobilitat tant per a vianants com per a vehicles en relació 
amb la connexió amb la carretera BV-1201. 

 Desafectar les parcel·les afectades en el PGO pel traçat del Quart Cinturó (B- 
40), al nord de Can Vilalba, atesa l’execució final de la B-40 separant-se de la 
zona residencial i alliberant aquesta afectació. 

 
Ateses a les necessitats exposades anteriorment, en data 18 de juliol de 2019, la "33a 
modificació puntual de la revisió del Pla General d'Ordenació d'Abrera a l'àmbit de 
Can Vilalba" és novament aprovada inicialment per ple i en data 29 d’octubre de 2020, 
aprovada provisionalment. El document aprovat provisionalment es tramet a la 
Comissió territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, per a la seva 
aprovació definitiva. 
 
En data 19 de març de 2021, la Comissió acorda Suspendre la tramitació de la "33a 
modificació puntual de la revisió del Pla General d'Ordenació d'Abrera a l'àmbit de 
Can Vilalba" fins que es redacti un Text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, que incorpori les prescripcions 
recollides en el seu informe. 
 
En data 28 de maig de 2021, el Sr. Antoni Maria Sagristà Canals, arquitecte, actuant 
en representació de la Sra. Maria Angeles Domene Fernández, sol·licita a 
l’Ajuntament d’Abrera, mitjançant instància amb número de registre 2021-E-RE-2497, 
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que a la urbanització residencial de Can Vilalba es realitzi un ajust en la proposta 
d’ordenació recollida en la "33a modificació puntual de la revisió del Pla General 
d'Ordenació d'Abrera a l'àmbit de Can Vilalba". Aquesta proposta queda substituïda 
per la proposta que recull la instància número 2021-E-RE-3007, interposada pel 
mateix sol·licitant de l’anterior, com a conseqüència d’un ajust topogràfic de la 
proposta. D’acord amb l’escrit adjunt a la instància 2021-E-RE-3007: 
 
La senyora Maria Angeles Domene Fernández, com a propietària de les parcel·les 
situades al C/ Villalba núm. 2 i 4 de la Urbanització “Can Villalba” d’Abrera, 
assabentada de la redacció de la 33a Modificació puntual del PGO d’Abrera, exposa 
que el camí que es recull en la modificació i que s’emplaça entre les parcel·les 
número 2 i 4 de la seva propietat no té massa sentit atès que no connecta cap cruïlla 
ni cap punt significatiu de la urbanització, separant les seves propietats. I demana 
canviar la ubicació del sòl municipal de sistemes, passant la superfície de sistema 
viari (361,30 m2) a sòl privat de la seva propietat i ampliar la zona verda emplaçada al 
costat sud-oest de la parcel·la número 2 del carrer Can Vilalba, cedint 551,76m2 de 
sòl de la seva propietat per a l’ampliació de la zona verda. Per materialitzar l’anterior, 
la senyora Maria Angeles Domene Fernández, s’ofereix a formalitzar un conveni amb 
l’Ajuntament per a poder materialitzar la proposta. 
 
En data 16.11.2021, mitjançant compareixença efectuada davant de la secretaria 
municipal, la Sra. Maria Angeles Domene Fernández, actuant en nom propi i del Sr 
Nicolás Barrio García titulars de la finca 5455, concreten l’oferiment de permuta en els 
termes de dita compareixença que es transcriu: 
Que els Srs.  MARIA ANGELES DOMENE FERNANDEZ i NICOLAS BARRIO 
GARCIA són propietaris, per meitats indivises de la següent finca: 
URBANA. Parcela de terreno número B-28 del Polígono Primero de la urbanización 
Can Vilalba, del término municipal de Abrera, de superficie 3199,48 m2. Linda, por el 
frente, en una línea mixta de tres tramos de 27,71, 33,80, y 58,1 metros con calle y 
plaza de la urbanización (avui carrer Vilalba i Plaça del Virrei Amat); por la izquierda 
entrando, en línea de 89,87 metros, con la parcela número B-29, paso de Servicio en 
medio, por el fondo, en línea 20,2 metros con otra calle de la urbanización (avui carrer 
Bosc) y por la derecha, en línea de 37,7 metros con zona verde. 
IBI.- Es troba cadastrada amb la referència 0773633DF1907S0001IH 
L’esmentada finca es troba inscrita al Registre de la propietat Número Tres de 
Martorell, secció d’Abrera al Volum 2305, Llibre 84 d’Abrera, Foli 59, Finca 5455 i 
pertany als Srs.  MARIA ANGELES DOMENE FERNANDEZ i NICOLAS BARRIO 
GARCIA a parts iguals i per meitats indivises segons escriptura de compra-venda 
atorgada davant del notari d’Olesa de Montserrat, Leopoldo Garcia Oquendo en data 
11/11/2002 
CARREGUES: Es troba lliure de càrregues i gravàmens, llogaters i ocupants així com 
al corrent en el pagament d’impostos. 
Que assabentats del tràmit municipal de modificació puntual número 33a del Pla 
General d’Ordenació d’Abrera en l’àmbit de Can Vilalba, en el que s’hi emplaça la 
finca abans descrita, en dates 7/6/2021 i 26/10/2021, els compareixents han ofert a 
l’Ajuntament d’Abrera que per al supòsit que, en el marc de la referida modificació 
puntual es procedís a qualificar part de la finca dels compareixents –en concret la 
porció de 551,76 m2 grafiada acompanyat — ja sigui com a zona verda i/o serveis 
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tècnics, i que, alhora, atesa la seva manca d’utilitat pública i posta en servei, es 
qualifiqués el pas de servei de 361,30 m2 situat a l’extrem Est, amb la mateixa clau 
“Habitatge unifamiliar aïllat. Can Vilalba Bosc Urbanitzat. Clau 6L” que les finques 
confrontants, es comprometen a cedir en permuta, i sense cap contraprestació 
econòmica addicional, aquesta porció de 551,76 m2 a canvi de la porció de 361,30 
identificades; és a dir que la superfície resultant de cessió neta a favor de 
l’Ajuntament serà de 190,46 m2. 
És per això que els compareixents, amb caràcter irrevocable, mitjançant la present, en 
presència del Secretari municipal que en dóna fe 
Ratifiquen el seu compromís obligacional i irrevocable, per al cas que en l’aprovació 
definitiva de la 33a modificació del PGOU es qualifiqui la porció de 551,70 m2 
propietat dels compareixents com a Espais Lliures i/o serveis tècnics a cedir a favor 
de l’Ajuntament d’Abrera en permuta aquesta porció per la porció de 361,30 m2 de 
titularitat municipal i futurament qualificada, en virtut de dita modificació puntual com a 
“Habitatge unifamiliar aïllat. Can Vilalba Bosc Urbanitzat. Clau 6L” així com a signar 
tots els documents precisos per tal que aquesta permuta tingui accés al registre de la 
propietat. 
Aquesta obligació l’assumeixen els compareixents amb el benentès que: 
a.- Qualsevol diferència de valor de les porcions objecte de permuta a favor dels 
compareixents tindrà la consideració de mera liberalitat a favor de l’Ajuntament 
d’Abrera, pel que no els correspondrà cap compensació econòmica. 
b.- Totes les despeses, tant les de les prèvies operacions registrals de segregació 
com les pròpies de la permuta i posteriors agregacions (honoraris tècnics, despeses 
notarials, registral i fiscals) seran assumides pels Srs. . MARIA ANGELES DOMENE 
FERNANDEZ i NICOLAS BARRIO GARCIA amb plena indemnitat de l’Ajuntament 
d’Abrera. 
c.- Són coneixedors i accepten que correspon al Ple Municipal, prèvia valoració 
tècnica de les porcions que ho possibiliti, l’acceptació de l’operació de permuta oferta 
així com la plena llibertat municipal de procedir o no a la seva acceptació. 
d.- Durant tota la tramitació administrativa i mentre no s’hagi formalitzat la permuta 
s’obliguen a no cedir, gravar ni alienar la finca de la seva propietat, així com a no 
efectuar cap acte contrari, que dificulti o impedeixi l’operació de permuta; fent-se 
responsables dels danys i perjudicis que aquest incompliment o omissió pugui 
ocasionar. 
e.- Tan bon punt siguin requerits s’obliguen a comparèixer davant fedatari als efectes 
d’elevar a públic la permuta oferta i en els termes indicats. 
 
Fruït d’aquesta petició, i a la vista dels treballs d’ajust del document integrant de la 
modificació puntual en elaboració del Text Refós, es va constatar l’interès públic 
municipal consistent en poder reubicar i incrementar la superfície del pas municipal 
descrita anteriorment, el qual passarà a estar qualificat com a Habitatge unifamiliar 
aïllat, dintre de la subzona 6l “Can Vilalba bosc urbanitzat”, i en substitució seva, amb 
millor emplaçament, funcionalitat i major superfície municipal, es va preveure 
qualificar una porció de 551,76 m2 de la parcel.la número 2 del carrer de Can Vilalba, 
situada al seu extrem sud-oest (pertanyent a la finca propietat dels Sr DOMENE-
BARRIO) com a sistemes de parcs i jardins urbans i de serveis tècnics.  
 
Per tant, el Text refós de la ”33a Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
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Urbana Municipal d’Abrera a l’àmbit de Can Vilalba”, ha incorporat aquesta petició i 
modifica els plànols d’ordenació d’aquest àmbit. 
 
El Ple Municipal en sessió de data 18 de novembre de 2021 va adoptar l’acord 
d’aprovar el Text refós de la 33a modificació puntual de la revisió del PGOU d’Abrera 
a l’àmbit de Can Vilalba, el qual incorpora l’esmentada reubicació i increment de 
sistemes. 
 
Posteriorment en data 13 de desembre de 2021 la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’Arc Metropolità de Barcelona va aprovar definitivament l’esmentada 33a modificació 
(Expedient 2010/043153/B), però no consta que s’hagi procedit a la publicació al 
DOGC d’aquest acte. 
 
Així, doncs, per al moment de la publicació de l’aprovació definitiva de la modificació 
del planejament s’hauran produït les circumstàncies objectives (aprovació de la 
modificació del PGOU en els termes indicats) que confereixen efectes d’eficàcia al 
compromís obligacional de procedir a la formalització de la permuta per part dels Srs.  
MARIA ANGELES DOMENE FERNANDEZ i NICOLAS BARRIO GARCIA. 
 
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals, i amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, qualsevol 
operació patrimonial requereix justificar la necessitat o conveniència d’efectuar una 
permuta així com una valoració econòmica (articles 210 de la Llei 2/2003 i 47 de la 
Llei 336/1988). 
 
Segons l’informe de l’arquitecte municipal núm. 2021/0176 de data 24 de desembre 
de 2021, les porcions objecte de permuta han estat respectivament valorades: 
a.- En la quantitat de 20.839,78€ la porció qualificada de sistema viari per la RPGOU 
d’Abrera, de titularitat municipal i de 361,30 m2 de superfície, que passarà a ser sòl 
de titularitat privada inclòs en la zona residencial d’habitatge unifamiliar aïllat, subzona 
Can Vilalba Bosc urbanitzat, amb clau 6l, d’acord amb la 33a Modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació Urbana Municipal d’Abrera, en l’àmbit de Can Vilalba. 
b.- En la quantitat de 31.825,52€ la porció de terreny qualificada com a sistema de 
parcs i jardins urbans i serveis tècnics, de 551,76m2 de superfície, d’acord amb la 33a 
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal d’Abrera, en 
l’àmbit de Can Vilalba, provinent de sòl residencial de titularitat privada qualificat com 
a bosc urbanitzat, d’acord amb la RPGOU d’Abrera, que passarà a ser de titularitat 
pública. 
 
