
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 
D’ABRIL DE 2018

A la Vila d’Abrera, essent les 18:15 hores del dia 17 d’abril de 2018, es reuneixen, a la 
Sala de Juntes de la Casa de la Vila, prèvia convocatòria per a 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.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció 

Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)
- Sr.  Albert  Roca  Presas,  regidor  delegat  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i 

jardins, Urbanisme i mobilitat i Millora (PSC). 
- 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:

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

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

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

   

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.: 2225/2018
Acta de la Junta de Govern Local de data 3/04/18

2 CONTRACTES

2.1
Expedient núm.:  G330/2011/05
Devolució  de la  garantia  definitiva  del  contracte  de  serveis  de  recollida  d’animals  de 
companyia abandonats al municipi.
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2.2

Expedient núm.: G330/2013/10
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis d’Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor.

2.3
Expedient núm.: 2166/2017
Donar compte decrets en matèria de Contractació

2.4
Expedient núm.: G328/2016/13
Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres de finalització de la nova escola 
bressol municipal 2a fase.

2.5
Expedient núm.: 124/2017
Aprovació  de  l’acta  de  recepció  de  les  obres  anomenades  “Substitució  de  la  tanca 
metàl·lica a la deixalleria municipal”.

2.6
Expedient núm.:  G329/2016/10
Pròrroga del contracte del lot 1 subministrament de vestuari del personal de l’Ajuntament 
d’Abrera.

2.7
Expedient núm.: G330/2013/17
Prorroga conjuntural del contracte de serveis d’intervenció amb adolescents i les seves 
famílies: ZAS

2.8
Expedient núm.: G330/2011/07
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de control d’abocaments de les 
aigües residuals a la xarxa de clavegueram.

3 OBRES

3.1

Expedient núm.:  E013/2016/041
Legalització de les obres ja realitzades i llicència per finalització d’obres tot a l’immoble 
ubicat al c/ Canigó, 10-12 (CA.251-252), a instància d’ARL, amb NIF XXXXX720Q.

3.2

Expedient núm.:   1544/2018
Legalització  d'obres  menors  consistents  en  substitució  de  la  vorada  per  "bordillo 
americano" a l'immoble ubicat  a l’Av.  Sant  Hilari,  34, a instància de JMCC, amb NIF 
XXXXX681Q. 

3.3

Expedient núm.:   3448/2017 (E014/2017/065) 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al Polígon 24 
parcel·la  2,  a  instància  de  CSC,  amb  NIF  XXXXX396H,  en  nom  i  representació 
de Rogasa Construcciones y Contratas, SAU, amb CIF A58425760. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
---

5 SUBVENCIONS
---

6 CONVENIS
---

7 PERSONAL

7.1
Expedient núm.: 2161/2018
Assabentat  d’hores  extraordinàries  no  compensables  realitzades  pel  personal  de 
l’Ajuntament d’Abrera nòmina de març de 2018

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1
Expedient núm: 2324/2018
Procés de preinscripció i  matrícula de l’Escola Bressol Municipal  Món Petit  per al curs 
2018-2019

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: 2225/2018
Acta de la Junta de Govern Local de data 3/04/18
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“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 3 d’abril de  
2018, 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.:  G330/2011/05
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de recollida d’animals de companyia 
abandonats al municipi.

“Per acord de la Junta de Govern Local núm. 221, adoptat en data  04/01/2012, es va 
adjudicar el contracte administratiu de serveis de recollida d’animals de companyia a  
l’empresa Centro Canino Sir Can, SL, amb CIF B62612338, per un import màxim anual  
de  21.239,99 €  (IVA  inclòs)  i  preus  unitaris  per  servei  prestat,  formalitzat  el  dia  
05/01/2012.
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Per Decret de l’Alcaldia núm. 2015-1129, de data 17/12/2015, es va aprovar la primera  
pròrroga del contracte.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.15, adoptat en data  13/12/2016 es va 
aprovar la segona pròrroga del contracte.

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant  
escrit  de  data  13/02/2018  (Registre  núm.  Rebut-2018-E-RC-1485),  d’acord  amb  el  
termini d’execució que estableix la clàusula tercera del contracte.

