
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 9 DE GENER DE 2018 PER 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:10 hores, del dia 9 de gener de 2018, es reuneixen, 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 Rodríguez (PSC) 

Vocals: 
- Sr.  Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat  d’Esports,  Salut,  Gent  Gran i 

Cultura (PSC).  
- Sr.  F.  Xavier  Serret  i  Marsiñach,  regidor  delegat  de  Medi  Ambient  i 

Sanitat (ERC)
- Sra.  Montserrat  Navarro  Caraballo,  regidora  delegada  de  Joventut, 

Comunicació, Infància, Dones i Igualtat (PSC)

Secretari: Sr. Oscar Buxeres Soler

A petició del Sr. Alcalde, assisteixen també a la sessió els/les següents regidors/res:

- Sr.  José  Luís  Hita  Bullón  regidor  delegat  de  Seguretat  Ciutadana, 
Protecció civil i Personal (PSC)

- Sra. Maria Teresa Novell Joya, regidora delegada d’Hisenda i Serveis 
Socials (PSC). 

- Sra. Maria José Orobitg Della, regidora delegada d’Ensenyament, Acció 
Cultural i Patrimoni Cultural (ERC).

- Sr. Ferran Alberdi Vera, Gerent director de serveis.  

Excusen l’assistència:

- Sr.  Albert  Roca  Presas,  regidor  delegat  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i 
jardins, Urbanisme i mobilitat i Millora (PSC). 

   
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: 

              ORDRE DEL DIA

PUNT ASSUMPTES
1 APROVACIÓ ACTES

 1.1 Expedient núm.: G013/2018/01 (60/2018)
Acta de la Junta de Govern Local de data 19/12/17

2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.:  G330/2014/24
Devolució de la garantia definitiva del contracte mixt de serveis i subministraments per a 
la millora de la instal·lació d’enllumenat públic d’Abrera

2.2 Expedient núm.: G330/2016/38
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de millora de la climatització a 
diferents edificis municipals.

2.3 Expedient núm.: G329/2017/16
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Canvi de la forma de prestar la garantia definitiva del contracte de subministrament (en 
arrendament) de l'enllumenat ornamental de Nadal.

2.4 Expedient núm.: E359/114TL/2016/08
Devolució de la garantia definitiva de la concessió demanial de la P15 i el M15 del mma

2.5 Expedient núm.: 2826/2017
Declarar deserta la licitació de la concessió demanial per a l’explotació del bar del Casal  
social de Les Carpes.

3 OBRES

3.1 Expedients núms.: 3404/2017 i els referenciats
Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors presentades 
pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de novembre de  2017. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: E052/2017/05 
Comunicació  d’activitat  de  fabricació  de  sistemes  transportadors  al  camí  dels 
Sagraments, 65, nau 23.

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS

6.1 Expedient núm.: 4494/2017 (G401/2016/03/081LM)
Ratificació de l’addenda de pròrroga del  Conveni  amb el  Consorci  del  Bages per  al  
tractament de residus de les fraccions orgànica i vegetal.

7 PERSONAL

7.1 Expedient núm. G227/2017/25
Assabentat  d’hores  extraordinàries  no  compensables  realitzades  pel  personal  de 
l’Ajuntament d’Abrera nòmina novembre i desembre 2017 

8 ALTRES ASSUMPTES

---

9 SOBREVINGUTS

9.1 Expedient núm.: G328/2017/02 (FACT-2018-51) 
Aprovació de la factura núm. 17122200001 de data 22.12.2017 presentada per Asfaltos 
y Construcciones Elsa, SA i de la 4a certificació d’obra del contracte d’obres per a la 
millora de la pavimentació de diferents carrers del municipi, fase 2.

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2018/01 (60/2018)
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 19/12/17

“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.
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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 19 de desembre  
de 2017, 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.:  G330/2014/24
Devolució de la garantia definitiva del  contracte  mixt  de serveis  i  subministraments  per  a  la 
millora de la instal·lació d’enllumenat públic d’Abrera.

“Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.4, adoptat en data 4 de març de 2015, es  
va adjudicar  el  contracte  administratiu  mixt  de serveis  i  subministraments  per  a la  
millora de la instal·lació d’enllumenat públic d’Abrera a l’empresa Alumbrados Viarios,  
SA, amb NIF A08523094, per un import de 204.050,01 € (IVA inclòs), formalitzat el 10 de 
març de 2015.

