
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 15 DE MARÇ DE  2016 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:15 hores del dia 15 de març de 2016, es reuneixen en 
primera convocatòria, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i per la 
celebració  de sessió  ordinària  a  la  que fa  referència  l’article  113  del  Reial  Decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores:

President: Sr. Jesús Naharro Rodíguez (PSC)

Vocals: 
- Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports, Salut i Gent Gran 
- (PSC) 
- Sr.  F.  Xavier  Serret  i  Marsiñach,  regidor  delegat  de  Medi  Ambient  i 

Sanitat (ERC)
- Sra.  M.  Guadalupe  Marcos  Giménez,  regidora  delegada  d’Hisenda, 

Serveis Socials, Dones i Igualtat i Millora (PSC)
- Sra. Davinia Megías Cano, regidora delegada de Joventut, Cultura i  

Comunicació (PSC) 

Secretària acctal: Sra. Isabel M. de la Cerda Fernández

Assisteixen també a la sessió els/les següents regidors/res:
- Sr. Albert Roca Presas regidor delegat d’Obres i Serveis, Parcs i jardins, 

Urbanisme i mobilitat (PSC)
- Sr.  José  Luís  Hita  Bullón  regidor  delegat  de  Seguretat  Ciutadana, 

(PSC)
- Sra. Maria José Orobitg Della, regidora delegada d’Ensenyament, Acció 

Cultural i Patrimoni Cultural (ERC).

Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es 
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia: 

Excusa  l’assistència  la  Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)

ORDRE DEL DIA
 

1 APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2016/04
Acta de la Junta de Govern Local de 01.03.2016

2 CONTRACTES 

2.1 Expedient núm.: G330/2013/17
Cessió del contracte de serveis Programa d’intervenció amb adolescents i 
les seves famílies: ZAS.

2.2 Expedient núm.: G333/2016/04
Adjudicació del  contracte menor  de serveis  d’actualització de les pàgines 
web de l’Ajuntament, Ràdio Abrera i Biblioteca Josep Roca i Bros.

2.3 Expedient núm.: G330/2014/04
Finalització del contracte administratiu de serveis de Tallers Joves.

2.4 Expedient núm.: G330/2014/14

1



2a pròrroga  del  contracte  de serveis  de manteniment  dels  parcs,  jardins  i 
espais verds d’Abrera.

2.5 Expedient núm.:  G333/2014/13
Devolució de la garantia definitiva del contracte menor d’obres per  a executar 
reparacions  d’un  tram del  C/  Rosers  (entre  Rb.  Torrentet  i  C/  Rosalia  de 
Castro).

2.6 Expedients núm.: G328/2012/02
Resolució d’al·legacions a la imposició de penalitats en el contracte de l’obra 
“Rehabilitació  de  la  Masia  de Can Morral  d’Abrera  (2a  fase)”  (decret  de 
l’Alcaldia 2015-1189 de data 30.12.2015).

2.7 Expedient núm.: G330/2015/07
Adjudicació del  contracte de  serveis d’assessorament per  a la revisió del 
POUM d’Abrera.

2.8 Expedient núm.: G333/2016/05 (E007/2015/011)
Aprovació memòria valorada i  adjudicació del  contracte menor d’obres de 
millora de l’accessibilitat de les piscines municipals d’estiu

2.9 Expedient núm.: G333/2016/06
Adjudicació del  contracte menor  de serveis  d’assistència tècnica per  a  la 
realització del  projecte bàsic  del  GR-270 en el  terme municipal  d’Abrera, 
camí del  riu Llobregat, i  projecte executiu de la primera fase d’obertura i 
consolidació del camí.

2.10 Expedient núm.: G330/2016/07
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació 
del  contracte de  serveis de control  de plagues del  municipi d’Abrera i  els 
equipaments municipals.

2.11 Expedient núm.: G333/2016/09
Adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis  d’assistència  tècnica  per  a 
l’estudi de propostes de variant del pas de la C-55 pel nucli d’Abrera.

2.12 Expedient núm.: G333/2016/11
Assumpte: Adjudicació del contracte menor de serveis d’assistència tècnica 
per a la realització del projecte executiu i d’activitat de Ràdio Abrera a la Sala 
Municipal.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.: E017/2016/001
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al Cm. 
Sagraments, 57, a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF 
A63485890.

3.2 Expedient núm.: E014/2016/007  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la instal·lació interior de 
gas a l'immoble ubicat al Cm. dels Sagraments, 57, a instància de Dietètica 
Moderna, SA, amb CIF A58455502. 

3.3 Expedient núm.: E017/2016/005
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al C/  
Igualada, 19, a instància de Gas Natural  Distribución SDG, SA, amb NIF 
A63485890.

3.4 Expedient núm.:  E014/2016/005  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació de gas 
natural a l'immoble ubicat al C/ Igualada, 19, a instància de Construcciones 
Abrera Martorell, SL., amb NIF B62271119. 

3.5 Expedients núms.: E015/2016/02/febrer (i els referenciats) 
Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors i de 
tala d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant 
el mes de febrer de  2016. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: G401/2016/01/081LM
Revisió dels preus del servei d’eliminació de la fracció orgànica dels residus 
municipals (FORM) a partir de l’01.02.2016.
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5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS 

6.1 Expedient núm.: G401/2016/03
Assumpte:  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament 
d’Abrera i el Consell  Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament 
del Servei Comarcal d’Informació i Assessorament a Dones Baix Llobregat 
(SIAD). 

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient:G388/2016/03  
Assumpte: Donar compte de resolució judicial  

8.2 Expedient núm.: E253/2015/02
Assumpte: Donar compte del Decret de Regidoria núm. 2016-0105  de data 
04/02/2016.

9 SOBREVINGUTS

---
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1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2016/04
Acta de la Junta de Govern Local 01.03.2016

L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local disposa que de cada 
sessió  s'estendrà  acta  pel  secretari  de  la  corporació  o,  si  s'escau,  de  l'òrgan 
corresponent, fent constar com a mínim, la data i hora del començament i fi; els noms 
del president i altres assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els 
acords adoptats. A les sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions 
emeses.

L’article  109  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix 
que, de cada sessió d’òrgan col·legiat, el/la  secretari/a estendrà acta.

L’acta  és  un  document  públic,  solemne  i  autèntic  redactat  pel/la  Secretari/a  de  la 
Corporació, on es recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el 
resultat de les votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.

Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada 
per l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures 
de l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.

L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren 
aquest òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes. 

Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i es 
per això que aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, proposo a la Junta de 
Govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 01 de març de 
2016, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.

Segon. Trametre  l’acta  aprovada  als  serveis  Territorials  d’Administració  Local  del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
la  Subdelegació  del  Govern  de Barcelona de  la  Delegació  del  Govern  de  l'Estat  a 
Catalunya i als/les regidors/res del Consistori i procedir a la seva publicació.

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

2.- CONTRACTES
  
2.1 Expedient núm.: G330/2013/17
Cessió del contracte de serveis Programa d’intervenció amb adolescents i les seves famílies: 
ZAS.
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Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.10, adoptat en data 02/04/2014, es va 
adjudicar  el  contracte  administratiu  de  serveis  del  Programa  d’intervenció  amb 
adolescents i les seves famílies: ZAS, d’acord amb les dades següents:

Adjudicatari: Maylan Terapeutas, SCP  NIF: J65200289  Preus unitaris:
Sessions de teràpies grupals amb adolescència: 150 € per sessió de 90 minuts. 
Sessions de teràpies grupals amb les famílies:    180 € per sessió de 120 minuts.
Sessions de teràpia individual: 45 € per sessió de 120 minuts.
Preu màxim 2015: 19.380 €, IVA exempt. Formalització: 4/04/2014.
Termini d’execució: 2 anys.  Pròrroga: anual, fins a un total de 4 anys. 

La societat contractista ha comunicat, mitjançant escrit de data 13/11/2015 (Registre 
2015-E-RC-8074), que en aplicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost 
sobre societat, han de liquidar la SCP i sol·liciten la cessió del contracte a favor del 
soci gestor Sr. Millán Saenz del Campo i en data 19/01/2016 (Registre 2016-E-RC-407) 
adjunta la documentació preceptiva per a la cessió contractual. 

Vist  l’article  226 del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP).

S’ha  emès  informe  de  data  17/02/2016,  subscrit  per  la  tècnica  de  Projectes 
socioeducatius del Departament de Serveis Socials, en el que es posa de manifest que 
el contracte ha estat executat de manera correcta i es compleixen els requisits legals 
per a autoritzar la cessió.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el  relacionat  anteriorment  aquesta  Regidoria  d’Hisenda,  Serveis  Socials,  Dones  i 
Igualtat i Millora, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia número 
2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent:

ACORD

Primer. Aprovar  la  cessió  del  contracte  administratiu  de  serveis  del  Programa 
d’intervenció amb adolescents i  les seves famílies:  ZAS, adjudicat per l’acord núm. 
2.10, de la Junta de Govern Local de data 02/04/2014, de Maylan Terapeutas, SCP al 
Sr. Millán Saenz del Campo i citar-lo per a la formalització del contracte.

