
PRE-ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 20 D’OCTUBRE DE 
2015 PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:00 hores del dia 20 d’octubre de 2015, 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.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció 

Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)
- 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 accidental: Sra. Isabel de la Cerda Fernández    

Assisteix també a la sessió el següent regidor:
- Sr.  José  Luís  Hita  Bullón  regidor  delegat  de  Seguretat  Ciutadana, 

(PSC). 

Excusa l’assistència el Sr. Albert Roca Presas regidor delegat d’Obres i Serveis, Parcs 
i  jardins,  Urbanisme  i  mobilitat  (PSC)  i  la  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: 

1 APROVACIÓ D’ACTES

1.1 Expedient núm.:G013/2015/4
Aprovació de l’acta de la sessió de data 06.10.2015.

2 CONTRACTES

2.1 Expedient: G333/2013/46 (FACT-2015-1020).
Convalidació de factura del contracte menor d’obres de posada en marxa del cogenerador 

del Centre Aquàtic Municipal d’Abrera.
2.2 Expedient núm.: G333/2013/03 (FACT-2015-1163).

Convalidació de factura del mes de setembre del contracte menor de serveis de 
manteniment informàtic de les dependències de l’Ajuntament d’Abrera.

2.3 Expedient núm.: G333/2015/31.
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-0890 de data 13.10.2015.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.: E004/2015/002
Assabentat de comunicació de realització d'obres menors al  túnel de l’Autovia B-40, 

presentada pel Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña.
4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
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---

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS

7

---
PERSONAL

7.1

Expedient núm.: G221/2015/4
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de
L’  l’Ajuntament d’Abrera.

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Nomenament de representants de la Corporació en diversos òrgans col·legiats.

8.2 Expedient núm.: E352/2015/01
Ratificació del Decret de Regidora Delegada número 2015-0628 data 16.07.2015 de 

Sol·licitud de subvenció conjunta amb el Consell comarcal del programa Treball i Formació 
de persones aturades – PANP 2015.

9 SOBREVINGUTS

9.1 Expedient núm.: G336/2015/27.
Aprovació de les bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal 

per prestar el servei de bar a la Festa de Cap d’Any.
9.2 Expedient núm.: G333/2015/32.

Adjudicació del contracte menor de subministrament del mòdul Portal de l’empleat (mòdul 
integrat amb SIGEP i Firmadoc).

9.3 Expedient núm.: G333/2015/33.
Adjudicació del contracte menor de serveis de muntatge i desmuntatge de l’enllumenat 

ornamental de Nadal per a la temporada 2015-2016.

1.- APROVACIÓ D’ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2015/4
Aprovació de l’acta de la sessió de data 06.10.2015

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.
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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 6 d’octubre de 
2015, 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: G333/2013/46 (FACT-2015-1020).
Convalidació de factura del  contracte menor d’obres de posada en marxa del 
cogenerador del Centre Aquàtic Municipal d’Abrera.  

Per acord núm. 2.5/1463, adoptat per la Junta de Govern Local en data 30 de desembre 
de  2013  es  va  adjudicar  el  contracte  menor  d’obres  de  posada  en  marxa  del 
cogenerador  del  Centre  Aquàtic  Municipal  d’Abrera,  a  l’empresa  INTEGRUP 
Instalaciones,  Mantenimientos  y  Energías,  amb  CIF  G66055047,  per  un import  de 
19.829,16 € sense IVA, 23.993,28 € amb el 21% d’IVA inclòs.

S’ha emès informe tècnic de data 23.12.2014,  subscrit  pel  cap de Manteniment del 
Departament  d’Esports,  en  el  que  es  posa  de manifest  que  és  necessari  modificar 
l’import del contracte per l’execució de dues partides imprevistes en el pressupost inicial 
de les obres.

D’acord  amb  l’article  219  del  Text  refós  de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic 
l’Ajuntament té potestat per a la modificació del contracte per raons d’interès públic.

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’Esports,  Salut  i  Consum,  en  ús  de  les 
atribucions que m’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. Convalidar la  factura  presentada telemàticament  per  l’empresa  INTEGRUP 
Instalaciones,  Mantenimientos y Energías, per  un import  de 1.733,84 € sense IVA i 
2.097,95 € IVA inclòs. 
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El total del contracte menor d’obres modificat és de 21.563 € sense IVA i 26.091,23 € 
IVA inclòs.