S’ha emès informe de núm. 101SP 2018-0025i data 27/03/2018, subscrit per la tècnica 
de  Salut  Pública  i  Sanitat,  segons  el  qual  no  s'aprecien  circumstàncies  que 
desaconsellin el retorn de la garantia definitiva del contracte d’acord amb els articles 110 i  
111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

La 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 Medi Ambient i Sanitat, 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 de recollida  
d’animals de companyia prestat fins el 31/12/2017.

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 metàl·lic,  
d’import 900 €, que el contractista Centro Canino Sir Can, SL té dipositada en aquesta 
corporació.

Quart. Notificar aquest acord a Centro Canino Sir Can, SL.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei de Medi Ambient i Salut  
Pública.”

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.: G330/2013/10
Devolució de la garantia definitiva del  contracte de serveis d’Oficina Municipal  d’Informació al 
Consumidor.

“Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.1, adoptat en data  30/12/2013, es va 
adjudicar el contracte administratiu de  serveis Oficina Municipal d’Informació al  
Consumidor (OMIC)  a la  Federació  Unió  Cívica de Consumidors i Mestresses de  
casa de Catalunya (UNAE), amb NIF G60004827, per un import de 6.776 € (IVA inclòs),  
formalitzat el dia 2/01/2014.
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Per Decret de l’Alcaldia núm. 2015-1130, de data 17/12/2015, es va aprovar la primera  
pròrroga contractual.

Per acord de la Junta de Govern Local núm.  2.2, adoptat en data  15/11/2016,  es va 
aprovar la segona pròrroga contractual.

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant  
escrit de data 13/02/2018 (Registre núm.  Rebut-2018-E-RE-94), d’acord amb allò que  
estableix la clàusula segona del contracte. 

S’ha emès informe núm. 101SP 2018-0024  de data 27/03/2018, subscrit per la tècnica 
de Sanitat i  Salut,  segons el qual  no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el  
retorn de la garantia definitiva del contracte d’acord amb els articles 110 i 111 de la Llei  
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
 
La 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:

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat dels serveis d’Oficina 
Municipal d’Informació al Consumidor, prestats fins el dia 31/12/2017.

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 metàl·lic,  
d’import 560 €, que el contractista Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses 
de casa de Catalunya té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a la Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses 
de casa de Catalunya (UNAE).

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal, al Servei de Promoció Econòmica i  
Ocupació i a la tècnica de Sanitat i Salut Pública.”

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.: 2166/2017, 3108/2017, 243/2018 i G333/2015/19
Donar compte de decrets en matèria de Contractació.

“L’Alcaldia  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  els  decrets  següents,  relatius  a  
procediments contractuals:

- núm. 2018-0406 de data 21.03.2018, exp. 2166/2017
- núm. 2018-0407 de data 21.03.2018, exp. 3108/2017
- núm. 2018-0408 de data 21.03.2018, exp. 243/2018
- núm. 2018-0450 de data 28.03.2018, exp. G333/2015/19
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- núm. 2018-0481 de data 05.04.2018, exp. 2166/2017

La part dispositiva final de cada decret estableix l’obligació de donar compte a la Junta  
de Govern Local com a òrgan de contractació, en virtut de les delegacions efectuades  
per  l’alcalde d’aquest  Ajuntament,  mitjançant  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-0593 de  
data 2/07/2015.

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

ACORD

Primer. Donar  compte  dels  decrets  relatius  a  adjudicació  de  contractes  amb 
procediment contractual obert, que es relacionen seguidament:

- Decret d’Alcaldia num. 2018-0406 de data 21.03.2018 d’adjudicació del contracte del lot 2  
dels serveis de formació de Promoció Econòmica.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-0407 de data 21.03.2018 d’adjudicació del contracte d’obres  
de reforma de la climatització del CAM.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0408  de  data  21.03.2018  d’adjudicació  del  contracte  de  
serveis de podologia al Casal dels Avis i al Casal social de Sta. Ma. de Vilalba.

- Decret  d’Alcladia  núm.  2018-0481  de  data  05.04.2018  d’adjudicació  del  contracte  de  
serveis de formació de Promoció Econòmica, lots 1, 3 i 4, Exp. 2166/2017

Segon. Donar  compte  dels  decrets  relatius  a  convalidació  de  factura,  que  es 
relacionen seguidament:

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0450  de  data  28.03.2018  de  convalidació  de  factura  del  
contracte  menor  de  servei  de  consergeria  i  vigilància  a  les  instal·lacions  esportives  
municipals, Exp. G333/2015/19.”