Segon. Informar que, de conformitat amb l’art. 226.2.d) del TRLSCP, la cessió s’haurà de 
formalitzar en document administratiu i en escriptura pública, i que el cessionari resta 
subrogat  en  tots  els  drets  i  obligacions  que  corresponen  a  la  societat  cedent  del 
contracte.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal tornar a Maylan Terapeutas, SCP la garantia 
definitiva d’import 1.892,25 €, que té dipositada en metàl·lic en aquesta corporació, una 
vegada dipositi la garantia pel mateix import el cessionari.

Quart. Prorrogar el contracte de serveis del Programa d’intervenció amb adolescents i 
les seves famílies: ZAS, per a la anualitat compresa entre el 5/04/2016 i el 4/04/2017.

Cinquè. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  14.535  €  a  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària núm. 231/22610 del pressupost municipal vigent i de 4.845 € a càrrec 
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de la mateixa aplicació pressupostària del pressupost municipal de 2017 i condicionar 
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Sisè. Notificar aquest acord a Maylan Terapeutas, SCP i al Sr. Millán Saenz del Campo 

Setè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament de Serveis Socials.

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

2.2 Expedient núm.: G333/2016/04
Adjudicació del contracte menor de serveis d’actualització de les pàgines web de l’Ajuntament, 
Ràdio Abrera i Biblioteca Josep Roca i Bros.
 
D’acord amb l’article 19.1.a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 
s’estableix el contracte administratiu de serveis.

L’article 10 de l’esmentada Llei defineix com a contractes de serveis aquells l’objecte 
dels quals són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o 
dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent al d’una obra o un subministrament.

D’acord amb l’article 111 del TRLCSP, els contractes menors definits en l’article 138.3,  
podran adjudicar-se directament a qualsevol  empresari  amb capacitat d’obrar i  que 
compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les 
normes establertes en l’article 111.

L’article 138.3 del TRLCSP, estableix que són contractes menors aquells d’import inferior 
a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti 
d’altres contractes.

A aquest  efecte,  la naturalesa i  extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant el contracte projectat implica el servei d’actualització de les pàgines web de 
l’Ajuntament, Ràdio Abrera i Biblioteca Josep Roca i Bros.

D’acord amb l’article 1 de la citada llei, la contractació del sector públic, ha de  garantir  
que la mateixa s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions,  publicitat  i 
transparència  dels  procediments,  i  no  discriminació  i  igualtat  de  tracte  entre  els 
candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control 
de  la  despesa,  una  eficient  utilització  dels  fons  destinats  a  la  realització  d'obres, 
l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició 
prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció 
de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Per a la realització del servei indicat s’han efectuat 3 invitacions, per correu electrònic 
de  02.02.2016,  a  les  empreses/professionals  iDISC  Information  Technologies  SL, 
Implementació de Noves Tecnologies SL, i Technetrix SL i en el termini atorgat han 
presentat ofertes les empreses següents: 

1) iDISC Information Technologies SL RE 884: 14.600 € IVA exclòs.
2) Trechnetrix SL  RE 893: 16.000 € IVA exclòs.
3) Implementació de Noves Tecnologies SL  RE 914: 17.950 € IVA exclòs.
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S’ha emès informe tècnic núm. 2016/1 en data 18.02.2016, relatiu a la valoració de les 
ofertes presentades.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria de Joventut, Cultura i Comunicació, en 
ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia número 2015-0596 del dia 3 de 
juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis d’actualització de les pàgines web de 
l’Ajuntament,  Ràdio  Abrera  i  Biblioteca  Josep  Roca  i  Bros,  a   l’empresa  iDISC 
Information Technologies SL,  amb NIF B61284014, per un import de 14.600 €, sense 
IVA, 17.666,00 € amb el 21% d’IVA inclòs.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  17.666,00  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 924/22602 del pressupost municipal vigent.

Tercer. L’empresa  adjudicatària  haurà  de  prestar  els  serveis  d’acord  amb  les 
condicions següents:

1) El contractista tindrà a disposició de l’Ajuntament certificats vigents d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries (Agència Tributària) i de Seguretat Social, 
en  la  forma  prevista  als  art.  13-16  del  RGLCAP  (RD  1098/2001,  de  12 
d’octubre).

2) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
3) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  a  la  Sra.  Sabina 

Lloret.
4) El  termini  d’execució  del  servei  d’actualització  de  les  pàgines  web  de 

l’Ajuntament, Ràdio Abrera i Biblioteca Josep Roca i Bros, serà de finals del 
mes d’abril a finals del mes de juny de 2016.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa iDISC Information Technologies SL  i a la 
resta d’oferents de manera telemàtica.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal, a la Biblioteca Josep Roca i Bros, a 
Ràdio  Abrera,  a  la  Regidoria  de  Joventut,  Cultura  i  Comunicació  i  a  la  Regidoria 
d’Ensenyament, Acció cultural i Patrimoni cultural.

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

2.3 Expedient núm.: G330/2014/04
Finalització del contracte administratiu de serveis de Tallers Joves.

Per acord núm. 2.2, adoptat per la Junta de Govern Local de data 05/03/2014, es van 
aprovar  els  Plecs  de clàusules  administratives  particulars i  prescripcions  tècniques 
reguladores del contracte administratiu de serveis Tallers Joves i es va convocar el 
procediment negociat amb publicitat (telemàtica) d’adjudicació. 

Per acord núm. 2.4, adoptat per la Junta de Govern Local de data 18/06/2014, es va 
adjudicar el contracte de serveis Tallers Joves a l’empresa Educació i  Temps Lliure 
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Ziga Zaga, SL, amb CIF B61195764, per un import de 37.523,75 € IVA inclòs, amb 
formalització de data 26.06.2014 i un termini d’execució de dos anys, que finalitzarà el 
proper dia 30.06.2016.

S’ha subscrit  informe de data 23/02/2016 per la tècnica de Joventut,  en el  que es 
proposa no prorrogar el contracte indicat i iniciar un nou expedient per licitar el servei 
de Tallers Joves ampliant l’objecte del contracte i redefinint-lo.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Joventut, en el marc 
de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta 
Regidoria de Joventut, Cultura i Comunicació, en ús de les atribucions que m’atorga el 
Decret d’Alcaldia número 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. No prorrogar el contracte administratiu de serveis de Tallers Joves i declarar 
l’extinció pel seu compliment a la finalització del seu termini d’execució.

Segon. Incoar  expedient  per  a  la  contractació  dels  serveis  de  Tallers  Joves,  pel 
procediment contractual corresponent.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Educació i Temps Lliure Ziga Zaga, SL.

Quart. Donar  compte  al  Departament  d’Intervenció,  Tresoreria  i  Finances  i  al 
Departament de Joventut.

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

2.4 Expedient núm.: G330/2014/14
2a pròrroga del contracte de serveis de manteniment dels parcs, jardins i espais verds d’Abrera.

Per acord de la Junta de Govern Local núm.  948, adoptat en data  20/03/2013, es va 
adjudicar el contracte administratiu de serveis de manteniment dels parcs, jardins i espais 
verds d’Abrera a la Fundació privada per a la integració laboral, amb NIF G62360482, per 
un import de 199.500 € (IVA inclòs), formalitzat el dia 28/03/2013.

La clàusula tercera del contracte regula: “El termini per a l’execució del servei finalitzarà  
el  dia  31/03/2015  (període  principal  del  contracte)  i  la  seva  pròrroga,  anual,  el  dia  
31/03/2017. La pròrroga del contracte s’haurà de sol·licitar prèviament pel contractista.”

Per acord núm.  2.2, adoptat per  la Junta de Govern Local de data  04/03/2015,  es va 
aprovar la 1a.  pròrroga del  contracte administratiu de serveis de manteniment dels 
parcs, jardins i espais verds d’Abrera, per un import de 99.750 € IVA inclòs.

El  contractista  ha  sol·licitat  la  pròrroga  del  contracte  mitjançant  escrit  de  data 
09/02/2016 (Registre: 2016-E-RC-1007 de 10/02/2016).

S’ha emès informe tècnic de data  12/02/2016, subscrit  pel cap del Departament de 
Serveis  urbans  i  Manteniment,  segons  el  qual  no  s'aprecien  circumstàncies  que 
desaconsellin la pròrroga del contracte.
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Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins, 
Urbanisme  i  mobilitat,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia 
número 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Prorrogar el  contracte administratiu de serveis de manteniment dels parcs, 
jardins i  espais verds d’Abrera,  adjudicat  a la Fundació privada per a la  integració 
laboral, per a la anualitat compresa entre l’1/04/2016 i el 31/03/2017, per un import de 
99.750 € IVA inclòs.

Segon. Autoritzar i  disposar la despesa  d’import  74.812,50  € a càrrec  a l’aplicació 
pressupostària núm. 171/21000 del pressupost municipal vigent, i la despesa d’import 
24.937,50 € a càrrec de la mateixa aplicació pressupostària del pressupost municipal 
de 2017 i condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest 
pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord a la Fundació privada per a la integració laboral.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament de Serveis urbans i 
Manteniment.

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

2.5 Expedient núm.:  G333/2014/13
Devolució de la garantia definitiva del contracte menor d’obres per  a executar reparacions d’un 
tram del C/ Rosers (entre Rb. Torrentet i C/ Rosalia de Castro).