Segon. Convalidar  i  disposar  la  despesa  de  2.097,95  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 342/62800 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Notificar aquest acord a INTEGRUP Instalaciones, Mantenimientos y Energías.

Quart. Donar  compte  a  la  Intervenció  municipal,  al  Departament  d’Esports  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.

2.2 Expedient núm.: G333/2013/03 (FACT-2015-1163).
Convalidació de factura del mes de setembre del contracte menor de serveis de 
manteniment informàtic de les dependències de l’Ajuntament d’Abrera. 

Per acord núm. 2.1, adoptat per la Junta de Govern Local en data 05.02.2014, es va 
adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  de  manteniment  informàtic  als  edificis 
municipals a l’empresa IDS Soporte y Asistencia Técnica SL, amb NIF B63332159, per 
un preu unitari de 52 €/h. de servei IVA exclòs.

Actualment,  s’està  tramitant  l’adjudicació  del  contracte  administratiu  de  serveis  de 
manteniment  informàtic  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  pel  procediment  negociat  amb 
publicitat, amb l’assessorament tècnic del Consorci Localret.

D’acord  amb l’article  219  del  Text  refós  de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic 
l’Ajuntament té potestat per a la modificació dels contractes per raons d’interès públic.

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  núm. 
2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent:

ACORD

Primer.  Aprovar  i  convalidar  la  despesa  en  concepte  de  serveis  de  manteniment 
informàtic als edificis municipals per al mes de setembre de 2015, per un total de 20,25 
h. de servei, presentada per IDS Soporte y Asistencia Técnica, SL, amb un import de 
1.053 € sense IVA i 1.274,13 € IVA inclòs.

Segon. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.274,13 
€ a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm.  920/21600  del  pressupost  municipal 
vigent.

Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa IDS Soporte y Asistencia Técnica, SL.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal.
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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.

2.3 Expedient núm.: G333/2015/31
Adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis  de  manteniment  de  franges  de 
seguretat contra incendis forestals a Can Vilalba i Sant Miquel  

L’Alcaldia ha adoptat el decret núm. 2015-0890, en data 13.10.2015 l’adjudicació del 
contracte menor de serveis de manteniment de franges de seguretat contra incendis 
forestals a Can Vilalba i Sant Miquel, amb el contingut literal següent:

“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 de manteniment de franges de seguretat contra incendis  
forestals a Can Vilalba i Sant Miquel.

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 
30.09.2015,  a  les  empreses/professionals  Companyia  forestal  de  Sabadell  SL,  Recursos 
Naturals i Paisatgístics SCP, Jardexcamara SCP i en el termini atorgat han presentat ofertes les 
empreses següents: 

1) Companyia forestal de Sabadell, SL  RE 6753: 13.896,36 € IVA exclòs.
2) Jardexcamara, SCP  RE 6757: 13.912,40 € IVA exclòs.
3) Recursos Naturals i Paisatgísitcs, SCP  RE 6759: 17.409,00 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 151005-1 en data 05.10.2015, relatiu a la valoració de les ofertes 
presentades.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del  
Departament de Secretaria, i en el marc de la normativa vigent,

RESOLC
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Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis de manteniment de franges de seguretat contra 
incendis forestals a Can Vilalba i Sant Miquel a l’empresa Companyia Forestal de Sabadell SL, 
amb NIF B62812318 , per un import de 13.896,35 €, sense IVA, 16.814,58 € amb el 21% d’IVA 
inclòs.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 8.814,58 € a càrrec de l’aplicació pressupostària  
núm.  1720/21000,  autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  8.000,00  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 135/22610 del pressupost municipal vigent.

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

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

2) Lliurarà el Model CAE3 Coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció 
de riscos laborals.

3) 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. 

4) Nomenar tècnic municipal responsable d’aquest contracte el  Sr. Jesús Lazo Ortega, 
Cap d’unitat de Seguretat, Inspecció i Protecció Civil.

5) El contractista haurà de realitzar els treballs d’acord amb les especificacions tècniques 
detallades a la invitació de data 30.09.2015.

Quart. Notificar  aquest  decret  a l’empresa Companyia forestal  de Sabadell,  SL i  a la resta 
d’oferents de manera telemàtica.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i a la Unitat de Protecció Civil.

Sisè. Donar compte d’aquest decret a la propera Junta de Govern Local que es celebri.”