És per això que l’informe de l’arquitecte municipal conclou: 
Conclusions 
 Pel que es refereix al valor respectiu de les dues porcions de terreny, atenent a la 
qualificació urbanística resultant de l’executivitat de la 33a Modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana Municipal d’Abrera, en l’àmbit de Can Vilalba: 
- La porció municipal de 361,30 m2 que passarà a titularitat privada –atenent a la seva 
recent qualificació com a bosc urbanitzat, clau 6l – es valora en la suma de 
20.839,78€. 
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- La porció de titularitat privada de 551,76 m2 que passarà a titularitat municipal – 
atenent a la seva recent qualificació com a parcs i jardins urbans i serveis tècnics – es 
valora en la suma de 31.825,52€. 
Pel que als efectes municipals i compliment de la normativa aplicable als ens locals, 
en relació a la permuta d’ambdós terrenys queda justificat que no existeix una 
diferència entre dites porcions de més del 100% del valor més baix i que la diferència 
ho és en benefici de l’ens local. 
És per això que s’informa FAVORABLEMENT la permuta detallada en el present 
informe. 
 
En aquest sentit es constata: 
a.- L’existència de la necessitat, conveniència i interès públic en procedir a la 
formalització de la permuta indicada atès el fet que aquesta suposa materialitzar a 
favor de la Corporació Municipal l’increment de sòls dotacionals de la seva plena 
titularitat en l’àmbit de Can Vilalba segons el que consta justificat en la modificació 33ª 
del PGOU i, en especial segons el que s’ha indicat a l’informe tècnic i que es concreta 
en “l’interès públic municipal consistent en poder reubicar i incrementar la superfície 
del pas municipal descrita anteriorment, el qual passarà a estar qualificat com a 
Habitatge unifamiliar aïllat, dintre de la subzona 6l “Can Vilalba bosc urbanitzat”, i en 
substitució seva, amb millor emplaçament, funcionalitat i major superfície municipal, 
es va preveure qualificar una porció de 551,76 m2 de la parcel.la número 2 del carrer 
de Can Vilalba, situada al seu extrem sud-oest (pertanyent a la finca propietat dels Sr 
DOMENE-BARRIO) com a sistemes de parcs i jardins urbans i de serveis tècnics”. 
b.- Que malgrat que no existeix equivalència de valor entre els béns, la diferència no 
excedeix el 100% del valor més baix la diferència ho és en benefici de l’ens local i 
que, segons compromisos assumits pels compareixents, no correspon a l’Ajuntament 
d’Abrera efectuar cap compensació 
 
Obre a l’expedient l’informe jurídic núm. 1009/2021 de data 24 de desembre de 2021 
favorable a l’acord de formalització de la permuta oferta. 
 
Atès els antecedents exposats, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent, 
 
ACORD 
 
Primer. Acceptar la permuta oferta per la Sra. MARIA ANGELES DOMENE 
FERNANDEZ i el Sr. NICOLAS BARRIO GARCIA, de la  porció de 551,76 m2 (a 
segregar de la finca registral 5455) qualificada com a parcs i jardins urbans i serveis 
tècnics abans descrita i valorada en la suma de 31.825,52€ per la porció, de titularitat 
municipal de 361,30 m2 ( a segregar de la finca registral 358) qualificada com a bosc 
urbanitzat, clau 6l i valorada en la suma de 20.839,78€. 
 
Segon. Acceptar els compromisos assumits per la Sra. MARIA ANGELES DOMENE 
FERNANDEZ i el Sr. NICOLAS BARRIO GARCIA en la seva compareixença de data 
16.11.2021, establint que les condicions de la permuta, a reserva de les clàusules 
d’estil habituals que hi incorpori el notari autoritzant seran les següents: 
 
a.- Qualsevol diferència de valor de les porcions objecte de permuta a favor dels Srs. . 
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MARIA ANGELES DOMENE FERNANDEZ i NICOLAS BARRIO GARCIA tindrà la 
consideració de mera liberalitat a favor de l’Ajuntament d’Abrera, pel que no els 
correspondrà cap compensació econòmica. 
 
b.- Totes les despeses, tant les de les prèvies operacions registrals de segregació 
com les pròpies de la permuta i posteriors agregacions (honoraris tècnics, despeses 
notarials, registral i fiscals) seran assumides pels Srs. . MARIA ANGELES DOMENE 
FERNANDEZ i NICOLAS BARRIO GARCIA amb plena indemnitat de l’Ajuntament 
d’Abrera. 
 
Tercer. Facultar el Sr Alcalde-President de l’ajuntament d’Abrera per tal que, prèvia 
aprovació per part de la secretaria municipal de la proforma notarial de segregacions, 
agregacions o agrupacions i permuta, pugui comparèixer davant de la Notaria 
d’Abrera als efectes d’elevar a públic aquesta permuta. 
 
Quart. Deixar constància que aquest acord es refereix i condiciona al moment a partir 
del que es procedeixi a la publicació de l’aprovació definitiva de la 33a modificació 
puntual de la revisió del PGOU d’Abrera en l’àmbit de Can Vilalba; moment a partir del 
qual, tindrà eficàcia normativa aquesta modificació, la reubicació indicada i increment 
de sistemes 
 
Cinquè. Notificar aquests acords als Srs. MARIA ANGELES DOMENE FERNANDEZ i 
el Sr NICOLAS BARRIO GARCIA, als efectes que en tinguin coneixement, advertint-
los que rebran comunicació citant-los per tal de comparèixer a la notaria que se’ls 
indicarà als efectes de procedir a la formalització de la permuta. 

 
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, Sr. José Andrés Martín Álamo. 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 

 
 

5. Expedient: 4845/2021. Aprovació de les Bases reguladores per a la 
concessió, en règim de concessió directa, de subvencions per a la 
instal·lació d’ascensors en edificis de tipologia residencial plurifamiliar.  

L’Ajuntament d’Abrera convoca les ajudes per a comunitats de propietaris per a la 
instal·lació d’ascensors, amb l’objecte de millorar l’accessibilitat i la supressió de 
barreres arquitectòniques als edificis residencials plurifamiliars, ubicats al terme 
municipal d’Abrera mitjançant la instal·lació d’ascensors o elevadors 
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Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006 , de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 de el Reglament d'Obres 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 
de juny (en endavant ROAS). 
 
S’ha emès informe tècnic núm. 2022-0009 de data 11 de gener de 2022, signat per 
l’arquitecte, Cap del servei d’Urbanisme, Obres i Activitats 
 
S’ha emès informe favorable núm. 2022-0003 de data 12 de gener de 2022, signat pel 
Secretari de la Corporació. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àrea de Medi Ambient i Salut en el 
marc de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta 
regidoria de Medi Ambient, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 2019-1009, de data 27 
de juny, de delegació de competències de l’alcalde a favor dels regidors i regidores, 
proposa al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió, en règim de 
concurrència no competitiva, de subvencions per a la instal·lació d’ascensors en 
edificis de tipologia residencial plurifamiliar, d'acord amb el text que s'annexa a aquest 
acord. 
 
Segon. Comunicar aquest acord  als Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Abrera. 
 
Tercer. Sotmetre les bases a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a 
partir de la seva publicació en el Butlletí oficial de la província. 
 
ANNEX 
 

Bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència no competitiva, de 
subvencions per a la instal·lació d’ascensors en edificis de tipologia residencial 

plurifamiliar. 
 
L'article 29 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, estableix que el 
foment de la conservació, la rehabilitació i la gran rehabilitació del patrimoni immobiliari 
residencial és objecte de l'actuació prioritària de la Generalitat de Catalunya i els ens locals per 
garantir el dret a un habitatge digne i adequat. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006 , de 21 de juliol, (en endavant RLGS) 
així com els articles 118 a 129 de el Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 



 
 

15 
 
 

Base 1a.-  Definició de l'objecte de la subvenció.  
L'objecte d’aquestes bases específiques és la millora de l’accessibilitat i la supressió de 
barreres arquitectòniques als edificis residencials plurifamiliars ubicats al terme municipal 
d’Abrera mitjançant la instal·lació d’ascensors o elevadors 
 
També inclou la construcció de rampes, instal·lació de plataformes, baranes especials o 
d’altres obres o instal·lacions amb aquesta finalitat que siguin necessàries per a permetre 
l’accessibilitat als edificis privats de les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre 
limitació. 
 
Base 2a.-  Regim jurídic.   
1.- El marc legal d’aquests Bases reguladores està constituït per: 
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. 
b) 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. 
c) Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
d) Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic. 
e) 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). 
f) 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). 
g) Normativa europea (Tractat de funcionament de la Unió Europea, arts. 107 a 109, i Reial 
Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants). 
h) Pla estratègic de subvencions 2021-2023 aprovat per acord núm. 5 del ple municipal en 
data de 25 de març de 2021. 
i) Les Bases d’Execució del Pressupost vigent i la normativa sobre delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament vigents en el moment de la concessió. 
j)  Decret 135/1995 codi accessibilitat de Catalunya. 
k) Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge 
 
2.- Les subvencions concedides: 
a) Tindran caràcter eventual i voluntari. 
b) La seva concessió generarà drets, d’acord amb l’art 34.2 de la Lli de subvencions 
c) Restaran condicionades a l'existència de consignació pressupostària. 
d) En tot moment es podrà comprovar que la inversió o despesa està en relació amb les 

finalitats per a les quals ha estat concedida. 
 
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 
subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. 
 
Base 3a.-  Àmbit d’aplicació.  
1.- Les subvencions van destinades a aquelles comunitats de propietaris en relació amb obres 
d’instal·lació d'ascensors o elevadors, executades o en curs d’execució en edificis 
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plurifamiliars ubicats al terme municipal d’Abrera.  
2.- Resten, en tot cas, excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma la instal·lació 
d'ascensors i aparells elevadors en edificis unifamiliars. 
 
Base 4a.-  Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l'obtenció de la 
subvenció. 
1.- Respecte de les obres d’instal·lació de l’ascensor o elevador, trobar-se en alguna de les 
circumstàncies següents referides a la data de la convocatòria:  
 
a) expedient de llicència d’obres en tràmit 
b) haver obtingut la llicència d’obres i trobar-se dins del període d’execució establert en el títol 
atorgat 
c) obres executades i finalitzades en un període no superior a 2 anys i que no hagin gaudit de 
cap subvenció municipal anàloga. 
 
2.- Totes les comunitats sol·licitants hauran d'estar legalment constituïdes i inscrites al Registre 
de la Propietat  i disposar de CIF. 
 
3.- Els sol·licitants estan obligats a presentar al registre de l'Ajuntament la documentació 
establerta a la Base 5a. 
 
4.- Les instàncies citades hauran de presentar-se en el Registre General de l’Ajuntament 
d’Abrera o de forma telemàtica, en els terminis i condicions que es fixin en cada convocatòria. 
 