Per acord núm. 10.2, adoptat per la Junta de Govern Local en data 6 de novembre de 
2014,  es va adjudicar el contracte menor d’obres de reparacions d’un tram del C/ Rosers 
(entre Rbla. Torrentet i C/ Rosalia de Castro) a la raó social Solucions per a l’Edificació 
2013, S.L., amb CIF B66013129, per un preu de 21.459,56 € (IVA inclòs).

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada (per un import 
de 886,76 €), mitjançant escrit de data 09.12.2015 (Registre núm. 8787). 

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0016 de data 10.02.2016, subscrit per l’arquitecte 
Cap  del  Departament  d’Urbanisme  i  Territori,  segons  el  qual  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin  el  retorn  de la  garantia  definitiva  del  contracte,  de 
conformitat amb els articles 100 i  102 del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de 14 de 
novembre,  pel qual s’aprova el  text refós de la Llei  de contractes del sector públic 
(TRLCSP, en endavant).
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  Delegada  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i 
jardins,  Urbanisme  i  Mobilitat,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret 
d’Alcaldia núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent:
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ACORD

Primer. Declarar  finalitzat  el  període  de  garantia  i  la  conformitat  a  les  obres  de 
reparacions d’un tram del C/ Rosers (entre Rb. Torrentet i C/ Rosalia de Castro), d'acord 
amb l'article 102.1 del TRLCSP.

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

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en assegurança 
de caució, d’import 886,76 €, que el contractista Solucions per a l’Edificació 2013, S.L.  té 
dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Solucions per a l’Edificació 2013, S.L.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal, a la Unitat de Contractació i Compres 
del  Departament  de  Secretaria  i  al  Departament  d’Urbanisme  i  Territori  (Cap  del 
Departament i l’arquitecte tècnic municipal).

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

2.6  Expedients núm.: G328/2012/02
Resolució d’al·legacions a la imposició de penalitats en el contracte de l’obra “Rehabilitació de 
la Masia de Can Morral d’Abrera (2a fase)” (decret de l’Alcaldia 2015-1189 de data 30.12.2015).

Per acord núm. 2.6 adoptat per la Junta de Govern Local  el dia 23 de desembre de 
2014, es va adjudicar el contracte d’obres de  rehabilitació de la Masia de Can Morral 
d’Abrera  com  a  equipament  públic  Fase  2  Consolidació a  la  societat  Ravi  Obras, 
Transportes  y  Excavaciones,  SL,  amb  CIF  B-12.500.526,  per  un  import  total  de 
248.587,10 € sense IVA (300.790,39 €, IVA inclòs).

Per l’acord núm. 2.5 de la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Abrera, del dia 1 de 
setembre de 2015 es va prorrogar el contracte d’obres de la rehabilitació de la Masia de 
Can Morral d’Abrera com a equipament públic Fase 2 Consolidació, adjudicat a Ravi 
Obras, Transportes y Excavaciones, SL,  amb CIF B-12.500.526, fins el dia 25.09.2015 (2 
mesos i 2 setmanes  a partir de l’11.07.2015, data de la finalització del termini d’execució 
del contracte).

El contractista, Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, SL, amb CIF B-12.500.526, va 
sol·licitar una segona pròrroga del contracte pel termini d’1 mes, mitjançant escrit de data 
18 de setembre de 2015 (registre d’entrada núm. 2015-E-RC-6432).

Els apartats resolutius quart i cinquè de la resolució de l’Alcaldia núm. 2015-1189 de 
data 30.12.2015, deien literalment:
“Quart. Imposar penalitats per import de 1.650,00 € a l’empresa contractista Ravi Obras, Transportes y  
Excavaciones, SL, amb CIF B-12.500.526, per l’incompliment de les condicions especials de la clàusula 3a 
del contracte administratiu formalitzat, i les clàusules 15a, 43a  i 66a del Plec de Clàusules administratives 
particulars reguladores del contracte, en el sentit següent:

- Incompliment de les condicions especials d’execució. Per causa imputable al contractista,  
s’ha incomplert l’obligació de finalitzar l’execució del contracte abans del 16 d’octubre de 2015,  
termini atorgat a la segona pròrroga. Es proposa una sanció de  1.650,00 € pels 11 dies de retard 
sobre el termini atorgat en la segona pròrroga.
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Cinquè.  Donar audiència al contractista, en el termini màxim de 10 dies hàbils, als efectes d’efectuar  
al·legacions o les consideracions que estimi oportunes respecte al seu incompliment culpable. 
Transcorregut el termini sense haver presentat al·legacions l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.
Aquesta resolució d’imposició de penalitats, adoptada a proposta del tècnic responsable del contracte,  
serà immediatament  executiva i  es farà efectiu  mitjançant  deducció de la  factura següent que s'hagi  
d'abonar al contractista.”

El contractista  Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, SL, amb CIF B-12.500.52, ha 
presentat mitjançant escrit del dia 26.01.2016 (registre d’entrades núm. 671 de 29.01.16) 
al·legacions a la imposició de penalitats dictades per la resolució 2015/1189.

El  relació  amb  les  al·legacions  presentades,  l’arquitecta  tècnica  municipal  ha  emès 
l’informe núm. 2016-0082 de data 24.02.2016.

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu al Territori,  i aquest regidor delegat d’Obres i 
serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat en ús de les atribucions que m’atorga el 
Decret núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015 proposa a la Junta de govern local 
l’adopció del següent

ACORD

Primer. Desestimar  les  al·legacions  presentades  pel  contractista  Ravi  Obras, 
Transportes y Excavaciones, SL, amb CIF B-12.500.52, pels motius exposats a l’informe 
tècnic  núm.  2016-0082  de  data  24.02.2016  (del  qual  s’adjuntarà  una  còpia  amb la 
notificació d’aquest acord).

Segon. Ratificar, com a conseqüència del dispositiu anterior, en tots els seus termes el 
decret de l’Alcaldia núm. núm. 2015-1189 de data 30.12.2015.

Tercer. Aprovar definitivament l’acord d’imposició de penalitats i declarar-lo executiu.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  Ravi  Obras,  Transportes  y  Excavaciones,  SL,  i 
comunicar-lo  al  Departament  d’Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances  i  al 
Departament d’Urbanisme i Territori.

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

2.7 Expedient núm.: G330/2015/07
Adjudicació del contracte de serveis d’assessorament per a la revisió del POUM d’Abrera.

Per acord núm. 2.10, adoptat per la Junta de Govern Local en data 03/11/2015, es van 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
del  contracte  administratiu  de  serveis  d’assessorament  per  a  la  revisió  del  Pla 
d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Abrera, amb un pressupost de licitació de 
242.000 € IVA inclòs, i es va convocar licitació pel procediment obert, amb publicació al 
BOPB de data 05/11/2015 i 23/11/2015.

A la Mesa de Contractació de data  09/12/2015 es va procedir a l’obertura del sobre 
núm.  1,  es  va  admetre  el  licitador  1  i  es  va  efectuar  requeriment  d’esmena  de 
documentació als licitadors 2, 3 i 4.
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A la Mesa de Contractació de data 16/12/2015 es van admetre els licitadors 2, 3 i 4, 
per presentar en temps i forma la documentació requerida, es va procedir a l’obertura 
del sobre núm. 2 de les proposicions i es va sol·licitar informe tècnic de valoració. 

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  02/02/2016,  subscrit  pel  cap  del  Departament 
d’Urbanisme i Territori i per l’arquitecta municipal.

A la Mesa de Contractació de data 02/02/2016 es va procedir a a l’obertura del sobre 
núm. 3 de les proposicions i es va sol·licitar informe tècnic de valoració. 

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  16/02/2016,  subscrit  pel  cap  del  Departament 
d’Urbanisme i Territori i per l’arquitecta municipal.

A la Mesa de Contractació de data 16/02/2016 es va donar compte de l’informe tècnic i 
es va efectuar proposta d’adjudicació del contracte de conformitat amb la classificació 
següent:

Licitador
Amador Ferrer, 
arquitectura i 
ciutat (AFAC)

OUA, Gestió del 
Territori i 

Urbanisme, SL

Taller d’estudis i 
serveis 

d’estratègies 
urbanes, SLP 

(TESEU)

Urbanisme 
Integral i Medi 
ambient, SLP
(URBAMED)

Sobre núm. 2 51,00 59,00 52,00 47,00
Oferta 
econòmica
(s/IVA)

143.500 € 160.000 € 160.000 € 160.000 €

Sobre núm. 3 39,00 28,37 28.46 28,37

Puntuació total 90,00 87,37 80,46 75,37

Classificació 1r 2n 3r 4rt

El  18/02/2016  es  va  realitzar  el  requeriment  de  documentació  corresponent  a 
l’esmentat  contracte  al  licitador  classificat  en  primer  lloc,  qui  ha  aportat  la 
documentació requerida.

