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DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 19 / de juny / 2018

Durada Des de les 18:10 fins a les 18:30 hores

Lloc Sala de Juntes

Presidida per JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ

Secretari ÒSCAR BUXERES SOLER

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

77631692E ALBERT ROCA PRESAS SÍ

46669329Y FERRAN ALBERDI VERA SÍ

35113949X FRANCESC XAVIER SERRET MARSIÑACH SÍ

30529744G FRANCISCO SANCHEZ ESCRIBANO SÍ

39362663A JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ SÍ

43406654L JOSÉ LUIS HITA BULLÓN SÍ

38504214Y MARIA JOSE OROBITG DELLA SÍ

38145616R MARIA TERESA NOVELL JOYA SÍ

38447758S MONICA TORRE MARIN CUESTA SÍ

38131350H MONTSERRAT NAVARRO CARABALLO SÍ

 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 



 

 

A) PART RESOLUTIVA

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior, de data 5 de juny de 2018, és 
aprovada per unanimitat dels assistents.

 

2. Expedient 3117/2018. Incoació d’expedient sancionador al concessionari de 
les parades 5/6 i del magatzem 2 del Mercat Municipal d’Abrera.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per acord núm. 2062, adoptat pel Ple municipal de data 06/11/2008, es va adjudicar 
definitivament la concessió de les parades 5/6 i del magatzem 2 de Mercat Municipal 
d’Abrera (en endavant, MMA) al Sr.  Xavier Colell Asturias.

Per acord núm. 4992, adoptat per la Junta de Govern Local de 18/11/2010, es va 
aprovar la transmissió de les concessions a favor d’Hermida y García, SCP, amb CIF 
J65312787, previ dipòsit de 3.000 € en concepte de garantia definitiva del contracte.

Les clàusules 28.1 i 28.2 del Plec administratiu que regeix el contracte estableixen 
que són facultats de l’ajuntament, entre d’altres, fiscalitzar la gestió de l’adjudicatari 
mitjançant la inspecció del servei per mitjà dels serveis facultatius corresponents. 
L’Ajuntament tindrà atribucions, també, per a la intervenció administrativa i la 
realització de funcions d’auditoria i policia.

Les clàusules 26.2.a) i 26.2.f) estableixen, respectivament, que és obligació del 
concessionari complir i estar al corrent, en tot moment de totes les obligacions en 
matèria fiscal, laboral i assegurances socials, seguretat i higiene en el treball, i, en 
general, de les que li corresponguin com a societat. El concessionari ha d'acreditar i 
justificar-ho, sempre que sigui requerit per l'ajuntament; igualment s’estableix 
l’obligació del concessionari al pagament de les quotes ordinàries o especials de la 
comunitat de concessionaris o dels tributs, preus públics municipals, inclòs el cànon.

Segons certificat emès per l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació 
de Barcelona de data 23 d’abril de 2018, els deutes de Hermida y García, SCP són 
d’import total 33.077,46 €, en concepte d’aigua, cànons i ocupació de la via pública 
des de l’any 2011.

El concessionari Hermida y García, SCP, després de ser requerit, no ha presentat els 
certificats d’Hisenda i Seguretat Social ni ha autoritzat l’ajuntament per poder 
obtenir-los directament, però admet que no està al corrent de pagaments amb 
aquestes administracions.

 



 

La clàusula 29.1.a) estableix que es considera infracció molt greu l’impagament dels 
tributs i preus públics municipals, inclòs el cànon i l’incompliment reiterat de les 
instruccions donades per l’ajuntament.

Hermida y García, SCP ocupa la parada 21 i els magatzems 3/4 del MMA, sense la 
preceptiva llicència, amb les restes de les obres de reforma efectuada a les parades 
5/6, tal i com queda acreditat mitjançant reportatge fotogràfic de data 08.05.18 que 
consta a l’informe tècnic PE36/2018 i fent cas omís de les reiterades instruccions 
donades per a la seva retirada.

Les penalitats que l’Ajuntament podrà imposar al concessionari seran les previstes al 
Reglament General del Mercat Municipal d’Abrera (RMMA). Concretament, per faltes 
molt greus es podrà sancionar amb:

-    “Multa de 5.001 € fins el màxim que la legislació autoritzi a l'Ajuntament. 
-    Suspensió temporal de l’activitat fins un termini màxim de tres mesos.
-    Pèrdua de la concessió, en el seu cas.
-    Les demés sancions específiques determinades a les condicions de cada 
concessió.”

Segons l’article 30.1 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte de concessió són causes d’extinció del contracte, entre d’altres:

“g) L’incompliment reiterat de l’obligació referent a la satisfacció del cànon, entenent 
per reincidència la manca de compliment durant dos anys, consecutius o no.”

D’acord amb l’article 30.2 del plec administratiu la resolució del contracte produirà els 
efectes legalment establerts i, en el supòsit d'incompliment per causes imputables al 
contractista, els següents: 

a)    “Incautació de les garanties definitives. 
b)    Reintegrament a càrrec del contractista de la despesa que resulti de la nova 
adjudicació o realització en relació a l'anterior, de la qual porti causa, i dels altres 
danys i perjudicis ocasionats en allò que excedeixi a l'import de la garantia incautada. 

c)    Retenció d'elements del contractista, si es creu oportú.” 

D’acord amb tot el relacionat anteriorment, la Regidoria delegada de Promoció 
Econòmica, Comerç 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. Incoar expedient sancionador a HERMIDA Y GARCÍA, SCP, per la comissió 
de presumptes infraccions molt greus tipificades al Plec de clàusules administratives 
particulars del contracte de concessió de parades i magatzem al Mercat Municipal 
d’Abrera, d’acord amb el plec de càrrecs que s’adjunta a la present resolució.

Segon. Nomenar com a instructora de l’expedient sancionador la funcionària Anna 
Parera Plaza.

 



 

Tercer. Donar audiència al contractista, en el termini màxim de 10 dies hàbils, als 
efectes d’efectuar al·legacions i proposar les proves que estimi oportunes en relació 
al present expedient sancionador.

Quart. Notificar aquest acord a Hermida y García, SCP i donar compte a la 
intervenció municipal.

 

3. Expedient G330/2011/19. Devolució de la garantia del contracte de serveis de 
prevenció de riscos laborals en les disciplines preventives de seguretat en el 
treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i de vigilància 
de la salut

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.8, adoptat en data 4/06/2014, es va 
adjudicar el contracte administratiu de serveis de prevenció de riscos laborals, en les 
disciplines preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i 
psicosociologia aplicada, i de vigilància de la salut del personal de l’Ajuntament 
d’Abrera a Sociedad de prevención de Egarsat, SL (amb canvi de denominació social 
a Excelencia y garantia para la salud en el trabajo, SLU), NIF B64734528, per un 
import de 34.146 € IVA inclòs i un termini d’execució de dos anys prorrogable per un 
any més, formalitzat el dia 17/06/2014.
 
Per acord núm. 2.8 de la Junta de Govern Local, adoptat en data 19/04/2016, es va 
prorrogar el contracte de serveis indicat per a la anualitat compresa entre l’1/07/2016 
i el 30/06/2017.
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0931, adoptat el dia 10/07/2017, es va prorrogar 
extraordinàriament l’indicat contracte de serveis fins a l'inici de la prestació dels 
serveis un cop incoat el procediment per a l'adjudicació d’un nou contracte, adoptant 
així les mesures necessàries i indispensables per evitar un greu trastorn al servei 
públic i donar compliment a la normativa vigent en matèria de PRL.
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0752, adoptat en data 23/05/2018, s’ha adjudicat 
el contracte de serveis de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut del 
personal de l’Ajuntament d’Abrera a l’empresa Excelencia y garantia para la salud en 
el trabajo, SLU. El contractista va garantir el nou contracte mitjançant assegurança 
de caució dipositada el dia 08/05/2018.
 
S’ha emès informe núm. 2018-0033, de data 01/06/2018, subscrit pel tècnic de 
Protecció Civil, segons el qual finalitzada la durada del contracte 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 Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, en ús de les atribucions 
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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 la conformitat dels serveis de prevenció de riscos laborals, en les 
disciplines preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i 
psicosociologia aplicada, i de vigilància de la salut del personal de l’Ajuntament 
d’Abrera executat pel contractista Excelencia y garantia para la salud en el trabajo, 
SLU .
 