S’ha emès informe tècnic núm. 127AM 2017-0191 de data 29/11/2017, subscrit pel cap 
del Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient, segons el qual,  finalitzada  la 
durada  del  contracte i  el  seu termini  de  garantia,  no  s'aprecien  circumstàncies  que  
desaconsellin el retorn de la garantia definitiva, d’acord 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.
 
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,  Mobilitat  i  Millora,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret 
d’Alcaldia  núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local  
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l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar  finalitzat  el  període  de  garantia  i  la  conformitat  del  servei  i  
subministraments per a la millora de la instal·lació d’enllumenat públic d’Abrera, prestat 
per Alumbrados Viarios, SA.

Segon. Declarar l’extinció del contracte pel seu compliment i aprovar la seva liquidació.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia, constituïda en forma d’aval,  
d’import 8.431,82 €, que el contractista Alumbrados Viarios, SA té dipositada en aquesta 
corporació.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Alumbrados Viarios, SA.

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

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.: G330/2016/38
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de millora de la climatització a diferents 
edificis municipals.

“Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0193, adoptat el dia 13 de febrer de 2017,  es va 
adjudicar  el  contracte  de  serveis  de  millora  de  la  climatització  a  diferents  edificis  
municipals (Ajuntament, Casa de Cultura, Hotel d’entitats i Casal social del Rebato) a  
Inster Manteniments, SL, amb CIF B65018087, per un preu de 48.905,54 € (IVA inclòs),  
formalitzat el 20/02/2017.

S’ha emès informe tècnic núm. 127AM 2017-0193 de data 30/11/2017, subscrit pel cap 
del Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, segons el qual,  finalitzada  la 
durada  del  contracte i  el  seu termini  de  garantia,  no  s'aprecien  circumstàncies  que  
desaconsellin el retorn de la garantia definitiva, d’acord 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.
 
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.  Mobilitat  i  Millora,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret 
d’Alcaldia  núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local  
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del servei millora de la  
climatització a diferents edificis municipals (Ajuntament, Casa de Cultura, Hotel d’entitats  
i Casal social del Rebato), prestat per Inster Manteniments, SL.

4



Segon. Declarar l’extinció del contracte pel seu compliment i aprovar la seva liquidació.

Tercer. Ordenar  a la  Tresoreria  municipal  tornar  la  garantia  constituïda en metàl·lic,  
d’import  2.020,89 €,  que  el  contractista  Inster  Manteniments,  SL té  dipositada  en 
aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Inster Manteniments, SL.

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

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.: G329/2017/16
Canvi  de  la  forma  de  prestar  la  garantia  definitiva  del  contracte  de  subministrament  (en 
arrendament) de l'enllumenat ornamental de Nadal.

“Per Decret de l’Alcaldia núm.2017-1125, adoptat en data 16/08/2017, es va adjudicar  
el  contracte  administratiu  de  subministrament  (en  arrendament)  de  l'enllumenat  
ornamental de Nadal a l’empresa Cimcat Serveis, SL, amb CIF B65897084, per un  
preu de 57.717 €, IVA inclòs, una durada de contracte de dos anys, prorrogable per  
dos anys més, amb formalització el dia 23/08/2017.

En  data  02/11/2017  (Registre  núm.  2017-E-RE-341),  el  contractista  sol·licita  la  
devolució de la garantia d’import 2.385 €, dipositada en metàl·lic en data 09/08/2017, i  
la  seva substitució  per  una  assegurança de caució de Crédito  y  Caución  d’import  
2.385 €, que ha estat dipositada com a garantia definitiva del contracte.

L’article 95 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 regula l’exigència d’una garantia del  
5% del preu d’adjudicació, exclòs l’IVA, en els contractes que celebra l’administració.

L’article 96 regula les formes de prestar la garantia del contracte: en efectiu, mitjançant  
aval, contracte d’assegurança de caució i, quan s’estableixi al plec, mitjançant retenció  
del preu.

Aquesta  proposta  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,  Mobilitat  i  Millora,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  
d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local  
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Retornar la garantia definitiva del contracte subministrament (en arrendament)  
de l'enllumenat ornamental de Nadal, d’import 2.385 €, dipositada per Cimcat Serveis,  
SL en metàl·lic el dia 09/08/2017, atès que en data 16/11/2017 la garantia ha estat  
dipositada en forma d’assegurança de caució.