Atès l’article 151.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per 
Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com la resta de disposicions 
vigents en matèria de contractació.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins, 
Urbanisme  i  mobilitat  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia 
número 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Ratificar  els  acords  de  la  Mesa  de  Contractació  i  adjudicar  el  contracte 
administratiu  de  serveis  d’assessorament  per  a  la  revisió  del  Pla  d’ordenació 
urbanística municipal d’Abrera, d’acord amb les dades següents:

ADJUDICATARI: Amador Ferrer Aixalà NIF: 37245968K                                   
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PREU: 143.500 €,  21% IVA: 30.135 €, total: 173.635 €
DURADA CTE.:  21,5 mesos
MILLORES: 320 h. de servei d’atenció ciutadana. 
Millores relacionades amb la presentació i difusió dels treballs:

a) Imatge gràfica i eslògan específic del POUM.
b) Difusió dels treballs de planejament amb reunions públiques o internes amb 

mitjans  audiovisuals,  als  efectes  de  l’explicació  de  les  propostes  del  Pla  i 
difusió  dels  treballs  o l’assessorament  tècnic  i  jurídic.  Es  realitzaran com a 
mínim les següents:

- Presentació dels treballs previs de Diagnòstic Urbanístic i Avanç del Pla 
en un moment previ a la fase de participació ciutadana i recollida de 
suggeriments.

- Presentació del Pla aprovat inicialment per l’Ajuntament.
- Presentació del Pla aprovat definitivament.

c) Conferències temàtiques que puguin ser d’interès general per a la població.
d) Consultes personalitzades: organització de les consultes a entitats o particulars 

durant els períodes previ a l’Avanç de Pla i d’informació pública, mitjançant un 
calendari de visites personalitzades, a celebrar en el propi Ajuntament d’Abrera.
Proposa ampliar  l’atenció a consultes personalitzades amb cita  prèvia  a les 
fases d’informació pública de l’Avanç de Pla i del Pla aprovat inicialment.

e) Exposició  pública  dels  treballs:  preparació,  organització  i  muntatge  de  les 
exposicions públiques dels documents del POUM:

- Muntatge exposició completa de l’Avanç, amb el  disseny,  confecció i 
formació d’un mínim de 15 panells  rígids  en format  DIN A1,  més la 
documentació escrita.

- Ídem anterior del document del POUM aprovat inicialment.
La  documentació  tècnica  es  disposarà  mitjançant  panells  rígids,  que poden 
anar acompanyats de projeccions, accés a la web municipal o altres mitjans per 
tal de facilitar la seva consulta, tant en període d’informació pública de l’Avanç 
del Pla com en el d’informació pública del Pla aprovat inicialment.
Enquesta oberta per tal de recollir suggeriments sobre alguns dels temes més 
significatius mitjançant una bústia en el mateix local de l’exposició.

f) Butlletí  Municipal  dedicat  al  POUM,  tant  en  la  fase  de  l’Avanç  com  en 
l’aprovació inicial.

g) Creació d’una web específica del POUM.
h) Producció d’un CD autoexecutable per a cada una de les fases del POUM per 

tal de fer-ne la difusió que l’Ajuntament estimi convenient.
i) Programa de Participació Ciutadana:

a. Organització i execució del programa de participació ciutadana, seguint 
les indicacions del Plec.

b. Designació  d’una  persona  de  l’equip  redactor  de  la  tasca  d’Atenció 
Ciutadana abans de la fase de presentació de l’Avanç.

j) Atenció al ciutadà, informe tècnic i assessorament:
1) informes tècnic i  jurídics en les al·legacions durant tots 

els processos de planejament fins a l’aprovació definitiva i text refós.
2) Redacció del text refós incorporant les determinacions de 

l’acord de la CTUB.
3) Assessoria  jurídica  i  tècnica  i  informació  urbanística 

durant tot el termini de treballs fins l’aprovació definitiva a l’Ajuntament, 
òrgans  municipals  i  comissió  de  seguiment  del  Pla,  propietaris, 
institucions ciutadanes i altres interlocutors interessats.

4) Confecció de propostes de convenis urbanístics tant en 
la seva formulació escrita com gràfica.
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Segon. Disposar la despesa de 52.091 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
920/22706 del pressupost municipal vigent; la despesa de 104.181 € a càrrec de la 
mateixa  aplicació pressupostària  del  pressupost  municipal  de 2017;  la  despesa  de 
17.363 € a càrrec de la mateixa aplicació pressupostària del pressupost municipal de 
2018 i  condicionar  l’existència  de crèdit  adequat  i  suficient  a l’aprovació d’aquests 
pressupostos.

Tercer.  Notificar  aquest  acord  a  l’empresa  adjudicatària  i  citar-la  per  formalitzar  el 
contracte mitjançant atorgament de document administratiu, de la qual cosa en donarà 
fe la Secretaria de la corporació, en el termini màxim quinze dies hàbils, a comptar de 
l’endemà de la recepció de la notificació d’adjudicació. 

Quart. Notificar  aquest  acord  a  la  resta  de  licitadors  de  manera  telemàtica, 
acompanyat dels informes que el motiven, i publicar-lo al Perfil del contractant.

Cinquè. Donar  compte  a  la  Intervenció  municipal  i  al  Departament  d’Urbanisme  i 
Territori.

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

2.8 Expedient núm.: G333/2016/05 (E007/2015/011)
Aprovació  memòria  valorada  i  adjudicació  del  contracte  menor  d’obres de  millora  de 
l’accessibilitat de les piscines municipals d’estiu 

D’acord amb l’article 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), s’estableix 
el contracte administratiu d’obres.

L’article 6 de l’esmentada Llei defineix com contracte d’obres aquell que té per objecte 
portar a terme una obra, com a conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil, o 
l’execució de treballs relacionats en un bé immoble.

L’article 138.3 del TRLCSP estableix que són contractes menors aquells d’import inferior 
a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres.

D’acord amb l’article 111 del TRLCSP, els contractes menors definits en l’article 138.3,  
podran adjudicar-se directament a qualsevol  empresari  amb capacitat d’obrar i  que 
compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les 
normes establertes en l’article 111.

D’acord amb l’article 1 de la citada llei, la contractació del sector públic, ha de  garantir  
que la mateixa s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions,  publicitat  i 
transparència  dels  procediments,  i  no  discriminació  i  igualtat  de  tracte  entre  els 
candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control 
de  la  despesa,  una  eficient  utilització  dels  fons  destinats  a  la  realització  d'obres, 
l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició 
prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció 
de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Els serveis tècnics municipals han redactat un document tècnic, el qual es qualifica com a 
memòria valorada - bases tècniques, per a l’execució de les obres anomenades “Millora 
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de l’accessibilitat de les piscines municipals d’estiu”, amb un valor estimat de contracte de 
29.750 € sense IVA.

Per  a  l’execució  de  les  obres  indicades  s’han  efectuat  4  invitacions,  per  correu 
electrònic  de  16.02.2016,  a  les  empreses/professionals  Dipco  Olesa  Empresa 
Constructora SL, Grup Puig Pocurull  SLU, Solucions per a la Edificació 2013 SL, i  
T-Innova  Ingenieria  Aplicada  SA i  en  el  termini  atorgat  han  presentat  ofertes  les 
empreses següents: 

1) Grup Puig Pocurull SLU  RE 1425: 29.749 € IVA exclòs.
2) Solucions per a la Edificació 2013 SL  RE 1495: 26.250 € IVA exclòs.
3) Dipco Olesa Empresa Constructora SL  RE 1505: 29.500 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0033 en data 24.02.2016, subscrit per l’arquitecte 
cap  del  departament  d’Urbanisme  i  Territori,  relatiu  a  la  valoració  de  les  ofertes 
presentades.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el relacionat anteriorment, la Regidoria d’Obres i Serveis, Parcs i Jardins, Urbanisme i 
Mobilitat, i la Regidoria d’Esports, Salut i Gent Gran, en ús de les atribucions que les 
atorga el Decret d’Alcaldia número 13691 de 23 de juny de 2011, proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar la memòria valorada-bases tècniques per les obres anomenades “Millora 
de l’accessibilitat de les piscines municipals d’estiu“, amb un pressupost per contracte 
estimat de 29.750 € sense IVA, 35.997,50 € IVA inclòs.

Segon.  Adjudicar  el  contracte  menor  d’obres  de  millora  de  l’accessibilitat  de  les 
piscines municipals d’estiu, a  l’empresa Solucions per a la Edificació 2013 SL,  amb 
NIF B66013129, per un import de 26.250 €, sense IVA, 31.762,50 € amb el 21% d’IVA 
inclòs. El termini d’execució del contracte serà d’1 mes.

Tercer. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  31.762,50  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 342/63203 del pressupost municipal vigent.

Quart. Advertir a l’empresa adjudicatària que les obres s’hauran d’executar realitzar 
d’acord amb les següents obligacions:

1. Nomenar coordinador de seguretat i salut de l’obra el Sr. Antoni Muñoz Franch, 
arquitecte  cap  del  Departament  d’Urbanisme  i  Territori;  director  facultatiu  i 
d’execució  de l’obra  de millora  de l’accessibilitat  de  les  piscines  municipals 
d’estiu.

2. Prèviament a l’inici de les obres el contractista elaborarà un Pla de Seguretat i 
Salut i un Programa de Treball, que seran lliurats a l’administració municipal en el 
termini d’1 setmana.

3. El contractista assumeix l’obligació de presentar l’Avís Previ al servei d’Inspecció 
del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en compliment de 
l'article 18 del RD1627/1997, de 24 d'octubre.