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 1.545,60 €, que el contractista té dipositada en aquesta corporació.
 
Quart. Notificar aquest acord a Excelencia y garantia para la salud en el trabajo, 
SLU.
 
Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei de Seguretat Ciutadana.

 

4. Expedient G330/2016/26. Pròrroga dels contractes mixt de subministrament, 
en arrendament, i de serveis de buidat i manteniment de contenidors de 
recollida d'oli vegetal domèstic, de serveis de gestió integral de fraccions de 
residus de la Deixalleria i de serveis de recollida de paper confidencial (3 lots)

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Assen
timent

LOT 1
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-1129, adoptat en data 16/08/2017, es va 
adjudicar el contracte mixt de subministrament, en arrendament, i de serveis de 
buidat i manteniment de contenidors de recollida d'oli vegetal domèstic (lot 1) a 
l’empresa Recicloil, SL, amb NIF B64117450, per un import de 12.051,60 € (IVA 
inclòs), formalitzat el 12/09/2017.

La clàusula segona del contracte regula: “El  termini d'execució del contracte serà 
d’un any. El servei s’iniciarà concretament el dia 1 de setembre de 2017. No obstant, 
es preveu la possibilitat de prorrogar, per mutu acord de las parts i de forma expressa 
(prèvia sol·licitud del contractista) abans de la seva finalització, sempre que la 
duració total del contracte, inclosa  la pròrroga, no excedeixi de dos anys.”

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 
21/03/2018 (Registre núm. 2018-E-RC-2892).

S’ha emès informe tècnic núm. 013AD 2018-0020, de data 26/04/2018, subscrit pel 
tècnic de Medi Ambient, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que 

 



 

desaconsellin la pròrroga del contracte.

Vist l’informe jurídic núm. 2018-0016 de data 08/06/2018 emès pel secretari 
municipal.

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 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 el contracte mixt de subministrament, en arrendament, i de serveis 
de buidat i manteniment de contenidors de recollida d'oli vegetal domèstic (lot 1), 
adjudicat a Recicloil, SL, entre l’1/09/2018 i el 31/08/2019, per un import total per a 
aquesta anualitat de 12.051,60 IVA inclòs.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 4.017,20 € (execució de setembre a 
desembre) a càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 1621/22703 del pressupost 
municipal vigent i la de 8.034,40 € (execució de gener a agost) a càrrec de 2019 i 
condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest 
pressupost.
 
Tercer. Notificar aquest acord al contractista Recicloil, SL.

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

LOT 2

Per Decret d'Alcaldia núm. 2017-1129, adoptat en data 16/08/2017, es va adjudicar 
el contracte de serveis de gestió integral de fraccions de residus de la Deixalleria (lot 
2) a l’empresa Centre de gestió mediambiental, SL, amb NIF B60916533, per un 
import de 19.888,22 € (IVA inclòs), formalitzat el 23/08/2017.

Per acord núm.9.2, adoptat per la Junta de Govern Local de 20/02/2018, es va 
modificar el contracte per un import de 7.423,10 €, 905,71 € d’IVA, amb un total de 
8.328,81 € i especificant que l’IVA aplicable és d’un 10% per al transport i gestió de 
residus (861,61 €) i d’un 21% per al lloguer de contenidors (44,10  €), retribuïble 
segons preus unitaris que consten a la modificació convencional.

La clàusula segona del contracte regula: “El  termini d'execució del contracte serà 
d’un any. El servei s’iniciarà concretament el dia 1 de setembre de 2017. No obstant, 
es preveu la possibilitat de prorrogar, per mutu acord de las parts i de forma expressa 
(prèvia sol·licitud del contractista) abans de la seva finalització, sempre que la 
duració total del contracte, inclosa  la pròrroga, no excedeixi de dos anys.”

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 
30/05/2018 (Registre núm. 2018-E-RE-404).

S’ha emès informe tècnic núm. 013AD 2018-0037, de data 01/06/2018, subscrit pel 

 



 

tècnic de Medi Ambient, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que 
desaconsellin la pròrroga del contracte.

Vist l’informe jurídic núm. 2018-0017 de data 08/06/2018 emès pel secretari 
municipal.

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 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 el contracte serveis de gestió integral de fraccions de residus de la 
Deixalleria (lot 2), adjudicat a Centre de gestió mediambiental, SL, entre l’1/09/2018 i 
el 31/08/2019, per un import total per a aquesta anualitat de 28.217,03 IVA inclòs.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 9.405,68 € (execució de setembre a 
desembre) a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 1621/22703 del pressupost 
municipal vigent i la de 18.811,35  € (execució de gener a agost) a càrrec de 2019 i 
condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest 
pressupost.
 
Tercer. Notificar aquest acord al contractista Centre de gestió mediambiental, SL.

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

LOT 3

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-1129, adoptat en data 16/08/2017, es va 
adjudicar el contracte de serveis de recollida de paper confidencial (lot 3) a l’empresa 
Destrupack confidencial, SL, amb NIF B86186079, per un import de 5.860 € (IVA 
inclòs), formalitzat el 09/09/2017.

La clàusula segona del contracte regula: “El termini d'execució del contracte serà 
d’un any. El servei s’iniciarà concretament el dia 1 d’octubre de 2017. No obstant, es 
preveu la possibilitat de prorrogar, per mutu acord de las parts i de forma expressa 
(prèvia sol·licitud del contractista) abans de la seva finalització, sempre que la 
duració total del contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi de dos anys.”

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 
22/05/2018 (Registre núm. 2018-E-RC-5010).

S’ha emès informe tècnic de data 30/05/2018, subscrit pel tècnic de Medi Ambient, 
segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del 
contracte.

Vist l’informe jurídic núm. 2018-0018 de data 08/06/2018 emès pel secretari 
municipal.

 



 

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 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 el contracte de serveis de recollida de paper confidencial a les 
dependències municipals (lot 3), adjudicat a Destrupack confidencial, SL, entre 
l’1/10/2018 i el 30/09/2019, per un import total per a aquesta anualitat de 5.860 IVA 
inclòs.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 1.465 € (execució d’octubre a desembre) 
a càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 1621/22703 del pressupost municipal 
vigent i la de 4.395 € (execució de gener a setembre) a càrrec de 2019 i condicionar 
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Destrupack confidencial, SL.

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

 

5. Expedient 2166/2017. Resolució del recurs de reposició interposat contra 
l’adjudicació del contracte de formació de Promoció Econòmica del lot 6 Curs 
d’auxiliar de magatzem i nova adjudicació.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0191, adoptat en data 08/02/2018, es va aprovar 
el procediment d'adjudicació del contracte administratiu de serveis de formació de 
Promoció Econòmica, per procediment obert, amb divisió del contracte en set lots i 
un pressupost base de licitació per al lot 6 de 6.900 €, exempts d’IVA.

S’ha emès informe núm. PE 18/2018 de data 17/04/2018, subscrit per la tècnica de 
Promoció Econòmica i Ocupació, de valoració de les proposicions admeses als lots 6 
i 7 del contracte. 

A la Mesa de Contractació de la mateixa data es va donar compte de l’informe tècnic 
i es va efectuar proposta d’adjudicació del contracte del lot 6, de conformitat amb la 
puntuació obtinguda:
 

Licitadors al lot 6 Oferta Punts a) Punts b) Total
Talentágora, SL 6.000 68,11 30 98,11
Javier Tovar Morales 5.975 70 0 70,00
Alba Institut Tècnic de Formació, SL 6.800 7,57 30 37,57
Fundació Laboral de la Construcció 6.800 7,57 30 37,57
Juan Carlos Berrocal Prudencio 4.400 0 30 30,00
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Sira Gestió Integral, SLU 5.382 0 30 30,00
Clara Soler Pardo 6.900 0 30 30,00
Esteban Julio Escorcia González 6.900 0 0 0

 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0688, adoptat el dia 17/05/2018, es van ratificar 
els acords de la Mesa de Contractació i es va adjudicar el contracte administratiu de 
serveis de formació de Promoció Econòmica, lot 6 Curs d’auxiliar de magatzem, 
d’acord amb les dades següents:

Adjudicatari: Talentágora, SL NIF: B66422916
Preu: 6.000 € IVA exempt. Pròrroga: no
Millores: facilitar material i recursos per als alumnes del curs, valorat en 500 €/curs, 
consensuat amb la responsable del contracte.