5.- Serà requisit indispensable que els edificis on es projecti la instal·lació hagin estat 
construïts abans del 28 d’octubre de 1995 (data d’entrada en vigor del Decret 135/1995, de 24 
de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat). 
 
Base 5a.-  Documentació a presentar. 
1.- Les sol·licituds hauran de formular-se pels interessats o persones que acreditin la seva 
representació per qualsevol instrument vàlid en Dret. Els sol·licitants estan obligats a presentar 
la documentació següent: 
a) Fotocopia DNI o NIF del sol·licitant i acreditació de la representació en la que manifesta 

actuar, en el seu cas. 
b) Instància raonada i signada per l’interessat o representant legal de la comunitat  segons 

model que acompanyarà a la convocatòria, en què, entre d’altres, es farà constar: 
1. El cost d’execució de les obres 
2. Segons el casos:  

a)  la justificació de trobar-se en tràmit la petició de la llicència municipal d’obres, 
amb identificació del núm. d’expedient 

b) Identificació de la llicència atorgada i justificació de la vigència del període 
d’execució. 

c) Justificació de l’obtenció de la llicència i finalització de les obres en una data 
no superior a dos anys, des de la publicació de la convocatòria, juntament 
amb la declaració responsable de no haver obtingut cap subvenció municipal 
per aquest mateix concepte. 

3. La declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la subvenció. 
4. La declaració que accepta les presents bases, la subvenció que se li pugui atorgar, 

així com les condicions que se'n derivin en cas de ser-li concedida. 
5. La declaració d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la 

Seguretat Social.  
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6. En el cas d’obres en curs d’execució, o en tràmit de llicència, Declaració justificativa de 
la capacitat de finançament del projecte d'instal·lació i de les fonts de finançament en 
base a un formulari determinat per l'Ajuntament (annex 2) 

c) Certificació de l'acord de la Comunitat de realització de les obres, o justificació de la 
finalització de les obres. 

d) Qualsevol altra documentació addicional que a judici de la persona sol·licitant justifiqui la 
pertinència de la sol·licitud, o que es determini a la corresponent convocatòria. 

 
2.- En cas que la documentació presentada sigui incompleta o incorrecta, l’òrgan instructor, en 
reclamarà la rectificació en un termini màxim de 10 dies hàbils i, si no s’aporta la documentació 
preceptiva, es declararà el desistiment de l’interessat, d'acord amb l'establert a la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
Sens perjudici del disposat a l’apartat anterior, en qualsevol moment al llarg del procediment 
podrà instar-se a la comunitat sol·licitant, perquè complimenti qualsevol altre requisit o tràmit  
omès, d’acord amb el previst a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, concedint a tal efecte un termini de 10 dies hàbils a 
partir de la notificació, amb l’exprés apercebiment que, en cas d’incompliment, se’l podrà 
declarar decaigut en el dret a la tramitació de la sol·licitud. 
 
3.- L'Administració municipal incorporarà d'ofici a l'expedient còpia o testimoni dels documents 
que ja posseeixi i a l'expedient de concessió, es deixarà còpia o certificació de la llicència 
d'obres atorgada. 
 
Base 6a.- Procediment de concessió de la subvenció. 
 
1.- El règim de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva i el 
procediment per a la concessió de subvencions s'inicia d'ofici mitjançant convocatòria, que 
desenvoluparà el procediment per a la concessió de les subvencions convocada segons el que 
estableix aquestes bases i segons els principis de la Llei 39/2015. 
 
2.- La instrucció del procediment correspon a l’Alcaldia o en el seu cas a la Regidoria delegada 
corresponent, que realitzarà d'ofici quantes actuacions estimi necessàries per a la 
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de formular 
la proposta de resolució  
 
3.- Les activitats d'instrucció comprendran: 
a) Petició de tots els informes que s’estimin necessaris per a resoldre o que siguin exigits per 

les normes que regulen la subvenció.  
b) Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada d'acord amb els criteris, formes i 

prioritats de valoració establerts  en la convocatòria. 
 
4.-  Les subvencions es concedeixen mitjançant el procediment de concurrència no 
competitiva, i les sol·licituds es resolen seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent, amb 
la documentació completa i correcte, fins l’exhauriment de la dotació pressupostaria. Un cop 
analitzada la sol·licitud, l’òrgan instructor formula la proposta de resolució de concessió o 
denegació de les subvencions a l’òrgan competent per resoldre. 
 
5.- La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d'acord amb les bases 
reguladores, es notificarà als interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris en la 
fase d'instrucció, perquè en el termini previst en aquesta normativa comuniquin la seva 
acceptació. 
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6.- La proposta de resolució definitiva no crea cap dret a favor del beneficiari proposat, davant 
l'Administració, mentre no se li hagi notificat la resolució de concessió. 
 
7.- Aprovada la proposta de resolució definitiva, i d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'òrgan 
competent resoldrà el procediment. 
 
8.- La resolució es motivarà de conformitat amb el que disposen les bases reguladores de la 
subvenció i, en tot cas, han de quedar acreditats en el procediment els fonaments de la 
resolució que s'adopti. 
 
9.- La resolució, a més de contenir el sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es concedeix 
la subvenció, farà constar, si és el cas, de manera expressa, la desestimació de la resta de les 
sol·licituds. 
 
10.- El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima els 
interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la 
subvenció. 
 
Base 7a.- Òrgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment 
de concessió de la subvenció i el termini en què serà notificada la resolució. 
 
La instrucció i ordenació dels procediments de subvencions correspondrà a l’Alcaldia o en el 
seu cas a la Regidoria delegada corresponent. 
 
L'aprovació de la convocatòria de les subvencions correspondrà a la Junta de Govern Local. 
 
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. 
 
El termini per a la resolució d'atorgament de les subvencions no excedirà de tres mesos (art. 
241.2 de DL 2/2003, de 28 d’abril), a comptar des de la data del tancament de presentació de 
sol·licituds. Transcorregut l'esmentat 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. 
 
Base 8a.- Despeses subvencionables, quantia individualitzada de la subvenció i 
compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, procedents de qualssevol administracions. 
 
1.- Les subvencions aniran destinades al finançament de les obres d'instal·lació d'ascensors 
que poden incloure, en tot cas, redacció de projecte, obtenció d'autoritzacions, direcció d'obres 
i la seva execució.  
 
2.- És compatible la petició de més d'una subvenció per a una mateixa Comunitat de 
Propietaris quan existeixin dos o més escales independents i incomunicades entre sí, o quan 
es justifiqui tècnicament la impossibilitat de servir tots els habitatges amb un únic ascensor. 
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3.- L'import màxim a percebre per cada ascensor serà de 12.000 €. 
 
4.- La despesa mínima a realitzar per part de la Comunitat de Propietaris serà de 15.000 €. 
 
5.- La subvenció té el caràcter de compatible amb d'altres subvencions que pugui obtenir la 
comunitat d’altres administracions o organismes, sempre que la suma de les subvencions no 
excedeixi el total de la despesa realitzada. 
 
6.- Pel que fa a la realització de la despesa, respecte d’obres executades amb anterioritat a la 
data de la convocatòria, caldrà justificar el seu import i pagament de les despeses; en relació 
amb obres executades amb posterioritat en el seu moment caldrà també justificar aquests 
extrems.  
 
Base 9a.- Forma de pagament i possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i 
abonaments a compte. 
1.- 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 del corresponent final d’obres i posada en funcionament de l’ascensor o 
elevador. 

- La comunitat pot demanar un avançament de la subvenció (fins a un màxim del 50%) 
quan aquesta justifiqui per escrit les seves dificultats per afrontar les primeres despeses. 
La bestreta podrà ser sol·licitada fins a 30 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. 

 
2.- Un cop finalitzada l’obra s'acreditarà per la comunitat de propietaris davant l’Ajuntament, les 
autoritzacions de funcionament dels aparells emeses per la Generalitat de Catalunya o les 
seves entitats col·laboradores i, si són de conformitat, l’Ajuntament lliurarà prèvia expedició de 
la declaració de legitimitat de la comunicació de l’ocupació definitiva de les obres o instal·lacions, 
la quantitat restant de la subvenció.  
 
Base 10a.- Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la 
finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts. 
1.- El moment per a la justificació serà, en el cas d’obres finalitzades el de presentació de la 
sol·licitud, i en la resta, serà com a màxim en el termini de 15 dies des de la finalització de la 
vigència de la llicència d’obres. 
 
2.- La subvenció es destinarà exclusivament a la instal·lació de l'ascensor en la Comunitat de 
Propietaris beneficiària de l'ajut, així com a totes aquelles obres que hi guardin una relació 
directa. 
 
3.- La justificació de la despesa s'acreditarà mitjançant la presentació de: 
- La comunicació de la primera ocupació  de la instal·lació  
- Les factures corresponents a la instal·lació i/o obra executada.  
- Els justificants de pagament de les factures 
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4.- L'acreditació de la despesa s’haurà d’adequar a les normes generals en matèria 
d'expedició de factures. 
 
5.- En qualsevol cas, les factures o documents justificatius de la despesa expressaran com a 
mínim: 
a)  Nom del proveïdor o prestador del servei, domicili i NIF d'aquest. 
b)  Data de la factura 
c)  Nom de la Comunitat de Propietaris receptora de la factura, direcció i NIF 
d)  Detall del servei / obra realitzada o articles adquirits (indicant la seva finalitat) 
e)  La factura portarà IVA desglossat o be IVA inclòs, si és el cas  
 
6.- L'Administració municipal es reserva el dret a comprovar les factures i registres 
comptables, i també d'exigir còpies autenticades en qualsevol moment. 
 
Base 11a.- Obligacions dels beneficiaris.  
Els beneficiaris es comprometen a complir les següents obligacions: 
a) Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajuda, sense que sigui possible cap 
canvi o modificació de l’objecte o finalitat per a la qual es va concedir. En qualsevol cas, tota 
incidència que suposi modificació substancial de les obres subvencionades, haurà d’ésser 
autoritzada per l’Ajuntament d’Abrera. 
b) Obtenir o haver obtingut els oportuns permisos municipals per la realització de les 
actuacions previstes  
c) Comunicar a l’òrgan atorgant l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa 
finalitat, procedents d’altres Administracions o ens públics. L’ajuda concedida en cap cas podrà 
ser superior, aïlladament o en concurrència amb altres ajudes d’Administracions Públiques, 
ens públics o privats,  del cost  total de l’activitat pressupostada pel beneficiari. La quantia de 
l’ajuda podrà ser objecte de modificació per aquesta causa. 
d) Permetre la comprovació per part de l’Ajuntament del fet que s’han acomplert tots els 
requisits i condicions previstes en aquesta convocatòria. 
e) Acceptar per escrit l’ajuda concedida en el termini de quinze dies hàbils a partir de la 
recepció de la notificació de la concessió. En cas de no acceptar-se l’ajuda dins d’aquest 
termini, tret de causa de força major, s’entendrà que hi renuncien. La Comunitat, haurà de 
col·locar en un lloc visible un cartell, amb la següent inscripció: “SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES (INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR) AMB EL SUPORT DE 
L’AJUNTAMENT D’ABRERA”. 
f) Comunicar a l’Ajuntament d’Abrera qualsevol alteració de les condicions de la concessió 
de la subvenció que pugui donar lloc a la modificació de la resolució. 
 