4. El contractista tindrà a disposició de l’Ajuntament certificats vigents d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries (Agència Tributària) i de Seguretat Social, 
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en  la  forma  prevista  als  art.  13-16  del  RGLCAP  (RD  1098/2001,  de  12 
d’octubre).

5. El  contractista  designarà  una  adreça  de  correu  electrònic  a  efectes  de 
notificacions de les actes de visita  d’obres i  qualsevol  altre comunicació de 
l’Ajuntament.

6. Especialitats  del  deure  de  confidencialitat:  totes  les  dades  facilitades  per  a 
l’execució del contracte seran tractades amb estricta confidencialitat, d’acord 
amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD) i normativa de desplegament continguda en el Reial 
Decret  1720/2007,  de  21  de  desembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  de 
desenvolupament de la LOPD.

7. El contractista haurà de realitzar l’obra d’acord amb la memòria valorada i amb 
l’oferta presentada.

Cinquè. Notificar aquest acord a l’empresa Solucions per a la Edificació 2013 SL i a la 
resta d’oferents de manera telemàtica.

Sisè. Donar compte a la Intervenció municipal, al Departament d’Urbanisme i Territori, i 
al Departament d’esports.

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

2.9 Expedient núm.: G333/2016/06
Adjudicació del contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a la realització del projecte  
bàsic del GR-270 en el terme municipal d’Abrera, camí del riu Llobregat, i projecte executiu de 
la primera fase d’obertura i consolidació del camí. 

D’acord amb l’article 19.1.a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 
s’estableix el contracte administratiu de serveis.

L’article 10 de l’esmentada Llei defineix com a contractes de serveis aquells l’objecte 
dels quals són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o 
dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent al d’una obra o un subministrament.

D’acord amb l’article 111 del TRLCSP, els contractes menors definits en l’article 138.3,  
podran adjudicar-se directament a qualsevol  empresari  amb capacitat d’obrar i  que 
compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les 
normes establertes en l’article 111.

L’article 138.3 del TRLCSP, estableix que són contractes menors aquells d’import inferior 
a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti 
d’altres contractes.

A aquest  efecte,  la naturalesa i  extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant  el  contracte  projectat  implica  el  servei  d’assistència  tècnica  per  a  la 
realització del projecte bàsic del GR-270 en el terme municipal d’Abrera, camí del riu 
Llobregat, i projecte executiu de la primera fase d’obertura i consolidació del camí.

D’acord amb l’article 1 de la citada llei, la contractació del sector públic, ha de  garantir  
que la mateixa s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions,  publicitat  i 
transparència  dels  procediments,  i  no  discriminació  i  igualtat  de  tracte  entre  els 
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candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control 
de  la  despesa,  una  eficient  utilització  dels  fons  destinats  a  la  realització  d'obres, 
l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició 
prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció 
de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Per a la realització del servei indicat s’han efectuat 3 invitacions, per correu electrònic 
de 16.02.2016, a les empreses/professionals Ambiens Gestió de Recursos Ambientals 
SL, ERF Estudi Ramón Folch i Associats SL, Geosilva Projectes SL, Lavola 1981 SA, 
Naturalea Conservació SL i en el termini atorgat han presentat ofertes les empreses 
següents: 

1) Naturalea Conservació SL RE 1467: 5.735 € IVA exclòs.
2) Ambiens Gestió de Recursos Ambientals LS RE 1473: 4.543,88 € IVA exclòs.
3) Lavola 1981 SA RE 1515: 10.800 € IVA exclòs.
4) Geosilva Projectes SL RE 1521: 6.300 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0036 en data 29.02.2016, relatiu a la valoració de 
les ofertes presentades.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins, 
Urbanisme  i  mobilitat,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia 
número 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:

ACORD

Primer.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  d’assistència  tècnica  per  a  la 
realització del projecte bàsic del GR-270 en el terme municipal d’Abrera, camí del riu 
Llobregat, i projecte executiu de la primera fase d’obertura i consolidació del camí, a 
l’empresa Ambiens Gestió de Recursos Ambientals SL,  amb NIF B63496053, per un 
import de 4.543,88 €, sense IVA, 5.498,09 € amb el 21% d’IVA inclòs.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  5.498,09  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 920/22706 del pressupost municipal vigent.

Tercer. L’empresa  adjudicatària  haurà  de  prestar  els  serveis  d’acord  amb  les 
condicions següents:

5) El contractista tindrà a disposició de l’Ajuntament certificats vigents d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries (Agència Tributària) i de Seguretat Social, 
en  la  forma  prevista  als  art.  13-16  del  RGLCAP  (RD  1098/2001,  de  12 
d’octubre).

6) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
7) Nomenar tècnic municipal responsable d’aquest contracte al Sr. Antoni Muñoz 

Franch. 
8) Especialitats  del  deure  de  confidencialitat:  totes  les  dades  facilitades  per  a 

l’execució del contracte seran tractades amb estricta confidencialitat, d’acord 
amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD) i normativa de desplegament continguda en el Reial 
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Decret  1720/2007,  de  21  de  desembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  de 
desenvolupament de la LOPD.

9) El contractista haurà de realitzar el servei d’acord amb el plec de prescripcions 
tècniques i amb l’oferta presentada.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Ambiens Gestió de Recursos Ambientals SL 
i a la resta d’oferents de manera telemàtica.

Cinquè. Donar  compte a la  Intervenció  municipal,  i  al  Departament  d’Urbanisme i 
Territori.

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

La  Sra.  Maria  José  Orobitg  Della,  regidora  delegada  d’Ensenyament,  Acció 
Cultural i Patrimoni Cultural (ERC) s’incorpora a la sessió.

2.10 Expedient núm.: G330/2016/07
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis de control de plagues del municipi d’Abrera i els equipaments municipals.

Per a la contractació dels  serveis de control  de plagues del municipi  d’Abrera i els 
equipaments municipals es preveu la formalització d’un contracte administratiu de 3 
anys de durada, prorrogable per 3 anys més.

Per providència de l’Alcaldia, de data 23/02/2016, s’ha iniciat l’expedient contractual.

S’ha emès informe tècnic justificatiu de la contractació, de data 24/02/2016, subscrit 
per la tècnica de Salut i Consum.

El valor estimat del contracte, entenent-se com a tal el que serveix de base per a la 
licitació, és de 49.200 €, IVA no inclòs, incloses les eventuals prorrogues del contracte. 
Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una suma total de 59.532 €.

Es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat per aquesta 
licitació, atès que dóna la possibilitat d’ofertar als particulars del sector que ho vulguin 
fer, podent obtenir l’Administració l’execució del contracte a un preu més baix.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la 
necessitat motivada de l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com els 
informes pertinents, la Regidoria de Medi Ambient i Sanitat, en ús de les atribucions 
que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa 
a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Ratificar l’inici  de l’expedient  i  aprovar el  Plec de clàusules administratives 
particulars i el Plec de prescripcions tècniques del contracte administratiu de  serveis 
de control de plagues del municipi d’Abrera i els equipaments municipals.

Segon. Iniciar  el  procediment  obert  de  licitació  del  contracte  i  publicar  anunci  de 
licitació al Tauler d’anuncis, al Perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província 
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de Barcelona,  per  a  la  presentació  d’ofertes  en un termini  de  15  dies  naturals,  a 
comptar des de l’endemà de la darrera publicació que s’efectuï. Les proposicions es 
presentaran a la Unitat de Contractació i Compres de l’Ajuntament d’Abrera, en horari 
d’atenció públic.

Tercer. Autoritzar la despesa de 7.441,50 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
311/22699  del  pressupost  municipal  vigent,  la  despesa  de 9.922  €  a  càrrec  de la 
mateixa  aplicació  pressupostària  dels  pressupostos  municipals  de  2017  a  2021,  i 
condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació dels pressupostos.

Quart.  Ampliar el termini d’adjudicació del contracte, establert a la clàusula 20a del 
plec de clàusules administratives particulars, a 10 dies hàbils.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció Municipal i  a la tècnica de Salut i  Consum 
Departament d’Urbanisme i Territori.

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

2.11 Expedient núm.: G333/2016/09
Adjudicació del contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a l’estudi de propostes de 
variant del pas de la C-55 pel nucli d’Abrera.

D’acord amb l’article 19.1.a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 
s’estableix el contracte administratiu de serveis.

L’article 10 de l’esmentada Llei defineix com a contractes de serveis aquells l’objecte 
dels quals són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o 
dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent al d’una obra o un subministrament.

D’acord amb l’article 111 del TRLCSP, els contractes menors definits en l’article 138.3,  
podran adjudicar-se directament a qualsevol  empresari  amb capacitat d’obrar i  que 
compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les 
normes establertes en l’article 111.

L’article 138.3 del TRLCSP, estableix que són contractes menors aquells d’import inferior 
a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti 
d’altres contractes.

A aquest  efecte,  la naturalesa i  extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant el contracte projectat implica el servei d’assistència tècnica per a l’estudi de 
propostes de variant del pas de la C-55 pel nucli d’Abrera.