El contracte no ha estat formalitzat amb l’adjudicatari, per la qual cosa la resolució 
aprovada no s’ha perfeccionat, de conformitat amb l’article 153 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del sector públic.

El licitador Sira Gestio Ambiental, SL ha presentat escrit de registre núm. 
2018-E-RE-376 de data 22/05/2018, qualificat com a recurs de reposició interposat 
contra la valoració de la seva oferta econòmica, ratificada per Decret de l’Alcaldia 
núm. 2018-0688 de 17/05/2018, en el que sol•licita que es rectifiqui aquesta 
valoració i se’ls adjudiqui el contracte.

S’ha emès informe de data 29/05/2018, subscrit per la tècnica de Promoció 
Econòmica i Ocupació, en el que es posa de manifest que per un error de càlcul el 
licitador Sira Gestio Ambiental, SL va obtenir una puntuació a la seva oferta 
econòmica de 0 punts, ja que als criteris de valoració del plec de clàusules 
administratives consta que les propostes econòmiques que superin el percentatge de 
baixa del 22% del pressupost de licitació, no rebran cap puntuació. La seva oferta 
econòmica de 5.382 € no supera el 22% de baixa sinó que l’iguala, per tant, la 
puntuació correcta de l’oferta és de 70 punts, atès que és el preu més baix dels 
proposats sense superar el 22% esmentat. 

Procedeix rectificar l'error aritmètic detectat, classificar els licitadors i proposar 
l’adjudicació del contracte al licitador classificat el primer lloc: 

Licitador Punts criteri a) Punts criteri b) Total
Sira Gestió Integral, SLU 70 30 100
Talentágora, SL 41,50 30 71,50
Javier Tovar Morales 42,65 0 42,65
Alba Institut Tècnic de Formació, SL 4,61 30 34,61
Fundació Laboral de la Construcció 4,61 30 34,61
Juan Carlos Berrocal Prudencio 0 30 30
Clara Soler Pardo 0 30 30
Esteban Julio Escorcia González 0 0 0

 
En data 04/06/2018 (registre núm. 2018-S-RE-488) es va donar audiència del recurs 
interposat i de l’informe tècnic de rectificació de la valoració al licitador Talentágora, 
SL. Per escrit de 06/06/2018 (registre núm. 2018-E-RE-457) ha manifestat la seva 
conformitat amb la rectificació.

 



 

L’11/06/2018 el licitador Sira Gestio Ambiental, SL ha aportat la documentació 
requerida i ha sol•licitat la retenció del preu de la garantia definitiva.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria, en el marc de 
la normativa vigent, i aquesta Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç 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. Estimar el recurs de reposició presentat pel licitador Sira Gestio Ambiental, 
SL en data 22/05/2018, rectificar l’error aritmètic en la puntuació de la seva oferta 
econòmica de conformitat amb l’informe tècnic de 29/05/2018 i deixar sense efectes 
l’adjudicació a favor de Talentágora, SL del contracte de serveis de formació de 
Promoció Econòmica lot 6 Curs d’auxiliar de magatzem, aprovada per Decret núm. 
2018-0188 de 08/02/2018.

Segon. Fixar la garantia definitiva a retenir del preu del contracte del contracte de 
serveis de formació de Promoció Econòmica del lot 7, formalitzat amb Talentágora, 
SL, en un import de 356,50 €.

Tercer. Reconèixer i aprovar la devolució d’ingressos indeguts (DI), a favor 
Talentágora, SL, imputable a l’aplicació pressupostaria d'ingressos 399,00 Altres 
ingressos diversos, per un import de 14,30 €, en concepte de pagament de l’anunci 
de licitació del lot 6 i ordenar el seu pagament.

Quart. Adjudicar el contracte de serveis de formació de Promoció Econòmica lot 6 
Curs d’auxiliar de magatzem de 120 h. i gestió de pràctiques de 80 h., d’acord amb 
les dades següents:

Adjudicatari: Sira Gestió Integral, SLU NIF: B64942584
Preu: 5.382 € IVA exempt. Pròrroga: no
Millores: Facilitar materials i recursos per als alumnes del curs, valorats en 500 € i 
consensuats amb la tècnica responsable del contracte.

Cinquè. Disposar la despesa de 5.382 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
241/22699 del pressupost municipal vigent.

Sisè. Retenir del preu del contracte l’import de 269,10 €, corresponent a la garantia 
definitiva.

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

Vuitè. Notificar aquest acord a Talentágora, SL i a la resta de licitadors del lot 6, 
adjuntant l’informe que el motiva, i publicar-lo al Perfil de contractant.

Novè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei de Promoció Econòmica i 
Ocupació.

 



 

 

 

6. Expedient 3475/2018. Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i 
convocatòria de licitació del contracte de subministrament de la uniformitat de 
la Policia Local.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt

Per a l’adquisició de la uniformitat de la Policia Local d’Abrera es preveu la 
formalització d’un contracte administratiu de subministraments, amb divisió en dos 
lots i un termini d’execució fins el 31/12/2020, prorrogable per dos anys més.
 
Per Providència de l’Alcaldia, de data 06/06/2018, s’ha incoat l’expedient contractual.
 
S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de data 12/06/2018, 
subscrit per l’inspector cap de la Policia Local.
 
El valor estimat del contracte és de 190.368 €, IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació del lot 1 (uniformitat) és de 59.640 € i del lot 2 (calçat i accessoris) de 32.900 
€. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una suma total al lot 1 de 
72.164,40 € i al lot 2 de 39.809 €. 
 
Es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat per 
aquesta licitació, atès que dóna la possibilitat d’ofertar a tots els particulars del sector 
que ho vulguin fer, podent obtenir l’Administració l’execució del contracte amb una 
millor relació qualitat-preu.
 
Vist l’informe jurídic núm. 2018-0019 de data 12/06/2018 emès pel secretari 
municipal.
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la necessitat motivada de 
l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com l’emissió dels informes 
pertinents, la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, 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. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques del contracte administratiu de 
subministrament de la uniformitat de la Policia Local d’Abrera.
 
Segon. Iniciar el procediment obert de licitació del contracte i publicar anunci de 
licitació al Perfil de contractant per a la presentació d’ofertes en un termini de 15 
dies, a comptar des del següent al de la publicació al Perfil. Les proposicions es 
presentaran al Registre general (OAC), en horari d’atenció al públic.
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Tercer. Autoritzar la despesa de 31.992,40 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 920/22104 del pressupost municipal vigent, la despesa de 39.990,50 € a càrrec 
de 2019 i la despesa de 39.990,50 € a càrrec de 2020, condicionar l’existència de 
crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos i retenir el crèdit 
necessari per a l’eventual pròrroga del contracte els anys 2021 i 2022.
 
Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei de Seguretat Ciutadana.

 

7. Expedient 2492/2018. Donar compte de decrets en matèria de Contractació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

-    núm. 2018-0642 de data 09.05.2018, Exp. 2492/2018
-    núm. 2018-0671 de data 15.05.2018, Exp. 1851/2018
-    núm. 2018-0674 de data 16.05.2018, Exp. G333/2015/19
-    núm. 2018-0675 de data 16.05.2018, Exp. G333/2015/19
-    núm. 2018-0683 de data 17.05.2018, Exp. G333/2017/07
-    núm. 2018-0688 de data 17.05.2018, Exp. 2166/2017
-    núm. 2018-0692 de data 17.05.2018, Exp. 443/2018
-    núm. 2018-0702 de data 17.05.2018, Exp. G333/2017/26
-    núm. 2018-0732 de data 22.05.2018, Exp. 2422/2018
-    núm. 2018-0735 de data 22.05.2018, Exp. G337/2017/13
-    núm. 2018-0752 de data 23.05.2018, Exp. 262/2018
-    núm. 2018-0756 de data 23.05.2018, Exp. 1211/2018
-    núm. 2018-0760 de data 23.05.2018, Exp. 2785/2018
-    núm. 2018-0794 de data 30.05.2018, Exp. 443/2018
-    núm. 2018-0809 de data 01.06.2018, Exp. 3351/2018
-    núm. 2018-0810 de data 01.06.5018, Exp. 3396/2018
-    núm. 2018-0830 de data 05.06.2018, Exp. 2894/2018

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 menors, que 
es relacionen seguidament:

-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0642 de data 09.05.2018, d’adjudicació del contracte 

 



 

menor mixt de subministrament i serveis per a la redacció del pla de prevenció de 
residus municipals amb diagnosi participativa i accions en prevenció de residus.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0671 de data 15.05.2018 d’aprovació de la memòria 
valorada anomenada “creació d’habitatges d’emergència al cos annex de la masia de 
Can Morral d’Abrera” i adjudicació del contracte menor d’obres per executar-la.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0674 de data 16.05.2018 de convalidació de factura 
del contracte menor de servei de consergeria i vigilància a les instal•lacions 
esportives municipals.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0760 de data 23.05.2018 d’adjudicació del contracte 
menor de subministrament en modalitat de lloguer de cadires, taules, escenari, 
tanques i mòduls.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0809 de data 01.06.2018 d’adjudicació del contracte 
menor de serveis de suport tècnic a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat per a la 
planificació i seguiment de l’execució d’obres.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0830 de data 05.06.2018 d’adjudicació del contracte 
menor de servei de sonorització i il•luminació dels actes de la Festa Major.