Segon. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament d’import 2.385 € al contractista  
Cimcat Serveis, SL.
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Tercer. Notificar aquest acord al contractista Cimcat Serveis, SL.

Quart. Donar compte al Departament d’Intervenció.”

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.: E359/114TL/2016/08
Devolució de la garantia definitiva de la concessió demanial de la P15 i el M15 del mma.

“Per acord núm. 2.2/1161, adoptat per la Junta de Govern Local de data 17/07/2013,  
es va adjudicar la concessió demanial de la parada 15 i del magatzem 15 del Mercat  
Municipal d’Abrera (en endavant, mma) a Antònia Martínez Sánchez, sector comercial  
verd,  amb  una durada de la  concessió de 2 anys prorrogable per 2 anys més.  El  
22/07/2013 es va formalitzar la concessió, previ dipòsit, en metàl·lic, d’una garantia  
definitiva per un import de 101,28 €.

Per acord núm. 2.6, adoptat per la Junta de Govern Local de data 03/09/2014, es va  
aprovar el canvi de titularitat de la concessió demanial de la P15 i el M15 del mma a  
favor de L’Antònia, SCP, amb CIF J66091307, societat formada per la Sra.  Antònia 
Martínez  Sánchez i  el  Sr.  Pau Camacho Mesa,  i  es va aprovar la devolució de la  
garantia prestada per la cedent, previ dipòsit de la mateixa garantia, d’import 101,28 €,  
per la societat cessionària de la concessió.

Per acord núm. 2.7, adoptat per la Junta de Govern Local de data 08/06/2015, es va  
aprovar la pròrroga de la concessió demanial de la P15 i el M15 del mma a favor de  
L’Antònia SCP, fins el dia 21/07/2017.

Per acord núm. 8.4, adoptat per la Junta de Govern Local de data 04/10/2016, es va  
aprovar la cessió de la P15 i el M15 del mma al Sr. Pau Camacho Mesa, amb motiu de 
la dissolució de la societat com a conseqüència de la reforma tributària.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-1583, adoptat en data 13/12/2017  s’ha  adjudicat  
una nova concessió demanial de la P15 i el M15 del mma al Sr. Pau Camacho Mesa, 
amb una durada de cinc anys prorrogables per cinc anys més, qui va dipositar, en data  
23/11/17, una garantia definitiva d’import 104,96 €.

El Sr. Pau Camacho Mesa, en nom i representació de la societat L’Antònia SCP, ha  
sol·licitat  la  devolució  de  la  garantia  definitiva,  mitjançant  escrit  de  data  11/12/2017  
(Registre núm. 2017-E-RC-11206). 

S’ha emès informe tècnic PE117-2017 de data 14/12/2017, subscrit per la tècnica de  
Promoció  Econòmica,  segons  el  qual,  finalitzada  la  durada  de  la  concessió,  no 
s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la garantia definitiva, d’acord  
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.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació,  
en el marc de la normativa vigent i  tenint en compte tot el relacionat anteriorment,  
aquesta  Regidoria  de  Promoció  Econòmica,  Consum  i  Turisme,  en  ús  de  les  
atribucions  que m’atorga el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302 del  dia  22/12/2016,  
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:
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ACORD

Primer. Declarar l’extinció del període concessional pel seu compliment de la concessió  
demanial de la parada P15 i del magatzem M15 atorgada a L’Antònia SCP i, amb canvi  
de titularitat, al Sr. Pau Camacho Mesa.

Segon. Ordenar  a  la  Tresoreria  municipal  tornar  la  garantia  d’import  101,28  €, 
constituïda en metàl·lic per L’Antonia SCP.

Tercer. Notificar aquest acord al Sr. Pau Camacho Mesa, en nom i representació de la  
societat L’Antonia, SCP.

Quart. Donar  compte  a  la  Intervenció  municipal  i  al  Departament  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.

2.5 Expedient núm.: 2826/2017
Declarar deserta la licitació de la concessió demanial per a l’explotació del bar del Casal social 
de Les Carpes.

“Per acord núm. 2.3, adoptat per la Junta de Govern Local en data 21 de novembre de  
2017,  es  van  aprovar  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  Plec  de  
prescripcions tècniques reguladores de la concessió demanial per a l’explotació del bar  
del Casal social de Les Carpes de Vilalba, amb un cànon de concessió de 3.600 € (150  
€/mes), per un període concessional de dos anys, prorrogable per dos anys més, i es va  
convocar la licitació pel procediment obert, amb publicació al Perfil de contractant des del  
dia 23/11/2017 fins el dia 20/12/2017 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  
de data 04/12/2017.