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.: G328/2016/13
Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres de finalització de la nova escola bressol  
municipal 2a fase.

“Per decret d’Alcaldia núm. 2016-0630 de data 1 de juliol de 2016, es va adjudicar el  
contracte  administratiu  d'obres  de  finalització  de  l’execució  del  projecte  ordinari  
anomenat “Nova Escola bressol municipal 2a fase” a Artífex Infraestructuras, SL, amb  
NIF: B65675365, per un preu de 254.038,14 € (IVA inclòs), formalitzat el 4 de juliol de  
2016.

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada mitjançant  
aval d’assegurança de caució núm. 2N-G-620001124 de data 28 de juny de 2016 de  
l’asseguradora Generali España S.A., per import de 10.497,44€, mitjançant escrit de  
data 1 de febrer de 2018 (registre d’entrades núm. 2018-E-RE-65), d’acord amb allò  
que estableix la Clàusula 6a del contracte. 
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S’ha emès informe tècnic de data 29 de març de 2018 (número 2018-0043), subscrit  
per  l’arquitecte  Cap  del  Servei  d’Urbanisme,  Obres  i  Serveis,  segons  el  qual  no  
s'aprecien  circumstàncies  que  desaconsellin  el  retorn  de  la  garantia  definitiva  del  
contracte.

Aquesta proposta d’acord ha estat  formulada per l’àrea de Territori  i  Sostenibilitat,  i  
aquest regidor delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat i Millora  
en ús de les atribucions que m’atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de  
desembre de 2016, proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat de l’execució de l’obra  
de  finalització  de  la  nova  escola  bressol  municipal  2a  fase,  sense  perjudici  de  la  
responsabilitat contractual per vicis ocults (al llarg del termini de 15 anys) d'acord amb  
l'article 244 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Segon. Aprovar  la  liquidació  del  contracte  indicat  i  declarar  l’extinció  pel  seu  
compliment, sense perjudici del que s’estableix a la part dispositiva anterior.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el retorn de la garantia constituïda en forma  
d’assegurança  de  caució,  d’import  10.497,44€,  que  el  contractista  Artífex  
Infraestructuras, SL, amb NIF: B65675365, té dipositat en aquesta corporació. 

En aquest sentit, s'informa que es retornarà l’aval dipositat (núm. 2N-G-620001124, de  
data  28  de  juny  del  2016),  que  es  podrà  retirar  de  les  oficines  municipals,  al  
Departament d’Intervenció General, Tresoreria i Finances, en horari d’atenció al públic  
(de dilluns  a  divendres  de  12  a  14 hores),  amb l’aportació  de  la  legitimitat  de  la  
representació, si escau.

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Artífex Infraestructuras, SL, i donar compte a  
la Intervenció municipal i a l’àrea de Territori i Sostenibilitat”

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.: 124/2017
Aprovació de l’acta de recepció de les obres anomenades “Substitució de la tanca metàl·lica a la 
deixalleria municipal”.

“Per  decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1447  de  data  13  de  novembre  de  2017,  es  va  
adjudicar  el  contracte  menor  d’obres  de  substitució  de  la  tanca  metàl·lica  a  la  
deixalleria municipal, a l’empresa Cros Obres i Serveis, SL, amb CIF B-66.247.891,  
per un import de 29.477,05 € IVA inclòs.

En data 13 de febrer de 2018 s’ha formalitzat l’acta de recepció de l’obra per part dels  
agents que intervenen en el contracte.

De  conformitat  amb  la  documentació  que  obra  en  l'expedient,  no  s'aprecien  
circumstàncies que desaconsellin confirmar la recepció de les obres.

Aquesta proposta d’acord ha estat  formulada per l’àrea de Territori  i  Sostenibilitat,  i  
aquest regidor delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat i Millora en  
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ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  de  22  de  
desembre de 2016 proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Rebre les obres anomenades substitució de la tanca metàl·lica a la deixalleria  
municipal, d’acord amb el resultat recollit a l'acta de data de recepció de 13 de febrer  
de 2018.

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària Cros Obres i Serveis, SL.

Tercer. Donar compte a la Intervenció municipal i a l’àrea de Territori i Sostenibilitat.”

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

2.6 Expedient núm.:  G329/2016/10
Pròrroga  del  contracte  del  lot  1  subministrament  de  vestuari  del  personal  de  l’Ajuntament 
d’Abrera.