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

-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0688 de data 17.05.2018 d’adjudicació del contracte 
de serveis de formació de Promoció Econòmica del lot 6 Curs d’auxiliar de magatzem 
i del lot 7 Curs de neteja d’immobles.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0692 de data 17.05.2018 d’adjudicació de les 
concessions demanials de les parades P2, P11/12 i del magatzem M14 del Mercat 
Municipal d’Abrera.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0752 de data 23.05.2018 d’adjudicació del contracte 
de serveis de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut del personal.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0756 de data 23.05.2018 d’adjudicació del contracte 
de serveis Programa d’atenció psicològica a infants, adolescents i les seves famílies: 
ZAS.

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

-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0675 de data 16.05.2018 de convalidació de factura 
del contracte menor de servei de consergeria i vigilància a les instal•lacions 
esportives municipals.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0683 de data 17.05.2018 de convalidació de factura 
del contracte menor del servei d’activitats dirigides.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0702 de data 17.05.2018 de convalidació de factura 
del mes d’abril del contracte menor de serveis d’assessorament jurídic en matèria 
urbanística.

Quart. Donar compte d’altres decrets relatius a altres procediments contractuals:

-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0732 de data 22.05.2018 d’adquisició del servei de 
manteniment d’ascensors a través de l’Acord marc de l’ACM.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0735 de data 22.05.2018 d’adquisició d’una 
furgoneta elèctrica, en modalitat d’arrendament, per al Servei d’Esports a través de 
l’Acord marc de l’ACM.

 



 

-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0794 de data 30.05.2018 de modificació del Plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la concessió de parades i 
magatzems del Mercat Municipal d’Abrera.
-    Decret d’Alcaldia núm. 2018-0810 de data 01.06.5018 d’inici d’expedient, 
aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
subministrament del mobiliari per a les noves dependències de Serveis Socials, 
Dones i Igualtat.

 

8. Expedient 3138/2018. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0753 
de data 23 de maig de 2018 d’admetre a tràmit la sol•licitud d’autorització per 
l’execució d’obres en sòl urbanitzable programat (segons l’article 54 del Decret 
legislatiu 1/2010) a instància de Grupo General Cable Sistemas, SA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

L’Alcaldia ha adoptat el Decret núm. 2018-0753 de data 23 de maig de 2018, 
d’admetre a tràmit la sol·licitud d’autorització per l’execució d’obres en sòl 
urbanitzable programat (segons l’article 54 del Decret legislatiu 1/2010) a instància 
de Grupo General Cable Sistemas, SA, amb el contingut literal següent:
 
“Expedient núm.: 3138/2018
Assumpte: Admetre a tràmit la sol·licitud d’autorització per l’execució d’obres en sòl 
urbanitzable programat (segons l’article 54 del Decret legislatiu 1/2010) a instància 
de Grupo General Cable Sistemas, SA.
 
El dia 23 d’octubre de 2017 té entrada en el registre general de l’Ajuntament, ofici 
subscrit per FCP, amb NIF XXXXX545W, en nom i representació de Grupo General 
Cable Sistemas, SA, amb NIF B08102790, mitjançant el qual aporta documentació 
tècnica relativa a l’actuació en sòl urbanitzable programat per a l’execució d’obres 
consistents en la instal·lació d’una sitja al c/ Metall, núm. 4 (referència cadastral 
0265004DF1906N0001EF), perquè aquesta administració atorgui el corresponent 
permís municipal. En resposta al requeriment d’esmena de data 22 de novembre de 
2017 (registre de sortides 3840 de 23 de novembre de 2017), JCL, en nom i 
representació de Grupo General Cable Sistemas, SA, presenta documentació per 
incorporar a l’expedient el dia 22 de desembre de 2017 (registre d’entrades 458)
 
Respecte del tràmit instat per Grupo General Cable Sistemas, SA, l’arquitecte 
municipal ha emès l’informe núm. 2018-0030 de data 9 de maig de 2018 que, en la 
seva part essencial, diu:
“Objecte: Llicència obres majors
Descripció de les obres: Instal·lació d'una sitja
Expedient: 3194/2017 (E013/2017/035)
Interessat: Grupo General Cable Sistemas, SA NIF/CIF: B08102790
Ubicació: C/ Metall, 4
Referència cadastral: 0265004
Data de sol·licitud: 23/10/17 (registre d'entrades 2017-E-RC-9726)
Antecedents
El 23.10.2017 amb RE 2017-E-RC-9726 es presenta sol·licitud de llicència d’obres.

 



 

El 09.11.2017 els serveis tècnics emeten informe d’esmenes indicant que a causa de 
la classificació dels terrenys on es proposa l’actuació (Sòl urbanitzable programat) 
l’autorització caldrà tramitar-la com una autorització d’usos i obres de caràcter 
provisional. D’acord amb l’anterior i amb els articles 65 i 66 del RPLU s’assenyala la 
documentació que caldrà aportar per tal de poder tramitar l’expedient.
El 22.12.2017 amb RE 2017-E-RE-458 es presenta la següent documentació*.
 
X 1 a) Memòria descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres 
així com de les obres necessàries per reposar la situació que s’alteri al seu estat 
original, amb indicació dels pressupostos d’execució de les obres provisionals i de 
reposició.   
X 2 b) Identificació precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb indicació 
de la seva referència registral i cadastral.   
X 3 c) Descripció i representació gràfica de les obres provisionals, amb indicació dels 
serveis urbanístics existents i els que calgui implantar, incloses les obres de connexió 
corresponents.   
X 4 d) Acceptació expressa de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres 
que s’autoritzin, així com de reposar la situació que s’alteri al seu estat original, quan 
ho acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquests 
conceptes, inclosa la finalització eventual dels contractes d’arrendament o qualsevol 
altre negoci jurídic al qual estiguin vinculats.   
X 5 e) Compromís exprés d’advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat dels 
usos i obres que s’autoritzin i dels seus efectes quan formalitzin qualsevol negoci 
jurídic amb terceres persones en virtut del qual els transmetin els drets respectius de 
propietat o ús corresponents als usos i les obres provisionals que s’autoritzin.  
(*) d’acord amb els art. 65 i 66 del RPLU.
Normativa aplicable
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme (en endavant TRLU).
Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (en 
endavant RLU).
Decret 64/2014, de 13 de maig, que aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística (en endavant RPLU).
Revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera, aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona el 14 d’octubre de 1987, acordada la seva publicació a 
efectes d’executivitat el 3 de febrer de 1988 i publicat al DOGC de 16.03.1988. 
Normes urbanístiques publicades al DOGC núm. 5.006 de 12.11.2007 (en endavant 
NNUU).
Classificació i qualificació del sòl
Sòl urbanitzable programat. Sector PPO Núm. 9 “Can Sucarrats (clau 24)”.
Informe
Atenent a la situació del sòl (Sòl urbanitzable programat) les obres i usos que s’hi 
puguin autoritzar hauran de ser de caràcter provisional i tramitar-se d’acord amb l’art. 
54 del TRLU. Les obres que se sol·licita de realitzar en aquest expedient es 
consideren incloses a l’art. 53.5 del TRLU que determina els supòsits d’autorització 
amb aquest règim, en tant que estan vinculades a una activitat econòmica 
preexistent i les obres són les mínimes necessàries. 
Vista la documentació presentada el 22.12.2017 es considera que ara l’expedient té 
tots els elements i compleix amb totes les condicions per a poder iniciar el tràmit 
determinat a l’article 54 del TRLU i concordants del RPLU. 
Conclusió
D’acord amb l’article 54 del TRLU i concordants del RPLU caldrà tramitar l’expedient 

 



 

d’acord amb el següent:
1.- Sotmetre l’expedient a exposició pública durant un termini de vint dies.
2.- Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona sobre la 
legalitat dels usos i les obres proposades. Informe que haurà de ser emès en un 
termini màxim de dos mesos. 
3.- Només si l’informe de l’apartat anterior és favorable la Corporació podrà atorgar la 
llicència sol·licitada i sempre d’acord amb les condicions determinades als art. 69 i 70 
del RPLU.”
 