D’acord amb l’article 1 de la citada llei, la contractació del sector públic, ha de  garantir  
que la mateixa s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions,  publicitat  i 
transparència  dels  procediments,  i  no  discriminació  i  igualtat  de  tracte  entre  els 
candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control 
de  la  despesa,  una  eficient  utilització  dels  fons  destinats  a  la  realització  d'obres, 
l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició 
prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció 
de l'oferta econòmicament més avantatjosa.
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Per a la realització del servei indicat s’han efectuat 3 invitacions, per correu electrònic 
de 22.02.2016, a les empreses/professionals BSB Estructures d’Edificació i Ponts SL, 
MM2 SL, TEC4 SA i en el termini atorgat han presentat ofertes les empreses següents: 

1) MM2 Enginyeria SL RE 1663: 7.100 € IVA exclòs.
2) BSB, Estructures d’Edificació i Ponts SL RE 1679: 8.200 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0038 en data 01.03.2016, relatiu a la valoració de 
les ofertes presentades.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins, 
Urbanisme  i  mobilitat,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia 
número 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a l’estudi de 
propostes  de  variant  del  pas  de  la  C-55  pel  nucli  d’Abrera,  a   l’empresa  MM2 
Enginyeria SL,  amb NIF B66043167,  per un import de 7.100 €, sense IVA, 8.591 € 
amb el 21% d’IVA inclòs. 

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  8.591  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 920/22706 del pressupost municipal vigent.

Tercer. L’empresa  adjudicatària  haurà  de  prestar  els  serveis  d’acord  amb  les 
condicions següents:

10) El contractista tindrà a disposició de l’Ajuntament certificats vigents d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries (Agència Tributària) i de Seguretat Social, 
en  la  forma  prevista  als  art.  13-16  del  RGLCAP  (RD  1098/2001,  de  12 
d’octubre).

11) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
12) Nomenar tècnic municipal responsable d’aquest contracte al Sr. Antoni Muñoz 

Franch. 
13) Especialitats  del  deure  de  confidencialitat:  totes  les  dades  facilitades  per  a 

l’execució del contracte seran tractades amb estricta confidencialitat, d’acord 
amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD) i normativa de desplegament continguda en el Reial 
Decret  1720/2007,  de  21  de  desembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  de 
desenvolupament de la LOPD.

14) El contractista haurà de realitzar l’obra d’acord amb les prescripcions tècniques 
i amb l’oferta presentada.

15) L’estudi de les propostes de la variant del pas de la C-55 pel nucli d’Abrera 
s’haurà d’entregar abans del 30 juny de 2016.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa MM2 Enginyeria SL i a la resta d’oferents de 
manera telemàtica.

Cinquè. Donar  compte a la  Intervenció  municipal,  i  al  Departament  d’Urbanisme i 
Territori.
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

2.12 Expedient núm.: G333/2016/11
Adjudicació del contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a la realització del projecte  
executiu i d’activitat de Ràdio Abrera a la Sala Municipal.

D’acord amb l’article 19.1.a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 
s’estableix el contracte administratiu de serveis.

L’article 10 de l’esmentada Llei defineix com a contractes de serveis aquells l’objecte 
dels quals són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o 
dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent al d’una obra o un subministrament.

D’acord amb l’article 111 del TRLCSP, els contractes menors definits en l’article 138.3,  
podran adjudicar-se directament a qualsevol  empresari  amb capacitat d’obrar i  que 
compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les 
normes establertes en l’article 111.

L’article 138.3 del TRLCSP, estableix que són contractes menors aquells d’import inferior 
a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti 
d’altres contractes.

A aquest  efecte,  la naturalesa i  extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant  el  contracte  projectat  implica  el  servei  d’assistència  tècnica  per  a  la 
realització del projecte executiu i d’activitat de Ràdio Abrera a la Sala Municipal. 

D’acord amb l’article 1 de la citada llei, la contractació del sector públic, ha de  garantir  
que la mateixa s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions,  publicitat  i 
transparència  dels  procediments,  i  no  discriminació  i  igualtat  de  tracte  entre  els 
candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control 
de  la  despesa,  una  eficient  utilització  dels  fons  destinats  a  la  realització  d'obres, 
l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició 
prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció 
de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Per a la realització del servei indicat s’han efectuat 4 invitacions, per correu electrònic 
de 1902.2016, a les empreses/professionals Josep Oriol Martinez Badia, Moisés Fillet 
Castella,  NESRA  Ingeniería  e  Instalaciones,  MM2  SL i  en  el  termini  atorgat  han 
presentat ofertes les empreses següents: 

1) Josep Oriol Martinez Badia RE 1606: 7.470 € IVA exclòs.
2) Moisés Fillet Castella  RE 1651: 9.800 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 2016-0037 en data 29.02.2016, relatiu a la valoració de 
les ofertes presentades.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres 
del Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot 
el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Regidoria  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins, 
Urbanisme  i  mobilitat,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia 
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número 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:
ACORD

Primer.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  d’assistència  tècnica  per  a  la 
realització del projecte executiu i  d’activitat  de Ràdio Abrera a la Sala Municipal, a 
Josep Oriol Martinez Badia,  amb NIF 77626519R, per un import de 7.470,00 €, sense 
IVA, 9.038,70 € amb el 21% d’IVA inclòs.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  9.038,70  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 920/22706 del pressupost municipal vigent.

Tercer. L’empresa  adjudicatària  haurà  de  prestar  els  serveis  d’acord  amb  les 
condicions següents:

16) El contractista tindrà a disposició de l’Ajuntament certificats vigents d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries (Agència Tributària) i de Seguretat Social, 
en  la  forma  prevista  als  art.  13-16  del  RGLCAP  (RD  1098/2001,  de  12 
d’octubre).

17) Lliurar el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva.
18) Nomenar tècnic municipal responsable d’aquest contracte al Sr. Antoni Muñoz 

Franch. 
19) Especialitats  del  deure  de  confidencialitat:  totes  les  dades  facilitades  per  a 

l’execució del contracte seran tractades amb estricta confidencialitat, d’acord 
amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD) i normativa de desplegament continguda en el Reial 
Decret  1720/2007,  de  21  de  desembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  de 
desenvolupament de la LOPD.

20) El contractista haurà de realitzar l’obra d’acord amb les prescripcions tècniques 
i amb l’oferta presentada.

21) El projecte executiu i  d’activitat de Ràdio Abrera a la Sala Municipal s’haurà 
d’entregar abans del 6 maig de 2016.

Quart. Notificar aquest acord a Josep Oriol Martinez Badia  i a la resta d’oferents de 
manera telemàtica.

Cinquè. Donar  compte a la  Intervenció  municipal,  i  al  Departament  d’Urbanisme i 
Territori.

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

3.- OBRES  

 3.1 Expedient núm.: E017/2016/001
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al Cm. 
Sagraments, 57, a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 8 de gener de 2016, a les 13:13 
hores (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-129), petició de llicència urbanística subscrita 
per G.R.R., amb NIF 46654052R, en nom i representació de la raó social Gas Natural 
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Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació de la 
xarxa de subministrament al Cm. Sagraments, 57 (referència cadastral 7270005).
 
S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- informe tècnic de data 19.02.2016 (núm. 2016-0021) de l’arquitecte tècnic municipal.
- informe jurídic de data 04.03.2016 (núm. 2016-0050)
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (Departament de Territori i Medi Ambient, Unitat de 
Suport Administratiu al Territori) en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora 
de  la  taxa  per  expedició  de  documents  administratius  i  l'Ordenança  fiscal  núm.  6 
reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la 
resta de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment es proposa 
a la Junta de Govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2016/001, 
sol·licitada per G.R.R. amb NIF 46654052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament al Cm. Sagraments, 57 (referència cadastral 7270005), d'aquest terme 
municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals 
d'obres  en  xarxes  de  serveis  de  subministrament,  a  les  condicions  particulars  que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-   Les ressenyades en la documentació tècnica presentada en data 8 de gener de 2016, 

a les 13:13 hores
 
Segon. Informar a Gas Natural Distribución SDG, SA que tal i com s'estableix en les 
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:
 
Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost  227,28 €
TOTAL €   227,28 €
 
Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i  8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.
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Quart. Notificar aquest  acord a Gas Natural  Distribución SDG, SA, i  comunicar-lo al 
Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances  (Cap  de  Departament, 
Tresorera i a l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat  i Suport),  i  al d'Urbanisme i 
Territori (arquitecte tècnic municipal).

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

3.2 Expedient núm.:   E014/2016/007  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la instal·lació interior de 
gas a l'immoble ubicat al Cm. dels Sagraments, 57,  a instància de Dietètica Moderna, 
SA, amb CIF A58455502. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 12 de febrer de 2016, a les 09:27 
hores (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-1089),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per M.C.M., en nom i representació de la societat Dietética Moderna, SA, amb 
NIF A58455502, per executar la instal·lació interior de gas natural  a l’immoble del Cm. 
dels Sagraments, 57 (referència cadastral  7270005).
 