“Per Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0793, adoptat en data 11/08/2016, es va adjudicar  
el contracte administratiu de subministrament de vestuari al personal de l’Ajuntament  
d’Abrera, respecte del lot 1, de conformitat amb les dades següents:

Lot 1 del contracte de subministrament de vestuari del personal de la Brigada municipal, de la  
Deixalleria, de neteja, de manteniment i vigilants d’instal·lacions d’Esports, de les conserges de  
les escoles, dels conserges d’equipaments culturals i de la treballadora familiar:

Adjudicatari: Paco García Prendas y artículos de uniformidad, SA CIF: A58265364 
Preu: 14.498,64 €,  21% IVA: 3.044,71 €, total: 17.543,35 €
Durada del cte.: 2 anys Prorrogable: 1 any.

El  contracte  es  va  formalitzar  el  06/09/2016  i  comprenia  dos  subministraments  de  
vestuari per a l’any 2016 i dos subministrament de vestuari per a l’any 2017.

La clàusula segona del contracte regula: “El  termini d’execució del contracte serà de dos  
anys, comptats des del dia hàbil següent a la formalització  del contracte.
No obstant,  es preveu la  possibilitat  de prorrogar per  mutu acord de las parts,  i  de forma  
expressa abans de la seva finalització, sempre que la duració total del contracte, inclosa la  
pròrroga, no excedeixi de tres anys i que la pròrroga no superi el termini fixat originàriament.
En  cas  de  no  prorrogar  mútuament  per  qualsevol  de  les  parts  s’haurà  de  comunicar,  
expressament  per  escrit  amb  una  antelació  mínima  de  tres  mesos  abans  de  finalitzar  el  
període.”

S’ha emès informe tècnic de data 27/03/2018, subscrit per la cap de Manteniment i  
Espai  Públic,  pel  cap  Brigada  manteniment  d’Esports  i  per  la  tècnica  de  serveis  
d’autonomia, segons el qual procedeix la pròrroga del contracte.

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, les  
Regidories d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme, Mobilitat i Millora, i d’Esports,  
Salut, Gent gran i Cultura, en ús de les atribucions que ens atorga el Decret d’Alcaldia  
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núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposen a la Junta de Govern Local l’adopció  
del següent:

ACORD

Primer. Prorrogar el contracte de subministrament de vestuari del lot 1, per al personal  
de Brigada,  de neteja,  de manteniment  i  vigilants  d’instal·lacions  d’Esports  i  de  la  
treballadora familiar, adjudicat a Paco García Prendas y artículos de uniformidad, SA, i  
considerar-lo finalitzat amb la recepció del subministrament del vestuari d’hivern de 2018.  
Aquesta  circumstància  s’acreditarà  mitjançant  l’acta  de  recepció  subscrita  entre  el  
contractista i cada responsable municipal, que se incorporarà a l’expedient.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 9.593,70 € (retribuïda mitjançant els preus  
unitaris  de  l’oferta)  a  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  núm.  920/22104  del  
pressupost municipal vigent.

Tercer. Notificar  aquest  acord  al  contractista  Paco  García  Prendas  y  artículos  de  
uniformidad, SA.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Serveis de Manteniment i  Espai  
Públic, d’Esports i d’Acció Social.”

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.: G330/2013/17
Prorroga  conjuntural  del  contracte  de  serveis  d’intervenció  amb  adolescents  i  les  seves 
famílies: ZAS

“Per  acord núm.  2.10,  adoptat  per  la  Junta  de Govern Local  de 2/04/2014,  es  va  
adjudicar  el  contracte  administratiu  de  serveis  del  Programa  d’intervenció  amb  
adolescents  i  les  seves famílies:  ZAS,  amb una durada de dos anys prorrogables  
anualment amb una durada màxima de 4 anys, a Maylan Terapeutas, SCP, amb NIF 
J65200289.                                       

En data 13/11/2015 la societat contractista va comunicar (Registre núm. 8074 de data  
18/11/2015) que, en l’aplicació de la Llei  27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost  
sobre  societats,  havien  de  liquidar  la  SCP i  sol·licitaven  la  cessió  del  contracte  
adjudicat a favor del soci gestor Sr. Millán Saenz del Campo.