La proposta de resolució ha estat formulada pel l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en el 
marc de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
l’Alcaldia, en ús de les atribucions que li atorga la Llei, i fent ús de la facultat 
d’avocació prevista a l’art. 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic
 
RESOL
 
Primer. Admetre a tràmit la sol·licitud d’autorització per l’execució de les obres 
consistents en la instal·lació d’una sitja al c/ Metall, núm. 4 (referència cadastral 
0265004DF1906N0001EF), en sòl urbanitzable programat, presentada en dates 23 
d’octubre de 2017 i 22 de desembre de 2017 per Grupo General Cable Sistemas, 
SA, amb NIF B08102790, atès que es compleixen els requisits de l’article 54.1 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme.
 
Segon. Obrir un tràmit d’informació pública, amb la publicació al BOP, a El Periódico 
de Catalunya, al tauler d’anuncis de la corporació i al web municipal, per un termini 
VINT DIES a comptar des del dia següent al de publicació al BOP. Durant aquest 
període d’informació publica, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Tercer. Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme als efectes que 
emeti informe sobre la legalitat dels usos i les obres proposades, per tal de poder 
prosseguir, en el seu cas, i segons el sentit favorable o desfavorable d’aquest 
informe, amb el present tràmit.
 
Quart. Notificar aquesta resolució a l’interessat i donat compte a la Junta de Govern 
Local. “
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
el Decret d’Alcaldia núm. 2015-0593 de data 2 de juliol de 2015, és la Junta de 
Govern Local l’òrgan delegat per resoldre el procediment objecte del decret abans 
ressenyat i, per això, s’ha de donat compte a la Junta de Govern Local de la seva 
emissió.
 
La 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, 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. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2018-0753 de data 23 de maig de 
2018, d’admetre a tràmit la sol·licitud d’autorització per l’execució d’obres en sòl 
urbanitzable programat (segons l’article 54 del Decret legislatiu 1/2010) a instància 
de Grupo General Cable Sistemas, SA.
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció municipal i a l’àrea de 
Territori i Sostenibilitat.
 

 

9. Expedient 1686/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar 
les obres consistents en substitució de la vorada per "bordillo americano" a 
l'immoble ubicat al Cm. dels Sagraments, 18, a instància de GCO, en nom i 
representació de CENORMA, S.L.U., amb NIF B62829486

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Assen
timent

S'ha presentat al registre general municipal en data 9 de març de 2018 a les 
12:47h (registre d'entrades núm.2018-E-RC-2516), petició de llicència urbanística 
subscrita per GCO, en nom i representació de CENORMA, S.L.U., amb NIF 
B62829486, per a executar la substitució de la vorada per "bordillo 
americano" al Cm. dels Sagraments, 18 (referència cadastral 7870713), així com 
diversa documentació tècnica complementària aportada en data 12 d’abril de 2018 
(registre d'entrades 2018-E-RC-3700), com a resposta al requeriment d'esmena de 
data 12 d’abril de 2018 (registre de sortides 2018-S-RE-273).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 18 d’abril de 2018 (núm. 2018-0160) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 11 de maig de 2018 (núm. SS-2018-0270) que consta a 
l'expedient.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat en el 
marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per 
expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de 
la normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta 
regidoria en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la Junta de govern 
local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres menors  amb núm. d'expedient 
1686/2018, a CENORMA, S.L.U., amb NIF B62829486, per a executar les obres 
consistents en la substitució de la vorada per "bordillo americano" al Cm. dels 
Sagraments, 18 (referència cadastral 7870713), d'aquest terme municipal, 

 



 

condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres 
menors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es 
detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en dates 9 de març i 
12 d’abril 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 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 67,71 €

 TOTAL........................................... 67,71 €
 
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 
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 l'interessat i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(arquitecta tècnica municipal).

 

10. Expedient 1370/2018. Resolució de recurs de reposició contra la liquidació 
de l’ICIO de la llicència d’obres atorgada per acord núm. 3.5 de la Junta de 
Govern Local de 20.03.2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentimen
t

 



 

Per acord núm. 3.5 adoptat per la Junta de Govern Local de data 20 de març de 
2018 s’atorga llicència d’obres menors a JRR, amb NIF xxxxx329D, per executar 
LES obres consistents en la instal·lació de gas natural a l’immoble ubicat al carrer 
Castella-La Manxa, núm.17.
 
L’apartat resolutiu segon de l’esmentat acord núm. 3.5 estableix la pràctica d’una 
liquidació provisional a l’interessat en concepte d’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO) de 92,93 €, calculat aquest import en base al pressupost 
presentat (2.520 €, 3.050 € IVA inclòs).
 
En data 30 d’abril de 2018, JRR, amb NIF xxxxx329D, presenta instància (registre 
d’entrada 2018-E-RC-4229), que es pot qualificar de recurs de reposició contra la 
liquidació, en el qual al·lega que el pressupost presentat inicialment en el tràmit de 
sol·licitud de llicència d’obra era erroni, i adjunta nou pressupost desglossat per valor 
de 991,73 €, sol·licitant que es torni a calcular i s’anul·li la liquidació anterior.
 
En data 4 de maig de 2018 l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe núm. 
2018-0038 que diu, en la seva part essencial:
“A la vista del nou pressupost presentat, en què no es contempla la substitució d’una 
caldera de gas-oil existent per una altre de gas, i considerant que el nou valor es 
troba dins del preus de mercat aplicables a l’obra objecte de llicència, informo 
favorablement la modificació de valor proposada pel sol·licitant. En conseqüència la 
liquidació de l’informe favorable a la sol·licitud serà la següent:
Pressupost declarat: 991,73 €
Pressupost estimat: 991,73 €
Import sobre construccions, instal·lacions i obres (3,66% del pressupost): 36,30 €”
 
La proposta d’acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 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. Estimar el recurs presentat per l’interessat el 30 d’abril de 2018 contra la 
liquidació de l’ICIO corresponent a la llicència d’obres atorgada per acord núm. 3.5 
de la Junta de Govern Local de data 20 de març de 2018.
 
Segon. Donar de baixa la liquidació provisional practicada per import de 92,93 €, 
com a conseqüència del dispositiu primer.
 
Tercer. Practicar a l’interessat la liquidació provisional que haurà de fer efectiva dins 
el terminis que 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 36,30 €   
 TOTAL 36,30 €  
 
Quart. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Organisme de Gestió Tributària; i 
comunicar-lo al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i Finances, i a l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat (arquitecte tècnic).

 

11. Expedient E017/2017/006. Pròrroga del termini per iniciar les obres a Endesa 
Distribució Elèctrica, S.L.U., amb NIF B82846817, per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament a l’avinguda Ca n'Amat, núm. 2 (referència cadastral 8559506)

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 3.6 adoptat de data 2 de maig de 2017, es 
va atorgar i aprovar la llicència d'obres amb núm. d'expedient E017/2017/006, 
sol•licitada per J.P.A., amb NIF XXXXX088D, en nom i representació de la raó social 
Endesa Distribució Elèctrica SLU, amb CIF B82846817, per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament, a l’Av. Ca n'Amat, 2 (referència cadastral 8559506).
 