S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
-  informe  tècnic  de  data  19.02.2016  (núm.  2016-0022)  emès  per  l’arquitecte  tècnic 
municipal.
- informe jurídic de data 04.03.16 (núm. 2016-0049)

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança 
fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  en 
concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/007, sol·licitada per M.C.M., en nom i representació de la societat Dietética 
Moderna, SA, amb NIF A58455502,  per executar les obres consistents en instal·lació de 
gas  natural  a  l’immoble  ubicat  al  Cm.  dels  Sagraments,  57  (referència  cadastral 
7270005), d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i 
condicions  generals  d'obres  menors,  a  les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a 
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-   Les ressenyades en la documentació tècnica presentada en data 12 de febrer de 

2016, a les 09:27 hores.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 
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Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % del pressupost 240,17 €
TOTAL €  240,17 €

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

Quart. Notificar aquest acord a Dietètica Moderna, SA i comunicar-lo al   Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances  (Cap  de  Departament,  Tresorera  i  a 
l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat  i Suport), i al d'Urbanisme i Territori (arquitecte 
tècnic municipal).

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

3.3 Expedient núm.: E017/2016/005
Assumpte: Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al C/ 
Igualada, 19, a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 8 de febrer de 2016, a les 12:30 
hores (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-905), petició de llicència urbanística subscrita 
per G.R.R., amb NIF 46654052R, en nom i representació de la raó social Gas Natural 
Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació de la 
xarxa de subministrament al C/ Igualada, 19 (referència cadastral 9074507). 

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
-  informe  tècnic  de  data  15.02.16  (núm.  2016-0017)  subscrit  per  l’arquitecte  tècnic 
municipal.
- informe jurídic de data 04.03.16 (núm. 2016-0048)
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (Departament de Territori i Medi Ambient, Unitat de 
Suport Administratiu al Territori) en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora 
de  la  taxa  per  expedició  de  documents  administratius  i  l'Ordenança  fiscal  núm.  6 
reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la 
resta de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment es proposa 
a la Junta de Govern local l'adopció del següent
 
ACORD
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Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2016/005, 
sol·licitada per G.R.R. amb NIF 46654052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural Distribución SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament  al C/  Igualada,  19  (referència  cadastral  9074507),  d'aquest  terme 
municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals 
d'obres  en  xarxes  de  serveis  de  subministrament,  a  les  condicions  particulars  que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-  Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 8 de febrer de 2016, 
a les 12:30 hores
 
Segon. Informar a Gas Natural Distribución SDG, SA que tal i com s'estableix en les 
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:
 
Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 13,18 €
TOTAL €   13,18 €
 
Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i  8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia  
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració  
del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a  
acreditar el cost consignat.
A aquests  efectes,  la  data de finalització  de les construccions,  instal·lacions i  obres serà la  que resulti  
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final  
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima  
de  finalització  de les  obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a declaració  responsable  o la  
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la  
liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31  
de la Llei general tributària.
 
Quart. Notificar aquest  acord a Gas Natural  Distribución SDG, SA, i  comunicar-lo al 
Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances  (Cap  de  Departament, 
Tresorera i a l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat  i Suport),  i  al d'Urbanisme i 
Territori (Cap de Departament, arquitecta i arquitecte/a tècnic/a municipals).

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

3.4 Expedient núm.:  E014/2016/005  
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació de gas 
natural  a  l'immoble  ubicat  al C/  Igualada,  19,  a  instància  de Construcciones  Abrera 
Martorell, SL., amb NIF B62271119. 
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 8 de febrer de 2016, a les 12:39 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2016-E-RC-906),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita per MJ. D. G. en representació de la raó social Construcciones Abrera Martorell, 
SL., amb NIF B62271119, per a executar instal·lació de gas natural  al   C/ Igualada, 19 
(referència cadastral  9074507).
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S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  15.02.16  (núm.  2016-0018)  subscrit  per  l'arquitecte  tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 04.03.16 (núm. 2016-0047) de la Secretaria municipal.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal 
núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; i de l'Ordenança 
fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  en 
concordança amb la resta de la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la 
Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2016/005,  sol·licitada  per  Construcciones  Abrera  Martorell,  SL.,  amb  NIF 
B62271119,  per a executar les obres consistents en la instal·lació de gas natural al  C/ 
Igualada, 19 (Referència cadastral 9074507), d'aquest terme municipal, condicionada al 
compliment de les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions 
particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 8 de febrer de 
2016, a les 12:39 hores.

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

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

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

Quart. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances  (Cap  de  Departament,  Tresorera  i  a 
l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat  i Suport),  i al d'Urbanisme i Territori (Cap de 
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Departament, arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals).

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

3.5  Expedients núms.: E015/2016/02/febrer (i els referenciats) 
Assumpte: Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors i de 
tala d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de 
febrer de  2016. 
 
S'han presentat durant el mes de febrer de 2016 al registre general municipal diverses 
comunicacions prèvies d'obres per part dels peticionaris-beneficiaris que en cada cas 
s'indiquen.

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

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

La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient, 
Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i  l'Ordenança fiscal 
núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança 
amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta regidoria en ús de les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2015-0596 del dia 
3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer.  Restar assabentada aquesta Junta de Govern de les comunicacions prèvies 
d'obres menors i de tala d'arbres subjectes a aquest règim, que es detalla a continuació:
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2015/206
- INTERESSAT: BSP
- NIF: 37373105Z
- OBRES COMUNICADES: Instal·lació d'aire condicionat en coberta
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Antonio Machado, 62 (referència cadastral 8476501)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA:  75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/013
- INTERESSAT: A. O. M.
- NIF: 37615130X
- OBRES COMUNICADES: canvi de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Antonio Machado, 62 (referència cadastral 8476501 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA:    0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres 
arquitectòniques)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/014
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- INTERESSAT: M. V. M.
- NIF: 36905514J
- OBRES COMUNICADES: formació de tanca posterior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Era, 2 (referència cadastral 8668601 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA:  75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/015
- INTERESSAT: Prototech System, SL
- NIF: B63426357
- OBRES COMUNICADES: 500 m² d’aplicació de pintura epoxi al terra de la nau.
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Ca n'Amat, 8 (referència cadastral 8259121)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/016
- INTERESSAT: J.C.M.
- NIF: 39183667Q
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Florida, 2, 1r 5a (referència cadastral 8569601 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/017
- INTERESSAT: L.E.G.R.
- NIF: 47800545J
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany i instal·lació de fals sostre
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Manresa,  9-15  Esc.  B,  1r,  9a  (referència 
cadastral 8271201 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/018
- INTERESSAT: Montajes Romade, SL
- NIF: B64828627
- OBRES COMUNICADES: tala d'un pi
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Metall, 4 (referència cadastral 0265004)
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 11,12 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.23 - 11,12 € per arbre 
amb un màxim de 75,41 €).

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/019
- INTERESSAT: O.G.X.
- NIF: 46342443L
- OBRES  COMUNICADES:  substitució  de  portes  i  finestres,  i  instal·lacions  de  gas, 
electricitat i calefacció
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  Pl.  Rafael  Casanova,  7,  4t  3a  (referència 
cadastral 8373401 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/020
- INTERESSAT: TAGLIASTYLE, S.L.
- NIF: B25806944
- OBRES  COMUNICADES:  reforma  de  cuina  i/o  bany,  instal·lació  de  fals  sostre, 
substitució  de  portes  i  finestres,  instal·lacions  d'electricitat,  i  col·locació  de  reixes  en 
portes i finestres.
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Hostal  del  Pi,  4-6,  local  1  (referència 
cadastral 8559503 )
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 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
 
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E015/2016/021
- INTERESSAT: M.E.H.
- NIF: 37609561F
- OBRES COMUNICADES: aplacat del muret de façana
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  C/  Baix  Llobregat,  2  (CV1.081  -  referència 
cadastral 0374044 )
 - LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)
  
Segon. Comunicar al Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances (Cap de 
Departament,  Tresorera  i  a  l'Administrativa  Polivalent  de  Comptabilitat  i  Suport),  al 
d'Urbanisme i Territori (arquitecta tècnica municipal) i a la Policia Local.

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

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: G401/2016/01/081LM
Revisió dels preus del servei d’eliminació de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) a 
partir de l’01.02.2016.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 1062 de data 23.05.2005 es va aprovar el 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consorci del Bages per a la 
gestió dels residus provinents de la fracció orgànica.

Es tracta d'un servei públic de caràcter essencial, el qual no pot ser objecte d'interrupció 
temporal sense risc sanitari.

Per acord del Consell plenari del Consorci, de data 30.11.2015, es va aprovar inicialment 
la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de 
tractament i eliminació de residus i venda de compost, acord que ha esdevingut definitiu. 
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 01.02.2016 es publiquen els nous 
preus públics.

La proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient en 
el marc de la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta 
Regidoria,  en  ús  de  les  atribucions  que  li  atorga  el  Decret  de  l’Alcaldia  núm. 
13691DEC230611, de data 23.11.2011, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
del següent

ACORD

Primer. Restar assabentats dels preus públics aplicables als residus municipals amb 
destinació a planta de compostatge, regulats a l’Ordenança reguladora del preu públic 
per a la prestació del servei de tractament i eliminació de residus i venda de compost.

Segon. Preveure  que  en  general  s'aplicarà  la  tarifa  prevista  al  epígraf  1.3  de  la 
Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei  de tractament i 
eliminació de residus i venda de compost, de 55,26 €/tona (IVA exclòs), per tona de 
fracció  orgànica  procedent  de  la  recollida  domiciliària  selectiva  amb un  percentatge 
d’impropis del 10% al 15%, amb una estimació de 361,95 tones anuals a dipositar a la 
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planta  de  compostatge de  conformitat  amb  el  càlcul  següent:  361,95  x  55,26  = 
20.001,36  + 10% IVA = 22.001,49 €.