La part  dispositiva sisena del Decret  estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local, com a òrgan 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  de  Seguretat  Ciutadana,  Protecció  Civil  i 
Personal, en ús de les atribucions que m’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. Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-0890,  adoptat  en  data 
13.10.2015.

Segon. Donar compte a la Intervenció municipal i a la Unitat de Protecció Civil.
 
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.: E004/2015/002 
Assabentat de comunicació de realització d'obres menors al  túnel de l’Autovia 
B-40,  presentada  pel  Ministerio  de  Fomento,  Demarcación  de  Carreteras  del  
Estado en Cataluña.  
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S'ha presentat el dia 29 de juliol de 2015, a les 12:20 hores per part del MINISTERIO 
DE FOMENTO, DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA, 
amb  NIF  S0817007H,  al  registre  general  municipal  (registre  d'entrades  núm. 
2015-E-RC-5476) comunicació d’execució d'obres menors per a realitzar l’escomesa 
per al  subministrament elèctric a les instal·lacions del túnel,  inclosa al Proyecto de 
Construcción Autovía Orbital de Barcelona. Tramo: Olesa de Montserrat-Viladecavalls.

S'han emès els informes preceptius en relació amb la comunicació d'obres presentada 
i s'ha realitzat la instrucció en l'expedient corresponent.

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, el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança Municipal 
Reguladora  de  l'Edificació,  i  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per 
expedició de documents administratius 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.  Restar assabentada aquesta Junta de Govern Local de la comunicació de 
l’execució de les obres menors que es detallen a continuació:
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: E004/2015/002
- INTERESSAT:  MINISTERIO  DE FOMENTO,  DEMARCACIÓN  DE CARRETERAS 
DEL ESTADO EN CATALUÑA
- NIF: S0817007H
- OBRES  COMUNICADES:  Escomesa  per  al  subministrament  elèctric  a  les 
instal·lacions  del  túnel,   inclosa  al Proyecto  de  Construcción  Autovía  Orbital  de 
Barcelona. Tramo: Olesa de Montserrat-Viladecavalls
- UBICACIÓ DE LES OBRES: túnel Autovia B-40
 -  LIQUIDACIÓ  TRIBUTÀRIA:  No  hi  ha  liquidació  tributària  perquè  aquesta 
infraestructura ja està inclosa al Projecte de l’Autovia B-40 (OF 6 article 2g). 

Segon. Notificar aquest  acord al  MINISTERIO DE FOMENTO, DEMARCACIÓN DE 
CARRETERAS  DEL  ESTADO  EN  CATALUÑA,  i  comunicar-la  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
 
---

5.- SUBVENCIONS
 
---
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6.- CONVENIS

---

7.- PERSONAL

7.1  Expedient núm.: G221/2015/4
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de 
l’Ajuntament d’Abrera.

Vistes les relacions de documents corresponents a les hores  de serveis extraordinaris 
realitzats pel personal de l’Ajuntament d’Abrera.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada per la Unitat de Recursos Humans en 
el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta 
alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la Llei, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Restar assabentat de les hores extraordinàries no compensables realitzades 
als  mesos  d’agost  i  setembre  de  2015,  essent   20,50  normals,   63,00  festives  o 
nocturnes i 49,00 festives i nocturnes.

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

8.- ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: G008/2015/1
Nomenament de representants de la Corporació en diversos òrgans col·legiats.  

Per acord del Ple municipal núm. 2158 de data 25 de setembre de 2009 es va aprovar 
la  incorporació  de  l’Ajuntament  d’Abrera  com a  persona  jurídica  al  patronat  de  la 
Fundació Privada Arc de Sant Martí.

Un  cop  celebrades  les  Eleccions  Locals,  convocades  mitjançant  Reial  Decret 
233/2015, de 30 de març, pel qual es convoquen eleccions locals, i constituït el nou 
ajuntament el dia 13 de juny de 2015, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i 
eficàcia  a  l’actuació  municipal,  es  fa  necessari  procedir,  d'acord  amb  la  legislació 
vigent, a nomenar els representants d’aquesta corporació en aquest òrgan col·legiat.

Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga la llei, proposo a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent 

ACORD:

Primer.-  Nomenar  representants  d’aquesta  corporació,  en  l’òrgan  col·legiat  que 
s’indica, les persones que a continuació s’expressen:
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Òrgans col·legiats Titular Suplent 

Fundació Privada Arc de Sant Martí Jesús Naharro Rodríguez Guadalupe Marcos Giménez



Segon.-  Notificar aquest acord a la Fundació Privada Arc de Sant Martí per al seu 
coneixement, als efectes escaients.