Durant el termini de presentació d'ofertes, que ha finalitzat el dia 19/12/2017, no s'ha  
presentat cap proposició.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en el  marc de la normativa vigent  aquesta Regidoria d’Esports,  Salut,  Gent  gran i  
Cultura, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del  
dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer.  Declarar  deserta  la  licitació  de  la  concessió  demanial  per  a  la  gestió,  
explotació i manteniment de les instal·lacions del servei de bar del Casal social de Les  
Carpes, convocada  per  acord  núm.  2.3  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  
21/11/2017, per no haver-se presentat cap proposició.”

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

3.- OBRES  
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3.1  Expedients núms.: 3404/2017 i els referenciats
Assabentat  de  comunicacions  prèvies  per  a  la  realització  d'obres  menors  presentades  pels 
interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de novembre de  2017. 
 
“S'han  presentat  durant  el  mes de novembre de  2017 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, Urbanisme i Medi  
Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori  en el marc del Decret  
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el  
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme,  
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents  
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions,  
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en  
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que li  
atorga el Decret núm. 2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016, 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 detallen a continuació:

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3444/2017 (E015/2017/151)
-  INTERESSAT: MTLO
- NIF: XXXXX924F
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Generalitat, 8 (referència cadastral 8471407 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres  
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 3547/2017 (E015/2017/152)
-  INTERESSAT: MDAR
- NIF: XXXXX062B
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Abrera, 20 (CA.338bis) (referència cadastral 6960402 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4069/2017 (E015/2017/153)
-  INTERESSAT: MHB
- NIF: XXXXX283C
- OBRES COMUNICADES: desmuntar una barra d'un bar
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Rb. Torrentet, 14, Local (referència cadastral 8370005 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 4071/2017 (E015/2017/155)
-  INTERESSAT: AMQ
- NIF: XXXXX156V
- OBRES COMUNICADES: condicionament parets interiors del garatge i pintat de les  
mateixes
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Rebato, 16 (referència cadastral 7975734 )
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
  
Segon.  Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  
Finances (Cap de Departament, Tresorera i a l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat i  
Suport),  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi Ambient  (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.: E052/2017/05
Comunicació d’activitat de fabricació de sistemes transportadors al camí dels Sagraments, 65, 
nau 23.

No procedeix l’adopció de cap acord en relació a aquest punt atès que ja es va aprovar 
en la sessió de data 19.12.17

5.- SUBVENCIONS
---

                         

6.- CONVENIS

6.1 Expedient núm.: 4494/2017 (G401/2016/03/081LM)
Ratificació de l’addenda de pròrroga del Conveni amb el Consorci del Bages per al tractament 
de residus de les fraccions orgànica i vegetal.

“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, celebrada el dia 3 de maig de 2016, va  
aprovar el Conveni amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus de les fraccions  
orgànica  dels  residus  municipals  (FORM)  i  de  restes  vegetals  (FV)  a  la  planta  de  
compostatge del Consorci.

En data 18 de maig de 2016, l’ajuntament d’Abrera i el Consorci del Bages per a la  
Gestió  de  Residus  van  signar  l’esmentat  conveni  de  col·laboració  per  regular  les  
condicions de prestació del serveis de tractament de la fracció orgànica dels residus  
municipals procedents de la recollida selectiva en origen aportats per l’ajuntament a la  
planta de compostatge del Consorci.

Segons l’apartat sisè, sobre el termini de vigència del conveni, la seva vigència té efectes  
a partir de la seva signatura i fins a data 31 de desembre de 2017. 

En data 18 de  desembre de 2017 (RE-11458) el Consorci del Bages notifica l’acord de la  
seva Comissió executiva de data 15.12.17, pel qual s’aprova l’addenda de prorroga, de  
l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2018, podent-se prorrogar per períodes anuals.
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S’ha emès  l’informe del tècnic de Medi Ambient núm. 2017-0103, de data 27.12.17,  
sobre la conveniència de subscriure aquesta prorroga de Conveni.