Base 12a.- Procediment de reintegrament. 
1.- L'òrgan atorgant serà el competent per exigir del beneficiari el reintegrament de la 
subvenció mitjançant la resolució del procediment quan existeixi algun dels supòsits de 
reintegrament de quantitats percebudes que estableix l'article 37 de la llei de subvencions i les 
que es relacionen a continuació: 
a) Haver obtingut l’ajuda sense reunir les condicions requerides o mitjançant dades no 

ajustades a la realitat. 
b) No haver realitzat l’activitat objecte de l’ajuda, en els termes previstos en aquestes bases. 
c) Incomplir l’obligació de justificació o de qualsevol altra obligació imposada als beneficiaris. 
d) Qualsevol altre supòsit normativament previst. 
e) Import de l’ajuda no invertida en l’activitat subvencionada.  
 
2.- El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals 
sobre procediments administratius contingudes a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
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procediment administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici de les 
especialitats que s'estableixen en aquesta llei i les seves disposicions de desplegament. 
 
3.- En la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el dret de l'interessat a l'audiència. 
 
4.- El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament serà 
de 12 mesos des de la data de l'acord d'iniciació. Aquest termini es pot suspendre i ampliar 
d'acord amb el que es preveu a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
Si transcorre el termini per resoldre sense que s'hagi notificat resolució expressa, es produirà 
la caducitat del procediment, sense perjudici de continuar les actuacions fins al seu acabament 
i sense que es consideri interrompuda la prescripció per les actuacions realitzades fins a la 
finalització de l'esmentat termini. 
 
5.- La resolució del procediment de reintegrament posarà fi a la via administrativa. 
 
Base 13a.- Publicitat.  
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler municipal d'anuncis i al Butlletí Oficial de la 
Província. La relació de les ajudes concedides amb indicació del beneficiari, concepte i import 
atorgat es notificarà i es publicarà al tauler municipal d'anuncis i al Butlletí Oficial de la 
Província d'acord ens els termes previstos a l'art.18 LGS. 
Així mateix es difondran les ajudes per Ràdio Abrera i a la web municipal. 
 
Base 14a.- Renúncia i revocació.  
1.- Les causes de revocació de la subvenció són l'incompliment d’alguna de les obligacions 
descrites, i les causes de revocació que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions. 
 
2.- L’òrgan concedent, amb la tramitació prèvia del procediment legalment establert, ha de 
revocar totalment o parcialment les subvencions concedides, i la persona beneficiària té 
l'obligació de retornar l’import equivalent al cost de les obres subvencionades, i de pagar 
l'interès de demora corresponent, en els supòsits esmentats. 
 
3.- La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa 
d'exclusió de la convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les 
responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer la persona o entitat sol·licitant 
com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració. 
 
4.- S'entén que les entitats beneficiàries han acceptat la subvenció si, en el termini de 10 dies 
hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de la notificació, no han manifestat 
expressament la seva renúncia. 
 
Base 15a.- Protecció de dades de caràcter personal  
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 04.05.2016), es posa 
de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquesta subvenció serà tractada de 
conformitat amb la informació continguda en el registre d'activitats de tractament. Aquestes 
dades seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries d'acord amb els 
principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix. 
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Els interessats podran exercir davant de l'Ajuntament d’Abrera els seus drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les dades del fitxer mitjançant escrit lliurat al 
Registre General un cop hagi finalitzat la tramitació completa de la subvenció. 

 
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. 

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

 
 

6. Expedient 6221/2021. Aprovació de les bases específiques per a la concessió 
de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats que realitzin 
programes i activitats relacionades amb el Medi Ambient. 

L’Ajuntament d’Abrera convoca les ajudes per a entitats que realitzin activitats i 
programes relacionades amb el medi ambient. 
 
Els objectius que es pretenen aconseguir amb aquestes ajudes són:: 
• Fomentar la sensibilització mediambiental al municipi mitjançant activitats 
d’educació, promoció i divulgació ambiental que tinguin especial relació amb l’àmbit 
local. 
• Estudiar  i/o conservar l’entorn (natural, seminatural) al terme municipal 
• Estudiar i promocionar el paisatge natural i/o rural i recuperar el patrimoni 
agrícola 
• Fomentar la protecció dels animals i la tinença responsable 
 
Vist el que disposa 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 de setembre de 2019, que actua com a marc normatiu 
propi en matèria de subvencions, al marge de les referències específiques que 
estableix any rere any el document de Bases d’execució del pressupost municipal, 
així com el que estableix el Pla Estratègic de subvencions 2021-2023 aprovat per 
acord núm. 5 del Ple municipal en data 25 de març de 2021. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
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Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006 , de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 de el Reglament d'Obres 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 
de juny (en endavant ROAS). 
 
S’ha emès informe tècnic núm. 2021-0077 de data 23 de desembre de 2021, signat 
pel tècnic de Medi Ambient, en el qual es proposa l’aprovació de les ementades 
bases. 
 
S’ha emès informe favorable núm. 2022-0004 de data 12 de gener de 2022, signat pel 
Secretari de la Corporació. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àrea de Medi Ambient i Salut en el 
marc de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta 
regidoria de Medi Ambient, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 2019-1009, de data 27 
de juny, de delegació de competències de l’alcalde a favor dels regidors i regidores, 
proposa al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques de les subvencions per programes 
i activitats relacionades amb el Medi Ambient, d'acord amb el text que s'annexa a 
aquest acord 
 
Segon. Comunicar aquest acord  als Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Abrera. 
 
Tercer. Sotmetre les bases a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a 
partir de la seva publicació en el Butlletí oficial de la província. 
 
ANNEX 
 
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS MITJANÇANT 
EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER L’AJUNTAMENT D’ABRERA 
DESTINADES A ENTITATS QUE REALITZIN ACTIVITATS I PROGRAMES 
RELACIONADES AMB EL MEDI AMBIENT  A ABRERA 
 
1. OBJECTE 
Un dels objectius fonamentals de l'Ajuntament és la millora de la qualitat de vida dels seus 
habitants a partir d'una implicació i participació real de tots els abrerencs i abrerenques i molt 
especialment de les seves entitats i associacions, en el disseny i creació d’un model de 
convivència i participació. 
 
Per tal d'ajudar i donar suport al món associatiu en aquesta tasca, l'Ajuntament d’Abrera vol 
continuar impulsant la vida associativa, entre d'altres, a través de l'activitat administrativa de 
foment per la via de les subvencions. 
 
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per part de la  Regidoria de 
Medi Ambient de l’Ajuntament d’Abrera destinades a finançar activitats que estiguin relaciones 
amb el Medi Ambient i que es duran o s’hagin dut a terme durant l’any que es realitza la 
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convocatòria. 
 
Els objectius específics són:: 
 
- Fomentar la sensibilització mediambiental al municipi mitjançant activitats d’educació, 
promoció i divulgació ambiental que tinguin especial relació amb l’àmbit local. 
- Estudiar  i/o conservar l’entorn (natural, seminatural) al terme municipal. 
- Estudiar i promocionar el paisatge natural i/o rural i recuperar el patrimoni agrícola. 
- Fomentar la protecció dels animals i la tinença responsable. 
 
2. RÈGIM JURÍDIC I CARÀCTER DE LES SUBVENCIONS 
El marc legal d’aquests Bases reguladores està constituït per: 
 
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.       
b) Pla Estratègic de Subvencions  dels  exercicis  2019 i 2020  aprovat  el 18/07/2019.  
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 (art. 107 a 109 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, i 
Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants). 
i) Les Bases d’Execució del Pressupost per al 2022 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 
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 MÀXIM DE LA SUBVENCIÓ 
Les subvencions podran sufragar fins al 100% del cost del projecte, d’acord amb l’establert a 
la convocatòria corresponent. 
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4. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS 
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 públic corresponent 
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; l’Agència de Tributs de Catalunya, com també amb 
la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per 
l’Ajuntament,   si escau. 
h. Per als Projectes que es presentin dintre de la línia d’Activitats de Sensibilització Ambiental 
s’haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil o bé efectuar un compromís de 
contractar-la.  
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 €  
- 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. 
- Revelar qualsevol pagament en concepte de comissió o similar en relació amb 
l’obtenció de la subvenció o contracte. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
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5. REQUISITS ESPECIFICS I CONDICIONS DE SOLVENCIA 
 
5.1 Solvència tècnica i professional 
 
5.1.1 Condicions de solvència: 
Constituir una associació amb un suficient nombre de membres per efectuar l’activitat. 
 
5.1.2 Mitjans d’acreditació: 
Una declaració responsable amb el número d’associats al corrent de pagament de quotes en 
el moment de presentar la sol·licitud. 
 
5.2 Solvència econòmica 
 
5.2.1 Condicions de solvència: 
Pressupost anual que referit a l’any de més volum dels tres últims acabats , en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’associació i presentació de les sol·licituds, ha de 
ser almenys d’un import superior a 3.000,00 €. 
 
5.2.2 Mitjans d’acreditació: 
S’acreditarà mitjançant la presentació de copia del model 347 presentat a l’Agència Tributària. 
Si no fos obligatòria la presentació d’aquest model serà suficient la presentació d’una 
declaració responsable amb el pressupost dels últims tres anys desglossat per anualitats. 
 
6. 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 
l’establert a la convocatòria  a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
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. També, caldrà indicar, si s’escau, la relació entre els diferents 
projectes i línies a les que s’opta.  
1. Activitats de sensibilització mediambiental 
2. Estudi i/o conservació de l’entorn (natural, seminatural) al terme municipal 
3. Estudi i promoció del paisatge natural i/o rural 
4. Protecció dels animals 
 
Cada sol·licitant podrà demanar com a màxim 3 projectes i el pressupost mínim de cada 
projecte ha de ser de 500 € abans d’IVA. 
 
La convocatòria s’haurà de trametre a la Intervenció municipal per tal de subministrar la 
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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. 
 
La sol·licitud l’haurà de fer la persona física peticionària, o pel representat, o apoderat. 
 
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. 
 
7. 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 6. També, caldrà indicar, si s’escau, la relació entre els diferents projectes i línies a les 
que s’opta. 
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. 
 

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

III. Còpia dels Estatuts. 
 
c) Memòria explicativa del projecte/activitat a realitzar per al qual es demana la 
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subvenció. El projecte tindrà uns objectius clars i una finalitat concreta que s’hauran de complir 
amb un cronograma d’execució de tasques específiques. 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 del projecte 
3) Relació d’activitats a realitzar 
4) Cronograma de les tasques 
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) Memòria explicativa dels mitjans personals, materials i infraestructura amb què compta 
el sol•licitant per realitzar l’activitat proposada. 
 
e) 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. 
 
f) Referència d’activitats realitzades amb anterioritat, relacionades amb aquelles per a 
les quals se sol·licita l’ajuda, i memòria d’activitats de l’últim exercici si es tracta de persones 
jurídiques o currículum del peticionari quan es tracti de persones físiques. 
 
g) Qualsevol altra documentació addicional que a judici del sol•licitant justifiqui la 
pertinència de la sol•licitud. 
 
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. 
 
8. 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. 
 