Tercer.- Ratificar aquest acord a la propera sessió del Ple.
 
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.: E352/2015/01
Ratificació del Decret de Regidora Delegada número 2015-0628 data 16.07.2015 
de  Sol·licitud  de  subvenció  conjunta  amb  el  Consell  comarcal  del  programa 
Treball i Formació de persones aturades – PANP 2015.

La  regidora  delegada  ha  adoptat el  decret núm.  2015-0628,  en  data  16.07.15,  de 
Sol·licitud  de  subvenció  conjunta  amb  el  Consell  comarcal  del  programa  Treball  i 
Formació de persones aturades – PANP 2015, amb el contingut literal següent:

“El  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya,  el  9  de  juliol  de  2015  ha  publicat  l’Ordre 
EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en 
situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre 
la convocatòria per a l'any 2015.

L’objectiu del programa és realitzar actuacions de foment de l’ocupació que millorin 
l’ocupabilitat de les persones participants i la seva inserció laboral. Concretament les 
accions previstes són d’experiència professional facilitant la pràctica laboral dels i de 
les  participants  mitjançant  el  desenvolupament  de  treballs  de  caràcter  públic  i 
d’interès  social;  i  de  formació,  participant  en  una  activitat  formativa 
professionalitzadora  que  estigui  directament  relacionada  amb  el  treball  que 
desenvolupen o amb el seu itinerari ocupacional.

Per  a  la  convocatòria  d’enguany,  les  persones  destinatàries  han  de  ser 
prioritàriament de 45 anys o més inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a 
demandants  d’Ocupació  i  que  hagin  exhaurit  la  prestació  i/o  subsidi  per 
desocupació.

A l’Annex 6 de l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, es determina la pre-assignació 
de contractes per cada municipi al que corresponen 4 o més contractes de treball. 
Per  als  municipis  als  que  hi  corresponent  menys  de  4  contractes,  els  seus 
treballadors  apareixen  en  una  bossa  comuna  de  contractes  assignada  al  seu 
Consell Comarcal.

En el cas del Consell Comarcal del Baix Llobregat, el nombre total de contractes de 
treball pre-assignats és de 25, i segons la distribució territorial que el propi Consell 
ha realitzat  tenint  en compte les dades de l’atur del  mes de juny a l’Ajuntament 
d’Abrera li corresponen 3 contractes de treball, però per a poder accedir-hi haurà de 
sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Llobregat que presenti la sol·licitud, gestioni i 
executi els projectes.

Posteriorment a la resolució per part del SOC de l’atorgació de la subvenció per a 
realitzar  el  programa Treball  i  Formació  de persones aturades 2015,  s’haurà  de 
formalitzar un conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els diferents 
ajuntaments participants per tal de regular-hi l’execució.
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Cada Ajuntament haurà d'assumir les despeses que no siguin subvencionables en la 
part proporcional dels contractes que té adjudicats.

S’ha emès informe tècnic núm. PE38/2015 en data 15/07/2015, signat per LPQ.

Aquesta proposta de resolució ha estat  formulada pel  Departament  de Promoció 
Econòmica, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment  aquesta  regidora  delegada  de  Promoció  Econòmica,  en  ús  de  les 
atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015/0596 del dia 3 de juliol de 
2015.

RESOLC 

Primer. Aprovar la participació en el programa Treball i Formació adreçat a persones 
aturades que hagin  exhaurit  la  prestació  i/o  el  subsidi  per  desocupació  (PANP), 
convocatòria 2015 que regula l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, i obre 
la convocatòria per a l’any 2015.

Segon Sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Llobregat que presenti la sol·licitud, 
gestioni i executi els projectes:

“Projecte  Reforç  Administratiu“  ,  que  contempla  la  contractació  de  2 
persones, amb numero de prioritat 1.
“Projecte Reforç Manteniment CAM”, que contempla la contractació de 1 
persona, amb número de prioritat 1

Tercer. Ratificar el present decret per la propera Junta de Govern Local. 

Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i Comunicar-lo 
al Departament de Secretaria, d’Intervenció General i Tresoreria, a la Regidoria i al 
Departament de Promoció Econòmica.”