Per acord 2.1 adoptat per la junta de Govern Local de data 15 de març de 2016, es va  
aprovar la cessió contractual entre Maylan Terapeutas, SCP i el Sr. Millán Saenz del  
Campo i la pròrroga del termini d’execució per una anualitat fins al dia 31/03/2018. La  
cessió es va formalitzar el 31/03/2016, contracte de serveis núm. 2016-0001.

Per acord núm. 9.3, adoptat per la Junta de Govern Local de data 06/03/2018, es va  
aprovar  la  licitació  dels  serveis  per  procediment  obert  i  es  troba  actualment  en  
tramitació.

9



S’ha emès informe tècnic de data 28/03/2018, subscrit per l’educadora social d’Atenció  
Primària, segons el  qual  és necessària una pròrroga conjuntural  del contracte fins a  
l’adjudicació resultant d’una nova licitació.

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 d’Hisenda i Serveis Socials, 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. Prorrogar  extraordinàriament  l’actual  contracte  de  serveis  del  Programa 
d’intervenció amb adolescents i les seves famílies: ZAS, fins a l'adjudicació i inici de la  
prestació  dels  serveis  pel  nou  adjudicatari,  un  cop  incoat  el  procediment  per  a  
l'adjudicació  del  nou  contracte,  adoptant  així,  les  mesures  necessàries  i  
indispensables per evitar un greu trastorn al servei públic, establint  la retribució del  
contractista Sr.  Millán Saenz del Campo, en els termes del contracte signat en data  
31/03/2016.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  3.230  € a  càrrec  a  l’aplicació  
pressupostària núm. 231/22612 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Notificar aquest acord al Sr. Millán Saenz del Campo.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei d’Acció social.”

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.: G330/2011/07
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de control d’abocaments de les aigües 
residuals a la xarxa de clavegueram.

“Per acord núm. 258, adoptat per la Junta de Govern Local en data 01/02/2012, es va  
adjudicar el contracte administratiu de serveis de control d’abocaments de les aigües  
residuals a la xarxa de clavegueram, al contractista Aqualogy Aqua Ambiente Servicios  
Integrales, SAU (canvi de denominació social a  Aquatec, proyectos para el sector del  
agua, SAU), amb CIF A85788073, formalitzat en data  09/02/2012.

Per acord núm. 2.13, de la Junta de Govern Local de data 28/12/2015, es va aprovar la  
pròrroga del contracte fins el 31/12/2017.

S’ha emès informe tècnic núm.  013AD 2018-0015  de data  04/04/2018, subscrit  pel  
tècnic de 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  110  i  111  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de 
novembre, 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 Medi Ambient i Sanitat, en ús de les atribucions que m’atorga el  
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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 de control  
d’abocaments de les aigües residuals a la xarxa de clavegueram.

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 forma d’aval,  
d’import 810 €, que el contractista té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a Aquatec, proyectos para el sector del agua, SAU.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei de  Medi Ambient i Salut  
Pública.”

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.:  E013/2016/041
Legalització de les obres ja realitzades i llicència per finalització d’obres tot a l’immoble ubicat al 
c/ Canigó, 10-12 (CA.251-252), a instància d’ARL, amb NIF XXXXX720Q.

 
“Per acord núm. 8165 de la Comissió de Govern de data 8 de juliol de 2002 es va  
atorgar  llicència  d’obres  a  ARL,  amb NIF XXXXX720Q,  per  executar  una  vivenda  
unifamiliar aïllada, tanques i piscina (expedient E013/2002/100). 

Mitjançant informe tècnic núm. 2016-0103 de data 8 de març de 2016, que consta en  
l'expedient  E380/2016/03,  es  detecta  l'existència  de  reformes/modificacions  i  
ampliacions executades fora de la llicència urbanística atorgada.