L'esmentada autorització tenia vigència fins al dia 13 de maig de 2018, i en data 3 de 
maig de 2018, VGJ, amb NIF XXXXX217E, en nom i representació d’Endesa 
Distribució Elèctrica, SLU, amb CIF B82846817 (registre electrònic d’entrades núm. 
2018-E-RE-301), ha sol•licitat pròrroga de la llicència d’obres per poder continuar els 
treballs.
 
En relació amb la pròrroga sol•licitada s’ha emès informe tècnic núm. 2018-0040 en 
data 7 de maig de 2018, subscrit per l’arquitecte tècnic, segons el qual no s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin la pròrroga de la llicència i que diu en la seva part 
essencial:
“.../...
Com a resultat de la inspecció realitzada en data 07.05.2018 pels serveis tècnics 
municipals a l’obra indicada, el tècnic sotasignat informa:
- FAVORABLEMENT la concessió de la prorroga sol•licitada (6 mesos).”
 
L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme, diu, textualment:
Article 189 Caducitat de les llicències urbanístiques
4. Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga 
tant del termini de començament com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, 
en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol•liciten d'una manera 
justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. La llicència prorrogada per 
aquest procediment no queda afectada pels acords regulats per l'article 73.
 
La 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, 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. Prorrogar el termini per a iniciar les obres de l'ampliació de la xarxa de subministrament a l’avinguda Ca n'Amat, 
núm. 2 (referència cadastral 8559506), per un termini de 6 mesos addicionals, és a dir, fins el dia 13 de novembre de 
2018.

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

2.10 Pròrrogues llicències urbanístiques obres menors 12,83
 
Tercer. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal•lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal•lacions o obres, en el termini d'un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual 
podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal•lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte 
seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres 
casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les 
obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la 
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, 
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el 
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària.
 
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Endesa Distribució Elèctrica, SLU, i donar 
compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i 
Finances (Cap de Departament i a l’Administrativa Polivalent de Comptabilitat i Suport) 
i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (arquitecte tècnic). 
 

 

12. Expedient 3882/2018. Acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona 
en el marc del Catàleg de concertació 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” per a dos recursos tècnics (Trinxeres de la Guerra Civil i Vil·la romana 
de Sant Hilari)

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment

Segons l’informe tècnic del departament d’Acció Cultural i Patrimoni amb data 12 de 
juny del 2018, mitjançant el Decret d’Alcaldia número 2018-0178 de data 5 de febrer de 
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2018 l’Ajuntament d’Abrera va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la subvenció per a 
diverses actuacions al municipi d’Abrera, entre d’altres, dues de patrimoni que se citen a 
continuació: 
 

-          Recurs de recerca historicoarqueològica de la “segona fase d’excavacions de 
les Trinxeres de la Guerra Civil (expedient 1840010200)”

-          Recurs  de  recerca  historicoarqueològica  pel  “Projecte  arqueològic  vil·la 
romana de Sant Hilari” (expedient 1840010214 - Codificació: 18/Y/259456)

 
La  Diputació  de  Barcelona  ha  informat  que,  en  data  i  hora  05.06.2018,  17:02  s'ha 
realitzat el tràmit de Comunicació de sol·licitud ESTIMADA per part de Servei Patrimoni 
Arquitectònic  Local  pel  recurs  de  recerca  historicoarqueològica  de  la  “segona  fase 
d’excavacions de les Trinxeres de la Guerra Civil (expedient 1840010200) d’Abrera”.
La  Diputació  de  Barcelona  ha  informat  que  en  data  i  hora  05.06.2018,  16:59  s'ha 
realitzat el tràmit de Comunicació de sol·licitud ESTIMADA per part de Servei Patrimoni 
Arquitectònic Local pel recurs de recerca historicoarqueològica pel “Projecte arqueològic 
vil·la romana de Sant Hilari” (expedient 1840010214 - Codificació: 18/Y/259456).
Donat  que la  Regidoria d’Acció Cultural  i  Patrimoni  disposa de crèdit  suficient  a les 
partides  336/22699  -  PROTECCIÓ  I  GESTIÓ  PATRIMONI  HISTÒRIC-ARTÍSTIC 
(Segona fase d'excavacions de les Trinxeres de la Guerra civil) i 920/22706 – ESTUDIS 
I ASSISTÈNCIA TÈCNICA (Projecte arqueològic vil·la romana de Sant Hilari), segons la 
qual  es  podrà  atendre  la  despesa  d’aquestes  actuacions  i  després  de  rebre  la 
confirmació de l’estimació d’aquestes dues sol·licituds,
 
segons el  Decret  d’Alcaldia  número  2015-0593  de  2  de juliol  de  2015,  pel  qual  es 
 delega a la Junta de Govern Local la competència d’acceptar subvencions atorgades 
pels diferents ens públics,
 
aquesta proposta d'acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Cultural i Patrimoni, i 
aquesta regidoria delegada de Patrimoni en ús de les atribucions que li atorga el Decret 
núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016 proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Acceptar les subvencions concedides per la Direcció de Serveis de Cooperació 
Local de la Diputació de Barcelona, que es relacionen:
 
Actuació Import
- Segona fase d'excavacions de les Trinxeres de la Guerra civil RT  (recurs 

tècnic)
- Projecte arqueològic vil·la romana de Sant Hilari RT (recurs 

tècnic)
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria,  als 
Serveis municipals corresponents i notificar-ho a la Diputació de Barcelona.

 

13. Expedient 1154/2017.Aprovar la sol•licitud d’ajut pel finançament de les 
obres de conservació del Castell de Voltrera d’Abrera en el marc del “Programa 
1,5% cultural” del Ministerio de Fomento corresponent a l'any 2018

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

Segons l’informe tècnic del departament d’Acció Cultural i Patrimoni amb data 12 de 
juny del 2018 sobre la convocatòria d’ajuts per a finançar treballs de conservació o 
enriquiment  de béns immobles del  patrimoni  històric espanyol,  dins el  “Programa 
1,5% Cultural” del Ministerio de Fomento pel seu anunci al Núm. 136 del BOE (Sec. 
V-B. Pág. 39188) amb data 5 de juny de 2018, segons l’extracte de l’Ordre de 30 de 
maig de 2018 del Ministerio de Fomento;
 
i  en  complir-se  els  requisits  per  a  poder-hi  participar  en  règim  de  concurrència 
competitiva, per tal de preservar un ric element patrimonial d’Abrera com ho és el 
conjunt històric i arqueològic del Castell de Voltrera i la seva capella castral de Sant 
Pere;
 
La Regidoria d’Acció Cultural i Patrimoni remarca la necessitat de sol·licitar aquest 
ajut econòmic per tal de fer front a la despesa del manteniment, conservació, estudi i 
difusió del Castell de Voltrera d’Abrera.
 
La proposta d'acord a la Junta de Govern Local ha estat formulada pel Servei d’Acció 
Cultural i Patrimoni, i aquesta regidoria delegada de Patrimoni en ús de les 
atribucions que li atorga el Decret núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Sol·licitar formalment al Ministerio de Fomento l’ajut per a finançar el treball 
de  conservació  del  Castell  de  Voltrera,  dins  el  “Programa  1,5%  Cultural”  del 
Ministerio de Fomento pel seu anunci al Núm. 136 del BOE (Sec. V-B. Pág. 39188) 
amb data 5 de juny de 2018, segons l’extracte de l’Ordre de 30 de maig de 2018 del 
Ministerio de Fomento.
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria i 
als Serveis municipals corresponents.

 

14. Expedient 3238/2018. Aprovació de Conveni amb el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat en relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat 
reduïda

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant sengles convenis de 
col·laboració amb diferents ajuntaments de la Comarca està prestant un servei de 
transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda des de l’any 1992 i que, 
progressivament, ha anat incorporant noves rutes i serveis, essent responsable de la 
contractació dels operadors necessaris mitjançant els processons de selecció i 
adjudicació legalment establerts.
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Vist que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat en sessió 
celebrada el dia 7 de maig de 2018 va aprovar el conveni de cooperació entre el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera en relació al transport 
adaptat FIX per a persones  amb mobilitat reduïda per l’any 2018.
 