9. CRITERIS GENERALS D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ (Fins a 40 punts) 
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: 
 
10. CRITERIS D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ  
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10.1 Criteris generals de les subvencions a atorgar per la Regidoria de Medi Ambient 
 
1. Nombre d’activitats similars a les subvencionables (continuades i/o 
esporàdiques): Fins a 15 punts a raó de: 
- 0,5 punts per cada activitat esporàdica, executada dins del municipi i sense cap 
subvenció municipal, esporàdica al llarg de l’any anterior a la convocatòria en curs. 
  
- 2 punts per cada activitat continuada si realitzen 1 o més activitats continuades durant 
tot l'any executada dins del municipi i sense cap subvenció municipal, al llarg de l’any anterior 
a la convocatòria en curs.  
 
2. Localització de les entitats: 10 punts per ser entitats amb seu al municipi d’Abrera 
 
3. Nombre d’activitats (en la proposta) adreçades als ciutadans/es del municipi Fins 
a 5 punts a raó de 1 per cada activitat. 
 
4. Nombre d’activitats (en la proposta) que promocionin el municipi: Fins a 5 punts 
a raó de 1 punt per cada activitat (exemple: Presentacions a congressos, jornades, etc on es 
divulguin i presentin resultats o casos duts a terme a Abrera). 
 
5. Grau de cobertura del dèficit en activitats anàlogues: Fins a   5  punts a   raó   de: 
a) 5 punts si no hi ha cap altra entitat que faci activitats similars  dins  del    municipi 
b) 2,5 punts si hi ha alguna altra entitat que ho faci. 
 
La puntuació màxima en aquest apartat serà de 40 punts. 
 
10.2 Criteris específics a valorar per cada línia d’actuació 
 
10.2.1 Línia 1: Activitats de sensibilització mediambiental 
S’inclouen dins d’aquesta línia totes aquelles activitats que fomentin la sensibilització 
mediambiental al municipi mitjançant activitats d’educació, promoció i divulgació ambiental que 
tinguin especial relació amb l’àmbit local. 
 
 Valor educatiu del projecte d’activitats proposades. Es considerarà l'interès de 
l'activitat cultural o educativa de sensibilització mediambiental que suposi, tant per a l'entitat 
promotora com pels/les destinataris/àries. I es valorarà la qualitat de la programació d’activitats 
i els segments de població al qual van adreçats els projectes. Fins a 10 punts. 
 
 Caràcter innovador de la proposta: Activitats que siguin innovadores respecte a les 
que s’hagin vingut realitzant al municipi. Fins a 10 punts. 
 
 Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: Fins a 10 punts. 
 
 Activitats que es desenvolupin en el marc de festes o elements festius. Fins a 10 
punts. A raó d’un punt per activitat. 
 
La puntuació màxima en aquest apartat serà de 40 punts. 
 
10.2.2 Línia 2: Estudi i/o conservació de l’entorn (natural, seminatural) al terme 
municipal 
Aquesta modalitat inclou l’estudi i la conservació d’una o més espècies d’animals, plantes i/o 
fongs. Són d’especial interès els estudis sobre migracions i/o desplaçaments regionals d’aus i 
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mamífers (ratpenats), els inventaris d’espècies de plantes i fongs, els estudis d’autoecologia i 
sinecologia. 
 
Són també d’especial interès els projectes destinats a la conservació de la fauna, com és el 
cas de la creació i custòdia de basses temporals per a la reproducció d’espècies autòctones 
d’amfibis o el control d’espècies forànies d’animals invasors (cranc americà, tortuga de florida, 
visó americà, etc.) i de flora forània i invasora (com Xantihum spinosum, Parthenosisus 
quinquefolia, etc.) tenint en compte però, l’equilibri general de l’ecosistema. 
 
 Valor del projecte pel medi ambient del municipi. Es considerarà l'interès de les 
activitats o accions proposades per a la conservació del medi ambient i l’entorn natural del 
municipi i la seva importància i repercussió potencial a nivell supramunicipal. Fins a 10  punts. 
 
 Repercussió de les activitats o accions en el municipi. Es tindrà en compte 
l'interès general de l'activitat i la seva projecció i incidència en el municipi. Fins a 10 punts 
 
 Caràcter innovador de la proposta: Activitats que siguin innovadores respecte a les 
que s’hagin vingut realitzant al municipi. Fins a 5 punts. 
 
 Projectes que incloguin espècies protegides de fongs, plantes i animals o que es 
trobin en procés de regressió poblacional. Fins a 5 punts. 
 
 Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: Fins a 10 punts 
 
La puntuació màxima en aquest apartat serà de 40 punts. 
 
10.2.3 Línia 3: Estudi i promoció del paisatge natural i/o rural 
Aquesta modalitat inclou l’estudi dels ambients agrícoles i la promoció de la custòdia de 
parcel·les agrícoles amb interès especial per a la conservació de les espècies d’ocells pròpies 
dels espais oberts i que actualment es troben en procés de regressió poblacional a diverses 
regions d’Europa. Incloent propostes de millora del paisatge “natural” com a factor de 
conservació de les especies d’ocells pròpies d’espais oberts.   
 
En aquest context són d’especial interès també l’estudi i/o la promoció de les varietats de 
cultius tradicionals mediterranis (per exemple, camps d’oliveres, de raïm, etc.) que siguin 
pròpies de Catalunya o de la Província de Barcelona.  
 
 Valor del projecte per l’entorn natural i paisatgístic del municipi. Es considerarà 
l'interès de les activitats proposades per a la conservació de l’entorn natural i el paisatge rural 
del municipi i la seva importància i repercussió potencial a nivell supramunicipal. Fins a 10  
punts. 
 
 Repercussió de les activitats en el municipi. Es tindrà en compte l'interès general 
de l'activitat i la seva projecció i incidència en el municipi. .Fins a 10 punts 
 
 Caràcter innovador de la proposta: Activitats que siguin innovadores respecte a les 
que s’hagin vingut realitzant al municipi Fins a 5 punts. 
 
 Projectes que incloguin espècies protegides de fongs, plantes i animals o que es 
trobin en procés de regressió poblacional. Fins a 5 punts. 
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 Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: Fins a 10 punts. 
 
La puntuació màxima en aquest apartat serà de 40 punts. 
 
10.2.4 Línia 4: Protecció dels animals 
Aquesta modalitat inclou aquells projectes per realitzar actuacions per protegir els animals de 
companyia, realitzar actuacions de manteniment de colònies d’animals domèstics, fomentar la 
tinença responsable, etc... 
 
 Valor del projecte pel municipi. Es considerarà l'interès de les activitats proposades 
per al benestar dels animals de companyia del municipi. Fins a 20  punts. 
 
 Repercussió de les activitats en el municipi. Es tindrà en compte l'interès general 
de l'activitat i la seva projecció i incidència en el municipi. Fins a 5 punts 
 
 Caràcter innovador de la proposta: Activitats que siguin innovadores respecte a les 
que s’hagin vingut realitzant al municipi Fins a 5  punts. 
 
 Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: Fins a 10 punts. 
 
La puntuació màxima en aquest apartat serà de 40 punts. 
 
10.2.5 Projectes que inclouen més d’una línia d’actuació 
Els projectes que incloguin dues modalitats de subvencions (vegeu l’apartat 3) tindran 10 
punts addicionals en cada modalitat, i els que incloguin tres modalitats de subvencions tindran 
20 punts addicionals en cada modalitat.  
 
Amb la suma obtinguda de cadascun dels apartats anteriors s’obtindran els punts per valorar 
la subvenció de manera, que la puntuació potencial serà com es resumeix a la següent taula:  
 

PUNTUACIÓ MÀXIMA PER PROJECTE 
CRITERIS GENERALS 40 
LINIA SENSIBILITZACIÓ 40 
LINIA CONSERVACIÓ 40 
LINIA PAISATGE 40 
LINIA PROTECCIÓ DELS ANIMALS 40 
VALORACIÓ PER SIMULTANEITAT DE LINIES 20 
TOTAL 220 

 
11. QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE LA SUBVENCIÓ O CRITERIS PER A LA SEVA 
DETERMINACIÓ 
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 
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estableixen aquestes Bases reguladores. 
 
En tot cas cada línia d’actuació no podrà rebre una dotació pressupostària superior als 4.000 € 
a no ser que no es presenti cap sol·licitud. En aquest últim cas la quantia assignada a la línia 
que no tingui sol·licituds passaria a les altres.  
 
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. 
 
12. 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 Medi Ambient serà 
l’import anualment aprovat en la convocatòria amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 
en curs, destinada a subvencionar activitats relacionades amb el medi ambient. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
13. ORGANS COMPETENTS PER A L’ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL 
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
La instrucció i ordenació dels procediments de subvencions correspondrà a la regidoria de 
Medi Ambient. 
 
L'aprovació de la convocatòria de les subvencions correspondrà a la Junta de Govern Local. 
 
Les sol·licituds de subvenció, seran informades per una Comissió Avaluadora  integrada per: 
a) El/La regidor/a de Medi Ambient o persona en qui delegui 
b) El/La secretari/a municipal o funcionari/a en qui delegui. 
c) L’/la interventor/a municipal o tècnic/es en qui delegui. 
d) El/la tècnic/a municipals de Medi Ambient. 
 
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. 
 
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. 
 
 
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. 
 
14. 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. Transcorregut l'esmentat termini sense 
notificació de la resolució del procediment tramitat, la sol·licitud s'entendrà desestimada. 
 
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 



 
 

33 
 
 

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 
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 
 
16.1 Despeses subvencionables 
Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 
- Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat. 
- Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats 
subvencionades (despeses de gestió, material d’oficina i consumibles informàtics, lloguers, 
sous i salaris de personal administratiu o directiu, etc) fins a un màxim del 5% de l’import total 
subvencionat. 
- També es consideraran despeses subvencionables les assegurances vinculades 
directament amb el projecte o activitat subvencionada. 
 
Les activitats subvencionables seran les efectuades entre el 1 de gener i el 31 de desembre  
de l’any de la convocatòria. Les factures i rebuts han de tenir sempre data de  l’any o anys 
objecte de convocatòria, han d’anar a nom de l’entitat beneficiària i han d’haver estat 
efectivament pagades.  
 
No seran subvencionables les següents despeses:  
 
- Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 
despeses de manutenció. 
- Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, així com les despeses de 
procediments judicials 
- Despeses de inversió: adquisició de béns inventariables, immobles o mobles que 
suposin un increment del patrimoni de l’entitat. 
- Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no 
vinculats directament a l’activitat/projectes presentat. 
- Qualsevol activitat privada de l’entitat com sopars, dinars o activitats lúdiques privades, 
així com dietes... 
- Despeses en tabac ni begudes alcohòliques. 
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 16.2 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: 
 
a) Memòria justificativa 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 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. 
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. 
3) Originals o còpies compulsades de les factures que es relacionin a la justificació 
4) Originals o còpies compulsades de les nomines i el % de dedicació del personal al 
projecte o activitat.  
5) Declaració responsable, signada i segellada, de l’entitat envers les despeses 
imputades a aquesta corporació (detall de les factures), on es declararà que aquestes factures 
s’imputen única i exclusivament a la subvenció de l’Ajuntament objecte de justificació, i què no 
seran usades per justificar altres aportacions de qualsevol tipus de procedència. 
 