La regidora delegada  ha adoptat el decret núm. 2015-0809, en data 22/09/2015, de 
Rectificació d’errades materials en el Decret de Regidora Delegada número 2015-0628 
de data 16.07.2015 de Sol·licitud de subvenció conjunta amb el Consell comarcal del 
programa Treball  i  Formació de persones aturades – PANP 2015, amb el contingut 
literal següent:

“Per Decret núm. 2015-0628 del dia 16 de juliol de 2015 es va resoldre fer Sol·licitud 
de subvenció conjunta amb el Consell comarcal del programa Treball i Formació de 
persones aturades – PANP 2015

A la segona resolució s’han detectat errades materials en la redacció del document.
 
D’acord amb l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de 
les  administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  les 
Administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
 
Aquesta  proposta  de  resolució  ha estat  formulada  pel  Departament  de Promoció 
Econòmica, en el  marc de la normativa vigent i  tenint en compte tot el  relacionat 
anteriorment  aquesta  regidora  delegada  de  Promoció  Econòmica,  en  ús  de  les 
atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015/0596 del dia 3 de juliol de 
2015.
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RESOLC

Primer. Rectificar les errades materials de les resolució segona del  Decret  núm. 
2015-0628 del dia 16 de juliol de 2015 en el sentit següent:

On diu: 

Segon.  Sol·licitar  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  que  presenti  la 
sol·licitud, gestioni i executi els projectes:

“Projecte Reforç Administratiu“  ,  que contempla la contractació de 2 persones, 
amb numero de prioritat 1.
“Projecte Reforç Manteniment CAM”, que contempla la contractació de 1 persona, 
amb número de prioritat 1

Ha de dir: 

Segon.  Aprovar  l’adhesió  als  projectes  comarcals  “Manteniment  d’espais, 
equipaments i instal·lacions públiques – projecte A” i “Suport administratiu per als 
serveis públics - Projecte A” que gestiona el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
sol·licitar al Consell Comarcal que presti el serveis descrits en el projecte en els 
seus serveis i equipaments municipals.

Segon. Ratificar el present decret per la propera Junta de Govern Local. 

Tercer. Notificar aquest acte al Consell Comarcal del Baix Llobregat i Comunicar-lo 
al Departament de Secretaria, d’Intervenció General i Tresoreria, a la Regidoria i al 
Departament de Promoció Econòmica.”

La part dispositiva tercera estableix la ratificació per la Junta de Govern Local com a 
òrgan competent.
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament Promoció Econòmica, en 
el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta 
regidoria  de  Promoció  Econòmica  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 el decret de l’Alcaldia núm. 2015-0628, adoptat en data 16.07.2015.

Segon. Ratificar el decret de l’Alcaldia núm. 2015-0809, adoptat en data 22/09/2015.
 
Tercer. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar-lo al 
Departament  de  Secretaria,  al  Departament  d’Intervenció  General,  Tresoreria  i 
Finances i al Departament i la Regidoria de Promoció Econòmica

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

L’Alcalde demana la inclusió per urgència dels següents temes, essent aprovats per 
unanimitat dels assistents.

9.1 Expedient núm.: G336/2015/27.
Aprovació de les bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació 
temporal per prestar el servei de bar a la Festa de Cap d’Any.

La Regidoria de Joventut preveu un concurs públic per a l’atorgament d’una llicència 
d’ocupació temporal, per donar compliment a l’objectiu de dotar de barra de Bar la 
Festa de Cap d’Any.

La  finalitat del concurs és seleccionar una entitat o persona jurídica per gestionar el 
bar de la  Festa  de Cap d’Any 2015,  que s’ubicarà  a  la  pista  del  Pavelló  Esportiu 
Municipal d’Abrera.

A l’entitat  o  persona  jurídica  guanyadora  del  concurs  se  li  atorgarà  una  llicència 
d’ocupació  temporal  a  precari  d’acord  amb allò  establert  en  l’article  57 del  Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del Patrimoni del ens locals 
amb un cànon del 10% dels beneficis nets de la gestió del bar,  amb un pagament 
mínim de 300,00 €.

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.  Aprovar les bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació 
temporal per prestar el servei de bar de la Festa de Cap d’Any 2015, que s’annexen a 
aquest acord.

Segon. Iniciar el concurs i publicar l’anunci de licitació al Tauler municipal d’anuncis i al 
Perfil del Contractant del web municipal, per a la presentació d’ofertes en un termini de 
quinze dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació al web. 