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa i declarar que la comunicació interna d’aquest 
acte tindrà caràcter de suport comptable, segons el quadre següent:

EXERCICI APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT OBSERVACIONS

2016 1621 22700 22.000,00 € Facturació a mes vençut

Cinquè. Notificar  aquest  acord  al Consorci  del  Bages per  a  la  gestió  dels  residus 
provinents de la fracció orgànica.

Sisè. Donar compte a la Regidoria d’Obres, Serveis Urbans i Mobilitat, al tècnic de Medi 
Ambient  i  al  Departament  d’Intervenció general,  Tresoreria i  Finances i  publicar-ho a 
l’espai web municipal, apartat Perfil del Contractant, i al tauler municipal d’anuncis.

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

5. SUBVENCIONS

---

6.- CONVENIS

6.1  Expedient núm.: G401/2016/03
Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per al desenvolupament del Servei Comarcal d’Informació i Assessorament a Dones Baix 
Llobregat (SIAD). 

Vista  la  voluntat  municipal  de  potenciar  el  compromís  institucional  en  polítiques  i 
accions  dirigides  a  l’equitat  de  gènere,  la  Regidoria  de  Dones  i  Igualtat,  posa  en 
funcionament el Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) amb la col·laboració 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant conveni aprovat per acord del Ple 
municipal  núm.  23 de data 25 de novembre de 2011,  i  que l’última pròrroga tenia 
vigència de l’1 de gener al 31 de desembre del 2015.

Atès informe de la Tècnica d’Igualtat amb data 15 de febrer de 2016 on s’expressa la 
voluntat de la Regidoria de Dones i Igualtat de continuar amb el servei d’Informació i 
Assessorament a les Dones iniciat al novembre de 2011 com a prova pilot, i renovat el 
2012, el  2013,  el  2014 i el  2015, argumentant que aquest  aportarà un benefici  en 
l’atenció, informació i assessorament a les dones del nostre municipi.

Des  de  la  Regidoria  de  Dones  i  Igualtat  es  proposa  la  renovació  del  conveni  de 
col·laboració  entre  l’Ajuntament  i  el  Consell  Comarcal  del  Baix  llobregat  per  al 
desenvolupament  del  Servei  Comarcal  d’Informació i  Assessorament  a Dones Baix 
Llobregat.
 
Aquesta proposta de resolució ha estat formulada per la Regidoria de Dones i Igualtat 
en el  marc de la  normativa vigent  i  tenint  en compte tot el  relacionat  anteriorment 
aquesta regidoria delegada de Serveis Socials en ús de les atribucions que m’atorga el 
Decret 2015-0596 de 3 de juliol.
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ACORD

Primer.  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i  el  Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament del Servei Comarcal d’Informació 
i  Assessorament  a  Dones  Baix  Llobregat  (SIAD)  gener  desembre  2016-2017,  que 
s’annexa i facultar a l’Alcalde per a la seva signatura.

Segon. Aquest conveni no suposa cap despesa per al nostre municipi.

Tercer. Obligacions de l’Ajuntament: 
- Posar a disposició del servei un despatx amb:

o taula, ordinador amb connexió a internet, 
o impressora per atendre a les usuàries. 
o un armari tancat per custodiar els expedients i el Consell Comarcal els 

podrà requerir en qualsevol moment, sent obligació de l’entitat guardar i 
custodiar-los fins al seu trasllat al Consell Comarcal.

- Aquest despatx ha de ser accessible i garantir la confidencialitat.

Quart.  Notificar  aquest  acord  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  Parc  de 
Torreblanca CN 340,  08980 Sant  Feliu  de Llobregat  i  comunicar als Departaments 
d’Hisenda  i  Serveis  Socials;  als  Departament  de  Participació  Ciutadana;  al 
Departament d’Ensenyament; als Departaments de Joventut, Cultura i Comunicació; 
als Departament de Promoció Econòmica; als Departaments d’Esports, Salut i Gent 
Gran i als Departaments de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Personal.

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

7.- PERSONAL 
---

8.- ALTRES ASSUMPTES

8.1 Assumpte: Donar compte de resolució judicial  
Expedient:G388/2016/03  

Vist  el  recurs  contenciós  administratiu  interposat  pel  Col·legi  d’Enginyers  Tècnics 
Industrials  de  Manresa,  contra  l’acord  número  3.5/1323JGL071113  de  la  Junta  de 
Govern Local de data 07 de novembre de 2013.

Atesa la Sentència data 04.01.2016 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
de Barcelona, que a la seva part dispositiva regula:

"FALLO:  Que  debo  ESTIMAR  y  ESTIMO  ÍNTEGRAMETE  el  recurso  contencioso 
administrativo  interpuesto  por  la  defensa  del  Colegio  de  Ingenieros  Técnicos 
Industriales de Manresa frente a la/s resolución/es de la Administración demandada 
referenciada/s en el fundamento de Derecho primero de esta resolución, SIN expresa 
condena en costas a la parte recurrida, de tal manera que anulo y dejo sin efecto la/s 
resolución/es de la demandada de 17.07.13 y 07.11.13 con todos los efectos legales 
que se derivan de tal pronunciamiento judicial".
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ACORD 

Primer. Quedar assabentats del contingut de la resolució judicial indicada, ordenar la 
seva execució i acusar recepció per la seva constància en les actuacions; així com de 
la recepció de l'expedient administratiu.

Segon. Deixar constància de l’anul·lació i  deixar sense efecte les resolucions núm. 
3.7/1169  de  data  17.07.2013  i  núm.  3.5/1323  de  data  07.11.13  i  retrotraure  les 
actuacions. 

Tercer. Notificar al jutjat contenciós administratiu  núm. 7 de Barcelona i comunicar al 
Departament d’Urbanisme i Territori.    

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

8.2 Expedient núm.: E253/2015/02
Assumpte: Donar compte del Decret de Regidoria núm. 2016-0105  de data 04/02/2016.

La Regidoria delegada de Joventut, Cultura i Comunicació de l’Ajuntament d’Abrera ha 
adoptat el Decret núm. 2016-0105, de data 04/02/2016 de convocatòria concurs de 
disfresses 2016, amb el contingut literal següent:

“L’art. 25 LRBRL estableix que els municipis podran promoure activitats destinades a 
satisfer  les  necessitats  i  aspiracions  de  la  comunitat  veïnal,  establint  com  a 
competència pròpia dels municipis, entre d’altres, la promoció de la cultura. 

La  consecució  d’aquest  objectiu  es  pot  assolir  fàcilment  amb  la  realització  de 
concursos destinats a totes les edats, com seria el de disfresses dins de l’àmbit festiu 
del Carnestoltes. 

Ha estat sempre voluntat de la Regidoria de Cultura potenciar les festes tradicionals i 
participatives del municipi.  Aquesta voluntat es manifesta de manera ben clara en la 
celebració de la festa del Carnestoltes, marc en què es desenvolupa el concurs de 
disfresses,   i  que afavoreix  àmpliament  la  participació  de  tota  la  ciutadania  en  la 
realització d’activitats culturals i festives, alhora que es fomenta el coneixement de les 
tradicions populars de la vila.

La realització del Concurs de Disfresses està  avalada per la  bona acollida i l’elevat 
grau de participació en edicions anteriors, i  té com a objectiu millorar la programació 
cultural del municipi.

S’ha emès informe favorable signat pel tècnic de cultura.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit de Cultura, en el marc de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria de 
Joventut,  Cultura  i  Comunicació,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret 
d’Alcaldia núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, 

RESOLC
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Primer. Convocar el Concurs de Disfresses 2016 i aprovar les bases específiques que 
seran d’aplicació, de conformitat amb el text que s’annexa a aquest acord.

Segon. Autoritzar la despesa de 1.395,00 €, dels quals 405 € corresponen a l’import  
total  del  material  lúdic-didàctic  i  990  €  a  l’import  total  del  diner  en  metàl·lic, 
corresponent al Concurs de Disfresses 2016 a l'aplicació pressupostària 929/48000 del 
pressupost municipal 2016. Quan així s’hagi previst,  els premis estaran subjectes a 
retenció en concepte d’IRPF.

Tercer.  Comunicar  aquest  acord al  Departament  d’Intervenció  general,  Tresoreria  i 
Finances, al Departament de Cultura i al Departament de Comunicació i donar difusió del 
concurs al web municipal - www.ajuntamentabrera.org - i Ràdio Abrera. 

Quart.  Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local que es 
celebri.”

La part dispositiva tercera del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada per l’Àmbit de Cultura en el marc de 
la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria 
de Joventut, Cultura i Comunicació, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 
d’Alcaldia núm. 2015/0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar compte del Decret de Regidoria delegada núm. 2016-0021, adoptat en 
data 14/01/2016.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura.

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

9.- SOBREVINGUTS

---

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de 
la qual dono fe amb el seu vistiplau, essent les 18:45 hores. 

  Vist i plau
La Secretària acctal     L’Alcalde,

Isabel M. de la Cerda Fernández               Jesús Naharro Rodríguez 
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