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. 
 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes: 
 
- 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. 
- Qualsevol desviació superior al 10% en relació a la memòria de sol·licitud del projecte, 
s’haurà de justificar per tal que sigui valorada per la comissió avaluadora que decidirà sobre la 
conveniència d’acceptar o no aquesta desviació. 
- 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. 
- No s’admeten factures simplificades. 
- 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. 
 
16.3 Revocació total o parcial 
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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, 
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 i 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. 
 
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. 
- 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. 
- Quan l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import 
subvencionat. 
 
16.4 RENÚNCIA  
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. 
 
16.5 Terminis 
Les subvencions atorgades s`hauran de justificar-se com a màxim, abans del 31 de març de 
l’any següent a la convocatòria. 
Pròrroga del termini de justificació 
 
Aquelles entitats que desitgin prorrogar la presentació del compte justificatiu, podran sol·licitar-
ho 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. 
 
17. MESURES DE GARANTIA 
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 
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aquesta justifiqui per escrit les seves dificultats per afrontar les primeres despeses. La bestreta 
podrà ser sol·licitada fins a 30 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" . 
 
20. COMPATIBILITATS AMB D’ALTRES SUBVENCIONS 
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altes 
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.  
 
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total 
del projecte o activitat a desenvolupar. 
 
No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de l’Ajuntament per 
al mateix projecte. 
 
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. 
 
21. 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. 
- 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 logo 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. 
- Obtenir el consentiment exprés (validació pel departament de Comunicació) de 
l'Ajuntament del material de difusió i publicitat abans de fer-lo públic. 
- 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 
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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. 
- 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. 
- Complir els requeriments realitzats per l’Ajuntament respecte els projectes i activitats 
subvencionades 
 
22. INFRACCIONS 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) 
 
23. PROTECCIÓ DE DADES 
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 04.05.2016), es posa 
de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquesta subvenció serà tractada de 
conformitat amb la informació continguda en el registre d'activitats de tractament. Aquestes 
dades seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries d'acord amb els 
principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix. 
Els interessats podran exercir davant de l'Ajuntament d’Abrera els seus drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les dades del fitxer mitjançant escrit lliurat al 
Registre General un cop hagi finalitzat la tramitació completa de la subvenció.” 
 
24. ANNEX: RESUM DELS CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ PUNTS 
 
Criteris generals 
 Nombre d’activitats similars a les subvencionables 15 
 Localització de les entitats 10 
 Nombre d’activitats (en la proposta) adreçades als 

ciutadans/es del municipi 
5 

 Nombre d’activitats (en la proposta) que promocionin el 
municipi: 

5 

 Grau de cobertura del dèficit en activitats anàlogues: 5 
Activitats de sensibilització mediambiental 
 Valor educatiu del projecte 10 
 Caràcter innovador de la proposta 10 
 Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: 10 
 Activitats que es desenvolupin en el marc de festes o 

elements festius. 
10 

Estudi i/o conservació de l’entorn (natural, seminatural) al terme municipal 
 Valor del projecte pel medi ambient del municipi 10 
 Repercussió de les activitats o accions en el municipi. 10 
 Caràcter innovador de la proposta 5 
 Projectes que incloguin espècies protegides 5 
 Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: 10 
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Estudi i promoció del paisatge natural i/o rural 
 Valor del projecte per l’entorn natural i paisatgístic del 

municipi 
10 

 Repercussió de les activitats en el municipi. 10 
 Caràcter innovador de la proposta: 5 
 Projectes que incloguin espècies protegides 5 
 Viabilitat tècnica i econòmica del projecte 10 
Protecció dels animals 
 Valor del projecte pel municipi 20 
 Repercussió de les activitats al municipi 5 
 Caràcter innovador de la proposta 5 
 Viabilitat tècnica del projecte 10 
Simultaneïtat de línies 20 
 TOTAL 220 

 

 
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, Sr. José Andrés Martín Álamo. 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 

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

 
 

7. Expedient 144/2022. Aprovació de la modificació puntual de l'Ordenança 
fiscal número 13 reguladora de la taxa per a la utilització especial i privativa, 
temporal o permanent, de béns de domini públic i la prestació de serveis 
municipals per a l’exercici de 2022. 

La declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19 mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, el 
qual va ser prorrogat per diferents reials decrets fins el dia 21 de juny de 2020, va fer 
que les autoritats competents adoptessin mesures de tot ordre, i com a mesura de 
contenció, entre d’altres, la suspensió de l’obertura al públic de la majoria de locals i 
establiments minoristes, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el 
context de lluita contra la COVID-19, atès que es va permetre mantenir únicament 
l’activitat per la prestació de serveis de sectors essencials. 
 
Aquesta situació va tenir un impacte econòmic negatiu que va requerir per part 
d’aquest Ajuntament, en el marc de les seves competències, de l’adopció de mesures 
excepcionals per tal de mitigar-ne el seu efecte. 
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A dits efectes, i com a mesura per coadjuvar a minorar l’impacte negatiu en diferents 
sectors d’activitat econòmica, i en concret respecte dels establiments destinats a bars, 
cafeteries, restaurants, activitats amb degustació de productes i altres similars els 
quals es van veure obligats a suspendre l’obertura al públic, el Ple municipal, en la 
seva sessió ordinària de data 27 de maig de 2020, va aprovar la modificació puntual 
de l'Ordenança fiscal número 13 reguladora de la taxa per a la utilització especial i 
privativa, temporal o permanent, de béns de domini públic i la prestació de serveis 
municipals, introduint una disposició transitòria amb efectes exclusius per l’exercici de 
2020, respecte de la no aplicació de l’epígraf 2 de l’article 5.1 relatiu a l’ocupació de la 
via pública amb taules i cadires. 
 
Posteriorment, mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es 
declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades per la SARS- 
CoV-2, es va tornar a declarar l’estat d’alarma amb efectes del dia 25 d’octubre de 
2020 i fins el dia 9 de novembre de 2020; estat d’alarma que es va prorrogar fins el dia 
9 de maig de 2021 per Acord del Congrés dels Diputats en sessió de 29 d’octubre de 
2020 (BOE núm. 291 de 4 de novembre de 2020). 
 
El citat Reial decret 926/2020 va establir de nou una sèrie de mesures de contenció, 
entre les quals es troba la limitació de la permanència de grups de persones en espais 
públics i privats, tant tancats com a l’aire lliure. 
 
La Generalitat de Catalunya, com autoritat competent delegada, a través del 
Departament de Salut i mitjançant diferents resolucions, ha adoptat mesures especials 
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
COVID-19 al territori de Catalunya, consistents, en el que aquí interessa, en la 
suspensió de l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i 
establiments, podent-se prestar només els serveis de restauració de forma exclusiva 
mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment. 
 
Aquesta situació va comportar que l’Ajuntament d’Abrera modifiqués la disposició 
transitòria introduïda l’exercici de 2020 a l’Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la 
taxa per a la utilització especial i privativa, temporal o permanent, de béns de domini 
públic i la prestació de serveis municipals, relativa a la no aplicació de la taxa per a 
l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, estenent els 
seus efectes també per a l’exercici de 2021. 
 
No obstant, la Generalitat de Catalunya, dintre del preocupant context de transmissió 
comunitària del virus de la COVID-19, amb la progressiva introducció de la variant 
òmicron, i a l’empara del que estableix l’article 55.k) de la Llei 18/2009, del 22 
d'octubre, de salut pública, va dictar el dia 23 de desembre de 2021 la Resolució 
SLT/3787/2021 per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a 
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, 
mitjançant la qual es van adoptar, entre d’altres, mesures de limitació del dret de 
reunió en trobades familiars i socials en espais públics i privats a deu persones, a la 
vegada que es limita també l’aforament pel que fa als establiments de restauració, 
sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals, en tant que 
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entorns d’alt risc de contagi, al 50% de l’autoritzat tot garantint una distància mínima 
d’1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents, i essent 
exigible a més el certificat COVID per accedir-hi. 
 
A la vista de la nova situació generada per les mesures adoptades com a 
conseqüència de la variant òmicron del virus de la COVID-19, així com pel context 
pandèmic que es preveu per aquest any, segueix sent voluntat d’aquest Ajuntament 
coadjuvar, en el marc de les seves competències, a minorar l’impacte negatiu en el 
sector d’activitat econòmica d’hoteleria i restauració, i en concret respecte dels 
establiments destinats a bars, cafeteries, restaurants, activitats amb degustació de 
productes i altres similars, prorrogant per a l’exercici de 2022 la disposició transitòria 
de l’Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per a la utilització especial i 
privativa, temporal o permanent, de béns de domini públic i la prestació de serveis 
municipals que es va aprovar amb efectes pels anys 2020 i 2021. 
 
Atès que quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. En aquest sentit, la modificació puntual que es 
proposa aprovar al text de la citada ordenança fiscal municipal obeeix, doncs, a 
l’actual situació d’emergència ocasionada pel brot epidèmic de la COVID-19 com a 
mesura pròpia d’aquest Ajuntament en matèria tributària i econòmica tendent a mitigar 
l’impacte socioeconòmic d’aquest. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de la Secretaria en relació a la modificació de 
l’ordenança fiscal que es proposa aprovar per a l’exercici de 2022. 
 
Vist el que es disposa als articles 15 a 19 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 amb els articles 70, 106, 107, 111 i 113 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i 171 i 178 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, on es preveu el procediment per a l'aprovació de la imposició i supressió 
dels tributs locals, així com el procediment per a l’aprovació de les ordenances fiscals 
reguladores d’aquests, les seves modificacions i la seva publicació, preveient-se la 
seva aplicació a partir del moment de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de 
la Província, a no ser que es faci constar una altra data, obligant dins el territori de la 
respectiva entitat local i aplicant-se conforme als principis de residència efectiva i 
territorialitat, segons els casos, i on es preveu la interposició del recurs contenciós 
administratiu pels interessats, determinant qui s’ha de considerar com a tal, contra els 
acords que posin fi a les reclamacions formulades en relació amb els acords de les 
corporacions en matèria d’imposició, aplicació i efectivitat de tributs, o aprovació, 
modificació i derogació d’ordenances fiscals, no suspenent-se l’efectivitat 
administrativa i l’executivitat de l’acte o acord impugnat. 
 
Vist que l’article 16.1 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 disposa que les 
ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el 
règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva 
aplicació. 
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Atès que la publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en relació a l’article 63.2 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans. 
 
Vist el que disposen els articles 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i 2.d) del Decret 
94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als 
Departaments de Governació i d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, 
quant a la funció de l’actual Departament de la Presidència en relació a la recepció i la 
custòdia dels acords d’imposició dels tributs municipals i les corresponents 
ordenances reguladores i les seves modificacions. 
 
Vist el que es preveu als articles 52.2.d i 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, i 47 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció 
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, per a la modernització del govern 
local, que pel seu caràcter bàsic fa inaplicable l’article 114.3.j) 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 la competència del Ple en l’aprovació d’ordenances i 
dels recursos propis de caràcter tributari, i al quòrum legal de majoria simple del 
nombre legal de membres de la corporació per a l’adopció d’acords d’imposició, 
supressió i ordenació dels recursos propis de caràcter tributari. 
 