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi  
Ambient en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  
anteriorment, aquesta Regidoria, en ús de les atribucions que li  atorga el Decret de  
l’Alcaldia núm. 2016/0129 del dia 9 de febrer del 2016, proposa a la Junta de Govern  
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Aprovar  l’addenda  de  pròrroga  del  conveni  entre  l’ajuntament  d’Abrera  i  el  
Consorci del Bages per a la gestió de residus, per regular les condicions de prestació del  
servei  de  tractament  de  la  FORM  aportats  per  l’ajuntament  d’Abrera  fins  el  31  de  
desembre de 2018. 

Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 31.966 € (IVA inclòs)  
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1623/22703 del pressupost municipal de l’exercici  
de 2018.

Tercer.  Facultar  al  Sr.  Alcalde  per  a  la  seva  signatura  i  notificar  aquest  acord  al  
Consorci del Bages per a la Gestió de Residus

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

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

7.- PERSONAL

7.1 Expedient núm.: G227/2017/25
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina de novembre i desembre de 2017

“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 incloses a la  
nòmina de novembre de 2017, essent  22,81 normals i  24,75 festives o nocturnes, i a  
la nòmina de desembre de 2017, essent 15 normals i 29,75 festives o nocturnes.”

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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8.- ALTRES ASSUMPTES

---

9.-  SOBREVINGUTS

Es  proposa  la  introducció  del  següent  punt  a  l’ordre  del  dia  de  manera 
sobrevinguda, la qual cosa és aprovada per unanimitat dels membres assistents.

9.1 Expedient núm.: G328/2017/02 (FACT-2018-51) 
Aprovació  de la  factura  núm.  17122200001 de data  22.12.2017 presentada  per  Asfaltos  y 
Construcciones Elsa, SA i de la 4a certificació d’obra del contracte d’obres per a la millora de la 
pavimentació de diferents carrers del municipi, fase 2.

“Per decret de l’Alcaldia núm. 2017-0959 de data 13 de juliol de 2017, es va adjudicar el  
contracte administratiu d’obres de millora de la pavimentació de diferents carrers del  
municipi,  fase 2, a Asfaltos y Construcciones Elsan, SA, amb CIF núm.  A81940371,  
per un import de 383.980,08 € (21% IVA: 80.635,82 €, total: 464.615,90 €).

L’empresa adjudicatària ha presentat la següent factura i certificació:
- Factura núm.  17122200001  de data  22 de desembre de 2017  per  un import  de  

6.064,22 € (registre d’entrada núm. 75 de 3 de gener de 2018).
- 4a  certificació  d’obres  i  la  relació  valorada  corresponent  (registre  d’entrada  

2017-E-RC-11744 de 22 de desembre de 2017).

La certificació d’obra i la factura corresponent han estat informades favorablement pel  
tècnic municipal director de l’obra.

La proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i Medi  
Ambient,  Unitat  de Suport  Administratiu  d’Urbanisme i  Territori,   en el  marc de  les 
facultats que em confereix l’article 21.1.f) de la Llei 7/85 de 2 d’Abril, Reguladora de les  
bases de règim local, l’article 41.17 del ROF i les Bases d’Execució del Pressupost per a  
la disposició de la despesa i desenvolupament de la gestió econòmica municipal, i la 
normativa vigent, i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta Regidoria  
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i mobilitat, i Millora, en ús de les  
atribucions que m’atorga el núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposo a la 
Junta de govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Aprovar la certificació núm. 4 de  les obres  millora per a la pavimentació de  
diferents carrers del municipi,  fase 2, i  la  factura núm. 17122200001 (per import de  
6.064,22  €)  de  data  22  de  desembre,  presentades  pel  contractista  Asfaltos  y 
Construcciones Elsan, SA, amb CIF núm.  A81940371.

Segon. Aprovar el reconeixement de les obligacions pels conceptes assenyalats, per un  
import  de  6.064,22  €  (IVA  inclòs),  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  núm.  
1532/61903 del pressupost municipal de 2017.

Tercer.  Ordenar  a  la  Tresoreria  Municipal  el  seu  pagaments  a  favor  de  l’empresa  
adjudicatària, per un imports de 6.064,22 € (IVA inclòs).
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Quart. Notificar aquest acord al contractista Asfaltos y Construcciones Elsan, SA.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme, Territori  
i Medi Ambient (tècnics).”

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

I no havent-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
El secretari                 L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                             Jesús Naharro Rodríguez 
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