Les  proposicions  es  presentaran  al  Registre  general  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  en 
horari d’atenció públic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

Tercer. Donar compte a la Intervenció Municipal, a l’Organisme de Gestió Tributària, 
Unitat Baix Llobregat Nord, Punt Inf. d’Abrera 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.
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9.2 Expedient núm.: G333/2015/32
Adjudicació  del  contracte  menor  de  subministrament  del  mòdul  Portal  de 
l’empleat (mòdul integrat amb SIGEP i Firmadoc).

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 de subministrament.

L’article 9 de l’esmentada llei defineix com contracte de subministrament aquell que té 
per  objecte l’adquisició,  l’arrendament  financer,  amb o sense  opció  de compra,  de 
productes o bens mobles.

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  subministrament  del  mòdul  Portal  de 
l’empleat (mòdul integrat amb SIGEP i Firmadoc)

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.

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  14/10/2015 de  valoració  de  l’oferta  presentada, 
subscrit per la Tècnica Gestora de Recursos Humans.

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 Seguretat ciutadana, Protecció Civil i 
Personal 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. Adjudicar el contracte menor de subministrament del mòdul Portal de l’empleat 
(mòdul  integrat  amb  SIGEP i  Firmadoc)  a   l’empresa  Aytos  CPD,  SL,   amb  NIF 
B41632332,  per un import de 8.243,00 €, sense IVA, 9.974,03 € amb el 21% d’IVA 
inclòs.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  9.974,03  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 491/62600 del pressupost municipal vigent.

13



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

1) Donar compliment a la “Proposta tècnica i econòmica 2015-5131/ setembre ‘15”
2) 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).

3) Lliurar  el  Model  CAE3  Coordinació  d’activitats  empresarials  en  matèria 
preventiva.

4) Nomenar  tècnic  municipal  responsable  d’aquest  contracte  la  Sra.  Yolanda 
Sánchez Varela.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Aytos CPD SL.

Cinquè. Donar  compte  a  la  Intervenció  municipal,  a  la  Regidoria  de  Seguretat 
ciutadana, Protecció Civil i Personal i al Departament de Recursos Humans.

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

9.3 Expedient núm.: G333/2015/33
Adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis  de  muntatge  i  desmuntatge  de 
l’enllumenat ornamental de Nadal per a la temporada 2015-2016.

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  la  prestació  dels  serveis  de  muntatge  i 
desmuntatge de 300 figures d’enllumenat ornamental  de Nadal  per a la temporada 
2015-2016.

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,  
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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 quatre invitacions a les empreses 
Electricitat Boquet SL, Cimcat Serveis SLU, NESRA Enginyeria i Instal·lacions SL i en 
el termini atorgat han presentat ofertes les empreses següents: 

1) Cimcat Serveis, SLU RE 7127: 24.000 € IVA exclòs.
2) Electricitat Boquet, SL RE 7128: 35.640 € IVA exclòs.
3) NESRA Enginyeria i Instal·lacions, SL RE 7129: 17.550 € IVA exclòs.
4) Instal·lacions RAX, SL RE 7139: 17.300 € IVA exclòs.

S’ha emès informe tècnic núm. 2015-0010 de data 20/10/2015, subscrit per l’arquitecte 
tècnic municipal, 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 Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga la 
llei, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  de  muntatge  i  desmuntatge  de 
l’enllumenat  ornamental  de  Nadal  per  a  la  temporada  2015-2016 a  l’empresa 
Instal·lacions RAX, SL, amb NIF B59236182,  per un import de  17.300  €, sense IVA, 
20.933 € amb el 21% d’IVA inclòs.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  20.933  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària  núm.  165/21900  del  pressupost  municipal  de  2016  i  condicionar 
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació del pressupost.

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  el  Sr.  Antonio 

Jiménez Medialdea.
4) Complir les prescripcions tècniques del contracte de data 06/10/2015.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Instal·lacions RAX, SL i a la resta d’oferents 
de manera telemàtica.

Cinquè. 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. 
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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 18.50 hores. 

Vist i plau
La Secretària acctal, L’Alcalde,

Isabel de la Cerda Fernández Jesús Naharro Rodríguez 

16


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament d'Abrera
	2015-12-23T11:35:09+0100
	Abrera
	CPISR-1 Isabel de la Cerda Fernández
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament d'Abrera
	2015-12-24T11:15:09+0100
	Abrera
	CPISR-1 C Jesús Naharro Rodríguez
	Ho accepto