S'ha presentat al registre general municipal en data 29 de setembre de 2016, a les  
11:58 hores (registre d'entrades núm. 2016-E-RC-8350), petició de legalització de les  
obres  ja  realitzades  i  permís  per  finalitzar  l'habitatge  subscrita  per  ARL,  amb NIF  
XXXXX720Q,  tot  al  c/  Canigó,  10-12  (CA.251-252)  (referència  cadastral  
6762506DF0966S0001KA),  així  com diversa documentació  tècnica  complementària  
aportada en dates 15 de març de 2017, 14 de juny de 2017, 3 de desembre de 2017  
(registres  d'entrades  2017-E-RC-2614,  2017-E-RE-155,  2017-E-RE-422,  
respectivament), com a resposta als requeriments d'esmenes de dates 9 de gener de  
2017,  3  de  maig  de  2017,  14  de  novembre  de  2017  (registres  de  sortides  
2017-S-RC-102, 2017-S-RC-1509, i 2017-S-RE-302, respectivament).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 16 de març de 2018 (núm. 2018-0011) emès per l'arquitecte  
municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  4  d’abril  de  2018  (núm.  SS-2017-0253)  que  consta  a  
l’expedient.
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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 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. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 
2016, proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Legalitzar les obres ja executades i atorgar llicència per a la finalització de les  
obres que corresponguin, amb núm. d'expedient E013/2016/041, sol·licitada per  ARL, 
amb  NIF  XXXXX720Q,  a  l'habitatge  ubicat  al c/  Canigó,  10-12  (CA.251-252)  
(referència  cadastral  6762506DF0966S0001KA)  d'aquest  terme  municipal,  
condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  
majors,  a  les  condicions  particulars  que  s'indiquen  a  l'informe tècnic  i  les  que  es  
detallen a continuació: 
-  Les  ressenyades  en  els  projectes  tècnics  visats  pel  Col·legi  d’Arquitectes  de  
Catalunya amb el núms. 2001005242 de data 6 de març de 2001, i 2016005553 de  
data 13 de setembre de 2016, i a les documentacions presentades en dates 15 de  
març de 2017,  14 de juny de 2017,  3 de desembre de 2017 (registres d'entrades  
2017-E-RC-2614, 2017-E-RE-155, 2017-E-RE-422, respectivament).
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de  
tramitar el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
- La llicència urbanística atorgada no altera les situacions jurídiques privades existents  
entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de  
tercer.
 
Segon. Informar a ARL 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 394,56 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 72,23 € 
TOTAL €  466,79 € 

Tercer.  Requerir  a  l'interessat,  perquè  en  el  termini  dels  10  dies  següents  a  la  
notificació d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de  
450 euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments  
de les obligacions de la llicència, segons la carta de pagament que se li adjuntarà a la  
notificació.

Quart. 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  
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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.

Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  ARL,  i  a  l'Organisme de  Gestió  Tributària  de  la  
Diputació  de  Barcelona,  i  comunicar-lo  al   Departament  d'Intervenció  general,  
Tresoreria i Finances,  al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient (arquitecte 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.: 1544/2018
Legalització d'obres menors consistents en substitució de la vorada per "bordillo americano" a 
l'immoble ubicat a l’Av. Sant Hilari, 34, a instància de JMCC, amb NIF XXXXX681Q. 
 
“S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  1  de  març  de  2018  a  les  
13:21h (registre  d'entrades  núm.2018-E-RC-2165),  a  instància  de  JMCC,  amb NIF  
XXXXX681Q, petició de llicència d’obres consistents en la substitució de la vorada per  
"bordillo americano" a l’Av. Sant Hilari, 34 (referència cadastral 8873309).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 16 de març de 2018 (núm. 2018-0105) subscrit per l'arquitecta  
tècnica municipal, pel qual es constata que les obres ja s’han executat.
-  Informe  jurídic  de  data  4  d’abril  de  2018  (núm.  SS-2017-0254)  que  consta  a  
l'expedient.

 
La proposta d'acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sosteniblitat 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. Aprovar  la  legalització  d'obres  menors  amb  núm.  d'expedient  1544/2018,  
a JMCC,  amb  NIF XXXXX681Q,  per  les  obres  ja  executades  consistents  en  la  
substitució  de la  vorada  per  "bordillo  americano" a  l’Av.  Sant  Hilari,  34  (referència  
cadastral  8873309),  d'aquest  terme  municipal,  condicionada  al  compliment  de  les  
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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 1 de març de 
2018.
- La llicència urbanística atorgada no altera les situacions jurídiques privades existents  
entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de  
tercer.
 
Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i  
8, se li practicarà una liquidació definitiva, 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 54,90 €

 TOTAL ................................... 54,90 €
 
Tercer. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat  i  comunicar-lo  al   Departament  
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient  
(arquitecta tècnica 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.:   3448/2017 (E014/2017/065) 
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a  l'immoble  ubicat  al Polígon  24 
parcel·la 2,  a instància de CSC, amb NIF XXXXX396H, en nom i representació de Rogasa 
Construcciones y Contratas, SAU, amb CIF A58425760. 