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. 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, proposa al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 la modificació de l’Ordenança 
fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per a la utilització especial i privativa, temporal o 
permanent, de béns de domini públic i la prestació de serveis municipals, modificant la 
seva disposició transitòria en el següent sentit: 
 

“S’estableix exclusivament per als exercicis de 2020, 2021 i 2022, amb 
efectes a partir del dia 14 de març de 2020, la no aplicació de l’epígraf 2 de 
l’article 5.1 de la present Ordenança, relatiu a l’ocupació de la via pública amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa, per a tots els contribuents titulars 
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d’establiments destinats a bars, cafeteries, restaurants, activitats amb 
degustació de productes i altres similars que siguin titulars o sol·licitin la 
corresponent llicència d’ocupació de la via pública amb taules i cadires.” 

 
Segon. Publicar l’acord provisional al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així 
com en un diari dels de més difusió de la província. 
 
Tercer. Exposar al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació 
de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’expedient, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
Quart. Declarar aprovada definitivament la modificació, en el cas que no es presentin 
reclamacions durant el termini d’exposició pública. 
 
Cinquè. Publicar l’acord definitiu al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
publicant íntegrament el precepte modificat. 
 
Sisè. Trametre al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya 
l’acord de modificació del tribut municipal una vegada aprovat definitivament. 
 
Setè. Disposar que contra l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal 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 definitiu al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. Disposar que, una vegada publicat l’acord definitiu al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, s’elabori el text consolidat de l’ordenança fiscal modificada i 
es publiqui el mateix al Portal de Transparència. 

 
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, Sr. José Andrés Martín Álamo. 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 
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8. Expedient 227/2022. Increment retributius derivats de la Llei 22/2021, de 28 
de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022 

La Llei 22/2021, de 28 de desembre pel qual s’aproven els pressupostos generals de 
l’Estat estableix en el seu article 19.2, que per l'any 2022, les retribucions de personal 
al servei de el sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2 
per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021, en termes d'homogeneïtat 
per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a 
l'antiguitat d’aquest.  
 
L’apartat quatre del mateix article estableix que la massa salarial amb el personal 
laboral, podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst en l'apartat dos, en 
termes de homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació. 
 
En tant l’aplicació de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, es fa preceptiva l’aplicació 
de l’increment del 2% en les retribucions dels empleats públics de l’Ajuntament amb 
efectes de la nòmina de gener de 2022. 
 
Atès que la normativa sobre funció pública, en concret el Reial decret 861/1986, de 25 
d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de 
l’administració local, remet a la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada any 
per la fixació de les retribucions bàsiques i del complement destí, per la qual cosa, el 
sou, els triennis i les pagues extraordinàries es meritaran i es faran efectives de 
conformitat amb la legislació aplicable als funcionaris de l’Administració Civil de 
l’Estat. 
 
Atès que en relació a la fixació de les retribucions complementàries, en concret les 
quanties relatives al complement específic i al complement de productivitat, aquesta 
és competència del Ple de la corporació, de conformitat amb l’article 52.2.j) 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 22.2.i) i 93 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i 5 del Reial decret 861/1986, de 25 
d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de 
l’administració local, de manera que correspon a aquest òrgan el pronunciament del 
percentatge exacte aplicable. 
 
Atès que correspon també al Ple municipal l’aprovació de la massa salarial del 
personal laboral, de conformitat amb l’article 103 bis de de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
Atès que l’estat de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament d’Abrera per a 
l’exercici 2022 contempla al seu capítol 5. Fons de contingència i altres imprevistos, el 
crèdit corresponent a l’increment de les retribucions dels empleats públics per al 
present exercici. 
 
Atesa l’acta de la reunió de data 18.01.22 amb la representació de personal laboral i 
funcionari. 
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En virtut de tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal 
l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar els increments retributius del personal de l’Ajuntament d’Abrera del 
2% derivats de la Llei 22/2021, de 28 de desembre de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2022 amb efectes de l’1 de gener de 2022. 
 
Segon. Aprovar el mateix increment de la massa salarial del personal laboral de 
l’Ajuntament d’Abrera, disposant l’actualització de la seva quantia que, per a l’any 
2022,  és de 2.548.802,00 euros. 
 
Tercer. Notificar a la Junta de Personal, al Comitè d’Empresa, als Serveis Econòmics 
i al Servei de Gestió de les Persones. 
 
Quart. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
tauler d’anuncis municipal. 

 
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, Sr. José Andrés Martín Álamo. 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 

 
 

9. Expedient 280/2022. Moció presentada per PSC i ERC. Declaració política de 
suport al model d'immersió lingüística de Catalunya 

Es proposa esmena a la redacció de la proposta inicial. 
Es va aprovar per unanimitat la introducció de les esmenes al text de la 
proposta. Sotmesa a aprovació tramitar la proposta 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, Sr. José Andrés Martín Álamo. 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica. 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil. 
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DECLARACIÓ POLÍTICA DE SUPORT AL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE 

CATALUNYA 
  
Davant dels darrers esdeveniments que afecten el model educatiu lingüístic a 
Catalunya i davant les reaccions que s’estan produint al respecte, volem refermar-nos 
en el posicionament de suport a la immersió lingüística i també el nostre compromís 
amb la defensa de l’escola catalana i del català com a llengua vehicular a 
l’ensenyament. 
  
El Tribunal Suprem, mitjançant una providència, no ha admès el recurs de cassació 
del Govern de la Generalitat de Catalunya en contra de la sentència del TSJC que 
imposava la utilització del castellà com a llengua vehicular en el 25% del currículum 
educatiu. 
  
La immersió lingüística és un model que té un amplíssim consens social, polític i 
pedagògic i ha demostrat ser un model d’èxit. Ha estat una aposta pedagògica i no 
pas ideològica, producte d’una voluntat política, del treball de molts professionals de 
l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. Un model 
àmpliament defensat per la comunitat educativa i la societat, en la mesura que ha 
assegurat que tots els nens i nenes aprenguin el català i el castellà a l’escola, i ha 
contribuït a la convivència normal d’aquestes llengües a la societat i als centres 
educatius, fent possible el bilingüisme real. Atacar la immersió lingüística és atacar la 
cohesió social i la igualtat d’oportunitats. 
  
Des del punt de vista legislatiu, la Llei d’Educació de Catalunya de 2009 estableix un 
model plurilingüe que recull en el seu Títol II el dret i deure de conèixer les llengües 
oficials i, en concret, l’article 10.1. determina que els currículums han de garantir el ple 
domini de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar l’ensenyament 
obligatori. Concretament, cada centre educatiu elabora un projecte lingüístic de centre 
d’acord amb la composició del seu alumnat i de l’entorn, amb l’objectiu de garantir el 
domini bilingüe al final de l’educació obligatòria, que requereix el vist i plau del 
Departament d’Educació de la Generalitat, administració educativa a Catalunya 
mitjançant la LEC. La sentència del Suprem respon al marc legislatiu de la LOMCE, 
una llei actualment derogada. 
  
La comunitat educativa i la gran majoria de la ciutadania sempre s’ha mobilitzat en 
defensa del nostre model educatiu, un model que ha contribuït i contribueix a construir 
una societat més cohesionada, democràtica i lliure i que no separi els infants i joves 
per la seva llengua d’origen. Algunes dades rellevants a l’hora d’avaluar el rendiment 
d’aquest model pedagògic, com els resultats de les proves de competències 
lingüístiques, acrediten que l’alumnat té un coneixement similar de la llengua catalana 
i castellana. Per tant, les dades disponibles dels resultats obtinguts tant en l’adquisició 
de competències bàsiques com en els resultats de finals de cicle i en les proves 
d’accés a la universitat no posen en entredit la qualitat del sistema. 
  
Comptem amb uns equips de mestres i professionals del nostre sistema educatiu que 
garanteixen i fan possible aquest model educatiu català, i són els qui han fet els 
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esforços gràcies als quals l’escola ha mantingut tothora la seva funció de cohesió 
social i de convivència democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi 
econòmica, reconeixem i agraïm públicament la seva tasca i manifestem la nostra 
confiança en la seva professionalitat. 
 
En aquest sentit, cal traslladar des de l’Ajuntament d’Abrera el suport a la comunitat 
educativa d’Abrera, una de les primeres de Catalunya en ser objecte de dictamen 
judicial afectant el seu projecte lingüístic, sense tenir en compte la comunitat 
educativa en la seva totalitat. 
 
Les administracions locals som un element clau del sistema educatiu català en tant 
que en el marc de la Llei d’Educació de Catalunya treballen amb voluntat de 
corresponsabilitat amb el Departament d‘Ensenyament per a garantir un sistema 
educatiu de qualitat per a tothom. Com a coneixedors i coneixedores de la realitat al 
territori i dels canvis en la realitat sociolingüística els darrers anys, cal constatar 
l’arribada d’un significatiu flux d’alumat provinent de la immigració estrangera amb 
més de 250 llengües maternes d’ús habituals als centres educatius, la irrupció 
d’avenços tecnològics o la transformació digital que han canviat les pautes de consum 
audiovisual. 
  
Per tots aquest motius, davant d’uns moments en què l’ús de la llengua catalana 
centra molts debats per la seva pèrdua social i comunicativa, entenent i atenent als 
canvis socials, culturals i polítics experimentats des dels anys 80, i sobretot tenint en 
compte la nova realitat sociolingüística així com els nous reptes pel que fa als 
objectius de plurilingüisme i la defensa de les llengües  minoritzades; els grups 
municipals PSC, ERC, AdA i AeC a l’Ajuntament d’Abrera proposem al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
  
PRIMER.- Mostrar el desacord amb la providència del Tribunal Suprem que  avala la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè respon a criteris 
basats en una llei derogada com era la LOMCE. 
  
SEGON.- Rebutjar que es posi en perill la immersió lingüística a Catalunya i continuar 
defensant el foment, la protecció i l’impuls de la llengua catalana al conjunt de la 
societat i, concretament, la preservació del català com a llengua vehicular del sistema 
educatiu de Catalunya, sense excloure el castellà. 
  
TERCER.- Constatar que el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, 
construït els darrers 30 anys, ha estat una eina de cohesió i promoció social que ha 
aconseguit una escola no segregadora per motius de llengua ni d’origen, que ha 
cercat la igualtat d’oportunitats i coneixement de totes dues llengües al conjunt de 
l’alumnat. Reconèixer el paper determinant del conjunt de la comunitat educativa en la 
defensa i funcionament d’aquest model educatiu, defensar la seva pluralitat (docents, 
famílies, sindicats, moviments de renovació pedagògica, etc.) i preservar-la com a 
valor intrínsec d’una societat plenament democràtica. 
  
QUART.- Preservar el criteri pedagògic i l’autonomia dels centres educatius per 
complir els objectius d’acord amb la normativa vigent, adaptats a la realitat 
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sociolingüística de l’alumnat i del seu entorn. 
  
CINQUÈ.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola 
catalana, que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en 
contra de l’Estatut de Catalunya i de la LEC, la Llei d’Educació de Catalunya. 
  
SISÈ.- Instar el Govern de la Generalitat que adopti totes les mesures necessàries per 
garantir el model d’èxit de la immersió lingüística a l’escola. Si escau, treballar per tal 
d’actualitzar i reforçar el consens relatiu al model lingüístic del sistema educatiu de 
Catalunya, millorant-ne l’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context plurilingüe. 
  