Atès que aquesta modalitat de servei de transport atendrà un tipus de 
desplaçaments fixos, reiteratius en origen, destinació i horari, de manera que poden 
ser fàcilment programats amb anticipació. Les persones usuàries del servei hauran 
d’estar en possessió del certificat de reconeixement de discapacitat i tenir limitacions 
greus de mobilitat, o presentar algun trastorn greu de conducta que impossibiliti l’ús 
d’un transport públic. 
 
S’ha emès informe tècnic de data 30 de maig de 2018, en el qual es proposa 
l’adhesió de l’Ajuntament d’Abrera al citat conveni.
 
D’acord amb la Llei 4/2003, de 4 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix a l’article 28 les competències 
de la comarca en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels 
ajuntaments.
 
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix la definició 
i tipus de convenis interadministratius.
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Social en el marc de 
la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria 
delegada de Serveis Socials, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 
2016/1302 del 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta de Govern Local el 
següent
 
ACORD
 
Primer. Aprovar la minuta del Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
l’Ajuntament d’Abrera en relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat 
reduïda, per l’any 2018, que s’annexa.
 
Segon. Assumir les obligacions derivades del conveni d’acord amb els termes 
següents:
 
 
 
L’Ajuntament d’Abrera es farà càrrec del cost de la despesa com a beneficiari del 
servei, inclosa la repercussió del cost produït per les despeses dels acompanyants, 
d’acord amb el detall següent:
 
 

Operador
Núm. 
Ruta

Centre destí Municipi Centre Places Cost total

RJ Autocars, SL 407 TC Can Comelles Esparreguera 6 21.815,89€

 
 
La citada aportació es farà efectiva en la seva totalitat i es regularitzarà a la 
finalització de l’exercici segons els dies reals de servei realitzats d’acord amb el 

 



 

càlcul definitiu de l’any. 
 
Els canvis que es vulguin introduir en relació als horaris, itineraris, periodicitat o 
nombre de places, es pactarà prèviament amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, qui l’autoritzarà en funció de la disponibilitat del servei, la disposició de 
finançament o qualsevol altra situació que no impliqui una disminució en la prestació 
de la resta de serveis objecte del servei.
 
La vigència del Conveni serà d’1 any, des del dia 1 de gener al 31 de desembre de 
2018 i en cas de desistiment d’alguna de les parts, es comunicarà amb dos mesos 
d’antelació. 
 
Tercer. Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 21.815,89€ en concepte de 
transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per l’any 2018, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 231/46500 i Ordenar el pagament d’aquesta despesa al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar als Serveis 
Econòmics i al Servei d’Acció Social per als efectes oportuns.

 

15. Expedient 2661/2018. Aprovació de factura del Servei d'Atenció Domiciliària 
corresponent a març 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist que l’Ajuntament d’Abrera va aprovar la subscripció al Conveni de Col·laboració 
per a l’assistència tècnica del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) amb el Consell 
Comarcal de Serveis a la Persona mitjançant Decret d’Alcaldia número 2017-0350 
de data 17 de març de 2017.
 
En el citat conveni, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a ens gestor de 
l’Àrea Bàsica Comarcal de Serveis Socials del Baix Llobregat i segons el marc 
normatiu (arts. 32 i 34 Llei 12/2007), assumeix l’assistència tècnica en la gestió i 
organització del servei dels municipis que integren aquest Conveni i és l’encarregat 
de contractar l’empresa prestadora del servei. Es va aprovar la despesa per cobrir el 
servei durant l’any 2018, amb un import total de 133.043,56€.
 
Atès que en data 24 d’abril de 2018, el Consell Comarcal del Baix Llobregat presenta 
al registre d’entrada número 2018-E-RC-4073 els documents de validació de la 
factura del servei de SAD prestat al municipi d’Abrera el mes de març de 2018 amb 
un import de 8.320,91€
                                      
S’ha emès informe tècnic en data 7 de maig de 2018 donant conformitat als serveis 
de SAD prestats per l’empresa SENFO al municipi d’Abrera presentats pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Social en el marc de 
la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta regidoria 
delegada de Serveis Socials, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 
2016/1302 del 22 de desembre de 2016,  proposo a la Junta de Govern Local 
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l’adopció del següent
  
ACORD
 
Primer. Reconèixer l’obligació per import de 8.320,91€ en concepte de servei de SAD 
del mes de març de 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231/46500, 
aprovada la despesa inicial en el Decret 2017-0350 de data 17 de març de 2017, 
amb número d’operació comptable 220179000061 i Ordenar a la Tresoreria 
municipal el pagament d’aquesta despesa al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
 
Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar al 
Servei d’Acció Social i als Serveis Econòmics, per als efectes oportuns.

 

16. Expedient 3325/2018. Aprovació de factura del Servei d'Atenció Domiciliària 
corresponent a abril 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist que l’Ajuntament d’Abrera va aprovar la subscripció al Conveni de Col·laboració 
per a l’assistència tècnica del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) amb el Consell 
Comarcal de Serveis a la Persona mitjançant Decret d’Alcaldia número 2017-0350 
de data 17 de març de 2017.
 
En el citat conveni, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a ens gestor de 
l’Àrea Bàsica Comarcal de Serveis Socials del Baix Llobregat i segons el marc 
normatiu (arts. 32 i 34 Llei 12/2007), assumeix l’assistència tècnica en la gestió i 
organització del servei dels municipis que integren aquest Conveni i és l’encarregat 
de contractar l’empresa prestadora del servei. Es va aprovar la despesa per cobrir el 
servei durant l’any 2018, amb un import total de 133.043,56€.
 
Atès que en data 18 de maig de 2018, el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
presenta al registre d’entrada número 2018-E-RC-4949 els documents de validació 
de la factura del servei de SAD prestat al municipi d’Abrera el mes d’abril de 2018 
amb un import de 8.562,13€
                                      
S’ha emès informe tècnic en data 29 de maig de 2018 donant conformitat als serveis 
de SAD prestats per l’empresa SENFO al municipi d’Abrera presentats pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Social en el marc de 
la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta regidoria 
delegada de Serveis Socials, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 
2016/1302 del 22 de desembre de 2016,  proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent
  
ACORD
 
Primer. Reconèixer l’obligació per import de 8.562,13€ en concepte de servei de SAD 
del mes d’abril de 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231/46500, 
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aprovada la despesa inicial en el Decret 2017-0350 de data 17 de març de 2017, 
amb número d’operació comptable 220179000061 i Ordenar a la Tresoreria 
municipal el pagament d’aquesta despesa al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
 
Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar al 
Servei d’Acció Social i als Serveis Econòmics, per als efectes oportuns.

 

17. Expedient 3880/2018. Acceptació de fons de prestació d'activitats culturals 
de les festes majors del Catàleg de serveis de l'any 2018 de la Diputació de 
Barcelona

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentimen
t

La regidoria delegada ha adoptat el decret núm. 2018-0770, en data 25.05.2018 
sobre l’acceptació de fons de prestació d’activitats culturals de les festes majors del 
Catàleg de serveis de l’any 2018 de la Diputació de Barcelona, amb el contingut 
literal següent:
“El Ple de la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de data 26.11.15 va aprovar el 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu protocol general pel qual 
s’estableixen els principis que regiran el Pla esmentat.
Aquest protocol configura, entre d’altres, el catàleg de serveis (catàleg) com una de 
les eines de concertació i d’accés als àmbits de cooperació, per satisfer i garantir les 
necessitats dels governs locals, a través d’una relació completa de recursos.
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 18.12.17, va aprovar el Catàleg de 
serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu règim de 
concertació.
El règim específic del Catàleg 2018, inclou l’oferta unitària i integral de programes, 
tant de suport econòmic, com a tècnic i material que es posen a l’abast de les 
entitats locals de la província, per a la prestació de serveis i realització d’activitats 
durant l’any 2018.
Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Departament de Cultura en el 
marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta 
regidoria delegada de Cultura en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 
d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22.12.2016, proposta a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent:
Per tot el relacionat anteriorment,
RESOLC
Primer. Acceptar el fons de prestació d’activitats culturals de les festes majors del 
Catàleg 2018 de la Diputació de Barcelona amb una aportació de 2.313,00 € (#dos 
mil tres-cents tretze euros#) amb el codi 18/Y/248701, operació comptable 
1803000339, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”.
Segon. Aprovar el compromís d’ingrés de 2.313,00 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 46100 en concepte “Activitats culturals de les festes majors” en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”.
Tercer. Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Quart. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria i al 

 



 

Departament de Cultura.”.
La part dispositiva quarta del Decret estableix donar compte a la Junta de Govern 
Local.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit de Cultura, en el marc de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria 
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 de desembre de 2016, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Donar compte del Decret de Regidoria Delegada núm: 2018-0770 amb data 
25.05.2018, d’acceptació de fons de prestació d’activitats culturals de les festes 
majors del Catàleg de serveis de l’any 2018 de la Diputació de Barcelona.