Es deixa l’assumpte sobre la taula atès que des del Servei d’Urbanisme s’ha d’estudiar 
la incidència a l’expedient d’un informe emès pel tècnic de Medi Ambient.

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
---

5.- SUBVENCIONS
---

6. CONVENIS
 ---

7.- PERSONAL

7.1 Expedient núm.: 2161/2018
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina de març de 2018
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“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 pel Servei de Gestió de les Persones  
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 del mes de març de 2018, essent  110,25 normals, 73,67 festives o nocturnes i  
11,00 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: 2324/2018
Procés de preinscripció i matrícula de l’Escola Bressol Municipal Món Petit per al curs 2018-2019

“En data 27.07.2009, per Decret d’Alcaldia, es va adjudicar la gestió del servei municipal  
d’Escola  Bressol,  per  la  modalitat  de  concessió  administrativa,  a  Serveis  Educatius 
Cavall  de  Cartró,  S.L. i  en  data  28.07.2009  es  va  signar  amb  l’adjudicatari  el  
corresponent contracte de gestió.

El  Decret  75/2007,  de 27 de març (publicat  al  DOGC núm. 4852,  de 29.03.2007)  
estableix  el  procediment  d’admissió  de l’alumnat  als  centres en els  ensenyaments  
sufragats amb fons públics.

La  Llei  12/2009,  del  10  de  juliol,  d’educació  (publicada  al  DOGC núm.  5422,  de  
16.07.2009) regula el sistema educatiu a Catalunya.

La  Resolució  ENS/603/2018,  de  27  de  març  (publicada  al  DOGC núm.  7591,  de  
04.04.2018), aprova les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del  
Servei  d'Educació  de  Catalunya  i  altres  centres  educatius,  en  els  diversos  
ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.

En  conseqüència,  i  de  conformitat  amb  el  que  disposa  la  normativa  citada,  és  
convenient  dictar  mesures  per  tal  de  coordinar  adequadament  el  procés  de 
preinscripció i matrícula al servei públic Escola Bressol Municipal Món Petit. 

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit d’Ensenyament en el marc de la  
normativa  vigent  i,  tenint  en compte tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta regidoria  
delegada d’Ensenyament,  en ús de les atribucions que m’atorga el  Decret d’Alcaldia  
núm. 2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern Local  
l’adopció del següent

ACORD
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Primer.  Obrir  el  període  de  preinscripció  del  curs  2018-2019  de  l’Escola  Bressol  
Municipal Món Petit, que es realitzarà del 30 d’abril a l’11 de maig de 2018, i fer-ne la  
màxima difusió. 

Segon. Oferir el nombre de vacants per a cada nivell (grup 0-1 any, grup 1-2 anys, grup  
2-3 anys) que resulti de deduir del nombre de places escolars de cada nivell la reserva  
corresponent a la previsió d’infants procedents del nivell anterior. 

Tercer. Aprovar la documentació que es relaciona a continuació: 

Annex 1: Informació preinscripció i matrícula curs 2018-2019
Annex 2: Normativa curs 2018-2019
Annex 3: Qüestionari complementari a la sol·licitud de preinscripció 

Quart.  Notificar  aquest acord a  Serveis Educatius Cavall de Cartró, S.L., als Serveis  
Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat i  a l'AMPA de l’Escola Bressol Municipal  
Món Petit,  adjuntant  una còpia  del  document  aprovat,  i  comunicar  a  la  Direcció  de  
l'Escola Bressol Municipal Món Petit, al Departament d'Intervenció general, Tresoreria i  
Finances, al d’Ensenyament i a Ràdio Abrera.

Cinquè. Publicar aquest acord al Tauler municipal d’anuncis.”

Obert debat sobre aquest punt, es decideix no aprovar de moment l’annex 4 de l’apartat 
tercer relatiu al calendari lectiu, atès que encara no és el definitiu.

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, en els termes que han estat transcrits ut supra.

9.-  SOBREVINGUTS

 No n’hi hagué.

I no havent-hi  més assumptes a tractar,  el  President  dóna per finalitzada la sessió 
quan són les 18:35 hores del dia 17 d’abril de 2018, de la qual en dono fe i lliuro la  
present acta amb el seu vistiplau. 

  Vist i plau
El secretari                 L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                             Jesús Naharro Rodríguez 
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