SETÈ.- Donar suport institucional des de l'Ajuntament d'Abrera a la comunitat 
educativa abrerenca en aquelles actuacions que en defensa del model d'immersió 
lingüística català puguin emprendre així com reconèixer i posar en valor la seva 
professionalitat. 
 
VUITÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció a la Secretaria de Política Lingüística del 
Departament de Cultura i al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
al Ministeri d’Educació del Govern de l’Estat, als grups polítics del Parlament Europeu, 
Congrés i Senat i Parlament de Catalunya, al Consorci per a la Normalització 
Lingüística de Catalunya, a les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de 
Catalunya (AFFaC), a la Federació de Pares i Mares d’Alumnes (FAPAES), a les 
entitats municipalistes de Catalunya i als Consells Escolars dels Centres Educatius 
d’Abrera. 

 
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, Sr. José Andrés Martín Álamo. 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica 

 
Vots en contra: 1 
 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 

  
 

10. Urgències. 

No n’hi ha. 
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ACTIVITAT DE CONTROL 

  

11. Expedient 78/2022. Donar compte al Ple de la relació de decrets i de la relació 
dels acords de les Juntes de Govern de novembre i desembre de 2021. 

 
Els membres assistents es donen per assabentats. 
 
 

PRECS I PREGUNTES 

 

12. PUNT. Prec i Preguntes. 

12.1 PUNT. Precs i preguntes escrites 
 

• Grups Municipals d’Abrera En Comú i Alternativa d’Abrera: 
 
1) Pregunta sobre el pla d’actuació municipal d’habitatge.  

Formulada pel regidor Sr. Joaquin Eandi Cuttica (AC): 
 
Atès que Abrera disposa d'un Pla d'Actuació Municipal d'Habitatge (PAMH), elaborat 
per la Diputació de Barcelona el maig de 2018 i que abastava els anys 2018 i 2019. 
 
Atès que aquest pla diagnostica la situació del mercat de l'habitatge a Abrera i retrata 
la inacció del govern en aquesta àrea, assenyalant, entre altres dèficits, que Abrera 
no disposa de borsa de lloguer social i assequible, que manca habitatge social per 
reallotjar llars en risc de pèrdua de l'habitatge, que no hi ha estructura d'atenció ni 
gestió municipal especialitzada en habitatge, que les noves promocions d'habitatge 
estan en mans de grans propietaris i que no hi ha comunicació ni coordinació amb la 
SAREB ni les entitats financeres. 
 
Atès que l'accés a l'habitatge és una de les àrees bàsiques del benestar de les 
famílies i que les institucions públiques han d'utilitzar tots els mecanismes al seu 
abast per garantir aquest dret. 
 
Atès que les actuacions que integraven el PAMH haurien d'estar implementades des 
del 2019. 
 
Per tot l’exposat, Abrera en Comú i Alternativa d’Abrera plantegem les següents 
preguntes: 
 
Primer.- S'han dut a terme les obres i treballs d’adequació i millora a la masia de can 
Morral per obtenir 3 habitatges per emergències i donar utilitat a un equipament que 
estava infrautilitzat? 
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Segon.- S'ha redactat un protocol d’accés i permanència en els habitatges 
d’emergència? 
 
Tercer.- S'han especialitzat a dues persones de l'àrea de territori i sostenibilitat (un 
administratiu i una tècnica) en l'atenció a la ciutadania en temes referents a 
habitatge. Quines funcions duen a terme? 
 
Quart.- Hi ha atenció presencial d'una persona de l’OLH comarcal 1 o 2 dies 
/setmana? 
 
Cinquè.- S'ha elaborat una carta o guia de serveis d’habitatge? 
 
Sisè.- Quines gestions s'han fet per incloure els terrenys de Can Morral en els àmbits 
en què Incasòl estudia la viabilitat que es promogui habitatge assequible? 
 
Setè.- Quines actuacions s'han fet per modificar l’Àrea Residencial Estratègica i pas 
a la modalitat de cooperació per adaptar-la a les necessitats d’Abrera, tenint en 
compte que l’Estudi urbanístic de l’àmbit “ARE CENTRE” d’Abrera de març de 2018 
no contemplava cap proposta de reformulació de l’ARE centre en relació amb 
l’habitatge previst? 
 
El regidor Sr. Albert Roca Presas i la regidora Sra. Giulia Mirto Ariño, donen 
resposta a la pregunta en aquesta sessió. 
 

2) Prec sobre vessaments: 
     Formulat pel regidor Sr. Joaquin Eandi Cuttica (AC): 

 
Atès que en juny de 2020, a preguntes del Grup Municipal d’Abrera En Comú a 
l’Agència Catalana d’Aigua (ACA) sobre la situació dels vessaments d'aigües 
residuals de Can Vilalba al riu Llobregat, se’ns feia saber que s’havia adjudicat la 
redacció del projecte d'actuacions de millora de col·lectors i estacions de bombament 
del sistema d'Abrera i que entre les actuacions del projecte es contemplava també 
construir un bombament per a la zona de Can Vilalba. També deien que s'estava 
treballant per executar aquest bombament en un termini més curt que el projecte 
d'actuacions de millora. 
 
Atès que el març de 2021 vam preguntar al ple municipal per aquests vessaments i el 
govern ens va respondre que l'ACA estava redactant el projecte per portar les aigües 
al bombament de Sant Hilari amb una previsió que cap a finals d’aquell any es 
poguessin iniciar les obres.  
 
Atès que l’11 de novembre de l’any passat, en una junta de portaveus, vam preguntar 
si aquest tema avançava segons els terminis previstos i se’ns va respondre que sí. 
 
Atès que és intolerable la cadena de despropòsits, abandonament, terminis i 
promeses incomplertes per part de l’ACA que fan possible que es continuï perpetrant 
un greuge mediambiental com aquest en el nostre terme municipal. 
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Per tot l’exposat, Abrera en Comú i Alternativa d’Abrera plantegem les següents 
preguntes: 
 
Primer.- Que el govern municipal informi el Ple de l’estat de la construcció del 
bombament que permetria resoldre aquest vessament. 
 
Segon.- Que si les obres no estan ja iniciades, l’Ajuntament d’Abrera analitzi les 
opcions legals disponibles per obligar a l’ACA a assumir les seves obligacions vers el 
nostre municipi en aquest assumpte. 
 
Tercer.- Que si les obres no estan ja iniciades, l’Ajuntament faci arribar a l’ACA, al 
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i al govern de la 
Generalitat de Catalunya el seu rebuig formal a l’actuació de l’Agència Catalana de 
l’Aigua en la resolució dels vessaments d'aigües residuals del barri de Can Vilalba al 
riu Llobregat. 
 
El regidor Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach dona resposta al prec en 
aquesta sessió. 
 

3) Prec en relació a les persones dependents a Abrera. 
           Formulat pel regidor Sr. José Andrés Martín Álamo (A d’A): 
 
A finals de 2017, L’Equip de Govern d’aleshores es va comprometre amb Alternativa 
d’Abrera a estudiar la viabilitat d’una nova residència per a gent gran a Abrera de 
titularitat municipal. 
 
No només s’ha incomplert de forma manifesta aquest acord sinó que, hores d’ara, 
quatre anys més tard, tal i com es recull a l’esborrany del Pla de Salut d’Abrera, ni tan 
sols coneixem les dades de persones amb dependència a Abrera. 
 
Per tot això, els grups d'Alternativa d'Abrera i Abrera en Comú sol∙licitem a l’Equip de 
Govern que expliqui al Ple: 
 

1) Com pot ser que l’Equip de Govern no disposi d’unes dades tan importants com 
aquestes. 

 
2) Quins indicadors alternatius utilitza l’Equip de Govern per bastir la seva política 

d’atenció a la dependència a Abrera. 
 

3) Quan es portarà a terme l’estudi de viabilitat d’una nova residència per a gent 
gran de titularitat municipal. 

 
La regidora Sra. Giulia Mirto Ariño dona resposta al prec en aquesta sessió. 
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4) Prec en relació a la no cooperació de l’Equip de Govern amb el Síndic de 
Greuges. 

            Formulat pel regidor Sr. José Andrés Martín Álamo (A d’A): 
 

Al juny de 2021 Alternativa d’Abrera i Abrera en Comú van presentar una queixa al 
Síndic de Greuges al respecte de la falta de transparència dels mitjans de 
comunicació locals i de l’ús partidista que d’aquests es fa per part de l’Equip de 
Govern d’Abrera. 
 
Aquesta queixa conjunta va motivar un primer requeriment d’informació i explicacions 
a l’Equip de Govern per part del Síndic de Greuges a finals de juliol. Atès que aquest 
primer requeriment no va ser respost (tot i el deure que té l’Ajuntament de fer‐ho), el 
Síndic va formular un nou requeriment a principis d’aquest mes de gener que no ens 
consta que hagi estat atès. 
 
Per tot això, els grups d'Alternativa d'Abrera i Abrera en Comú sol∙licitem a l’Equip de 
Govern que expliqui al Ple: 
 

1) Quins són els motius pels quals l’Equip de Govern no ha respost al Síndic de 
Greuges. 
 

2) Què pensa respondre, en tot cas, l’Equip de Govern a aquesta queixa d’Abrera 
en Comú i Alternativa d’Abrera i com ho pensa justificar. 

 
La regidora Sra. Montserrat Navarro Caraballo dona resposta al prec en aquesta 
sessió. 
 

5) Prec en relació a la modificació del Reglament de Participació: 
            Formulat pel regidor Sr. José Andrés Martín Álamo (A d’A): 
 
Al gener de 2017, ara fa cinc anys, a petició d’Alternativa d’Abrera, el ple municipal 
va aprovar la revisió del Reglament de Participació Ciutadana d’Abrera. 
 
Els arguments per revisar aquesta normativa són avui encara més vàlids que en 
aquel moment: 
 

‐ Implementar les figures participatives recollides en aquest Reglament, com ara 
els Consells de Barri o el Síndic de Greuges municipal. 
 

‐ Adaptar les noves maneres de participar i relacionar‐se dels nostres veïns i 
veïnes, com ara les eines telemàtiques tant emprades malauradament durant la 
pandèmia, a la normativa existent. 

 
Considerem que cinc anys és massa temps, alhora que suficient, per haver abordat 
aquest acord de Ple. 
 
Per tot això, els grups d'Alternativa d'Abrera i Abrera en Comú sol∙licitem a l’Equip de 
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Govern: 
 

1) Que iniciï, el més aviat possible, el procés de revisió del Reglament de 
Participació d’Abrera, de forma participada, tal i com s’estableix a l’Addicional 
1ª del mateix reglament. 

 
L’Alcalde, Sr. Jesús Naharro Rodríguez, dona resposta al prec en aquesta 
sessió. 
 

12.2 PUNT. Precs i Preguntes orals 
 
El regidor Sr. Joaquin Eandi Cuttica (AC) formula una pregunta oral i respon l’Alcalde, 
Sr. Jesús Naharro Rodríguez. 
 
Finalment el secretari, Sr. César Romero García, procedeix a llegir les 
preguntes formulades per la ciutadania a l’adreça web secretaria2@abrera.cat 

 
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’enviarà una còpia per 
wetransfer a tots els grups municipals. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent 
les 21:03 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 
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