 

9.-  SOBREVINGUTS

 

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

 

SV1. Expedient 3861/2018. Aprovació de preu públic per al servei de bus als 
barris d'Abrera per a la Festa Major

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Des de la regidoria de Cultura es considera que és d’interès públic i social el foment 
del  servei  de  bus  per  a  la  Festa  Major.  Aquest  servei  facilita  als  ciutadans  i 
ciutadanes  dels  nostres  barris  la  mobilitat  per  l’accés  a  tots  els  espectacles  i 
activitats que l’Ajuntament ha programat per a la Festa Major, a causa de la distància 
que existeix entre els diferents barris que componen la nostra població i el centre de 
la vila d’Abrera.
 Durant els dies de Festa Major, és habitual tallar carrers perquè els habitants puguin 
gaudir amb tranquil·litat i caminant de les festes. Oferint aquest servei, l’Ajuntament 
fomenta  que els  habitants  dels  barris  no  hagin  d’accedir  al  poble  amb els  seus 
vehicles particulars. A més, s’ha de tenir en compte la iniciació al mes de juny de les 
obres d’arranjament de la C-55 a l’altura d’Abrera, que han produït la inhabilitació de 
les  places  d’aparcament  situades  al  carrer  Manresa,  al  que  hem  de  sumar  la 
prohibició d’aparcar al voltant del Parc de Can Morral amb motiu de la celebració de 
la Festa Major.
Des del Departament de Cultura es proposa la realització d’aquest servei de bus 
durant la Festa Major, del divendres 29 de juny al diumenge 1 de juliol. Aquest bus 
comunicarà Abrera amb els barris per apropar als abrerencs i les abrerenques a la 
Festa Major.
Vist l’art. 6 de l’ordenança fiscal núm. 21, en virtut del qual el ple delega en la Junta 
de Govern Local l’establiment i modificació de preus públics.
Vist que el cost del servei, calculat per a 1.320 usuaris és de 1.932,15 €, el preu 
públic és d’ 1,00 € per tota la duració del servei de bus als barris d’Abrera.
D’acord amb l’article 41 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les entitats locals poden 
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establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats, sempre 
que no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B d’aquesta 
Llei.
L’article 44 d’aquesta mateixa Llei estableix que els preus públics han de cobrir com 
a mínim el cost del servei i que es poden fixar preus per sota d’aquest límit quan hi  
hagi raons socials, culturals o d’interès públic.
S’ha  emès  informe  tècnic  en  data  14  de  juny  de  2018,  en  el  qual  es  proposa 
l’aprovació del preu públic per al servei de bus als barris d’Abrera per a la Festa 
Major i es justifiquen raons socials i de mobilitat per a establir un preu públic inferior 
al cost de l’activitat. El preu proposat és de 1 € per tota la duració del servei de bus 
als barris d’Abrera.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Cultura, en el marc de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 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 de desembre de 2016, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent:

ACORD
 
Primer. Establir la percepció de preus públics per al servei de bus als barris d’Abrera 
per a la Festa Major, adreçat als ciutadans i ciutadanes que viuen en aquests barris i  
als que els hi facilitarà la mobilitat per l’accés a tots els espectacles i activitats que 
l’Ajuntament ha programat per a la Festa Major. 
Segon.  Aprovar l’import del preu públic per al cobrament del servei de bus als barris 
d’Abrera per a la Festa Major d’acord amb el següent detall:
 
                        SERVEI DE BUS............................. 1 €
                      
Tercer.  Facilitar el número de compte de l’Ajuntament d’Abrera on l’empresa externa 
Autocars Abrera, S.L.U., amb CIF: B-29057395, haurà d’efectuar les liquidacions 
corresponents de la venta de polseres per poder utilitzar el servei de bus als barris 
d’Abrera per a la Festa Major.
Quart. Publicar l’acord de la JGL al Tauler municipal d’anuncis i al web de 
l’Ajuntament.
Cinquè. Donar compte a la Intervenció Municipal i al departament de Cultura.

 

SV2. Expedient G205/2018/01. Modificació del calendari d’obertura i tancament 
de la Biblioteca municipal per a l’any 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist que mitjançant el punt 7.2 de la Junta de Govern Local de data 06.02.18 es va 
aprovar el  calendari  d’obertura i  tancament de la  Biblioteca municipal per a l’any 
2018.
 
Atesa la necessitat de procedir a la modificació i  adequació d’alguns dels horaris 
aprovats  i  informar  als  ciutadans  i  treballadors/es  de  la  Biblioteca  municipal 
d’aquestes modificacions.
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Vista la proposta de calendari d’obertura i dies festius per a la Biblioteca Josep Roca 
i Bros per a l’any 2018 amb les modificacions corresponents, signada per la Regidora 
d’Ensenyament, Acció Cultural i Patrimoni i per la Directora de la Biblioteca Josep 
Roca i  Bros,  presentada al  servei  de Gestió  de les Persones,  en el  marc  de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria 
en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia número 2015-0596 de 3 de 
juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:
 
ACORD
 
Primer. Aprovar les modificacions dels horaris del calendari d’obertura/tancament i 
dies festius de la Biblioteca Josep Roca i Bros, d’acord amb el següent detall:
 
... / ...
 
Horari d’estiu:  ( del 15 de juny al 15 de setembre)
 
... / ...
   
-          Juliol 

 
Matins de dijous i els divendres dies 20 i 27...........de 10:00 a 13:30 h
Matins de dissabte tancat
Tardes de dilluns a dijous i els divendres dies 6 i 13......de 16:00 a 20:30 h
 

... / ....
 
Dies en que es tanca abans el servei: 
 
-          5 de gener obert només al matí.
-          24 i 31 de desembre obert fins les 19:00 h.
 
Tancament:   
 
29 de març, dijous Sant, 31 de març, dissabte de Setmana Santa 
 
.... / ...

 
Segon.  El calendari d’obertura/tancament i dies festius de la Biblioteca Josep Roca i 
Bros amb les modificacions aprovades serà el següent:
 
La biblioteca romandrà sempre oberta,  exceptuant  els festius estipulats dintre de 
l’any, així com les festes locals.
 
Horari d’hivern:        Matins de dimarts, dijous i dissabtes de 10:00 a 13:30 h.
                                   Tardes de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30h.
 
   
Horari d’estiu:  (Del 15 de juny al 15 de setembre)
 

 Matins de dimarts i dissabtes, tancat.
 

 



 

-    Tancat per vacances:   del  6 al 17 d’agost (9 dies laborables, ambdós inclosos)
 
-          Juny i Setembre
 

Matins de dijous de 10:00 a 13:30 h.
Tardes de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30h

 
-          Juliol 

 
Matins de dijous i els divendres dies 20 i 27...........de 10:00 a 13:30 h
Matins de dissabte tancat
Tardes de dilluns a dijous i els divendres dies 6 i 13......de 16:00 a 20:30 h
 

-          Agost
 

Matins de dijous i divendres de 10:00 a 13:30 h.
Matins de dissabte tancat
Tardes de dilluns a dijous de 16:00 a 20:30h.

      Tardes de divendres tancat
 
Dies en que es tanca abans el servei: 
 
5 de gener obert només al matí.
24 i 31 de desembre obert de 16:00 a les 19:00 h.
 
 
Tancament:   
 
29 de març, dijous Sant, 31 de març, dissabte de Setmana Santa.
 
Tancament només el 2018
 

Dissabte 13 d’octubre (dissabte després de festiu)
Divendres 7 de desembre, entre festius.

 
Tercer.  Comunicar  a  la  cap  del  Departament  de  la  Biblioteca,  a  la  Cap  del 
Departament d’Atenció Ciutadana, al Servei de Gestió de les Persones i al Control 
Horari i publicar al taulell d’anuncis i el web municipal.
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