
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/12 Junta de Govern Local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 4 / de setembre / 2018 

Durada Des de les 18:00 fins a les 19:00 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ 

Secretari ÒSCAR BUXERES SOLER 

ASSISTENTS 

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

Cultura (PSC).  
-    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)

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)

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

   
 

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

PUNT ASSUMPTES
1 APROVACIÓ ACTES
1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 31/07/18

 



 

2 CONTRACTES

2.1

Expedient núm.: 2238/2018
Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del 
contracte  de serveis  de neteja  i  desinfecció  dels  dipòsits  d’aigua  de consum humà 
d’Abrera.

2.2
Expedients núms.: G333/2015/19
Donar compte de decrets en matèria de contractació.

2.3

Expedient núm.: 895/2017
Resolució de la concessió demanial  de l’explotació del Bar del  Casal social  de Can 
Vilalba.

3 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

3.1
Expedient núm.: 4351/2018
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar la instal·lació d'ascensor a la Pl. Rafael 
Casanova, 9, a instància de la CP de la Pl. Rafael Casanova, 9, amb NIF H59535237

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
---

5 SUBVENCIONS
---

6 CONVENIS

---

7 PERSONAL

----

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1
Expedient núm.: 5695/2018
Aprovació de les bases del 23è Concurs de Teatre Amateur Vila d’Abrera (edició 2019)

SV SOBREVINGUTS

Sv1

Expedient núm.: 5100/2018
Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del 
contracte de serveis de redacció del projecte tècnic i direcció d'obra de remodelació del 
Parc de Can Vilalba.

Sv2

Expedient núm.: 5101/2018
Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del 
contracte de serveis d'assessorament tècnic arquitectònic i paisatgístic per a la redacció 
dels projectes tècnics de "Creació del nou Parc annex a l'Escola Josefina Ibáñez" i de 
"Rehabilitació  de  la  Masia  de  Can  Vilalba"  i  de  les  posteriors  direccions  d'obres 
d'execució.

Sv3
Expedient núm.: 3475/2018
Adjudicació del contracte de subministrament d’Uniformitat de la Policia Local.

Sv4

Expedient núm.: 4459/2018
Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del 
contracte  de  serveis  de  neteja  dels  equipaments  esportius  i  de  la  resta  d'edificis 
municipals.

Sv5
Expedient:  5879/2018.  Aprovació  de  les  bases  reguladores  per  les  quals  s’aprova 
l’atorgament d’un ajut econòmic adreçat a persones titulars de famílies monoparentals 
d’Abrera, subjectes passius de l’IBI, corresponent al seu habitatge habitual l’any 2018.

Sv6
Expedient núm.: 3694/2017.  Adjudicació del contracte de gestió i atenció als usuaris 
de la Deixalleria municipal.

Sv7
Expedient núm.: 4137/2018. Aprovació del  Conveni entre la Diputació de Barcelona, 
l'Ajuntament d'Abrera i l’ADF El Roure per al desenvolupament de programes de suport a 
la prevenció d’incendis forestals. 

 



 

1. APROVACIÓ ACTES

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 31.07.18

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 31 de juliol de 2018, és 
aprovada per unanimitat dels assistents

 

2. CONTRACTES

2.1  Expedient  núm.:  2238/2018.Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i 
convocatòria de licitació del contracte de serveis de neteja i desinfecció dels dipòsits 
d’aigua de consum humà d’Abrera.

Per a la contractació de la neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua de consum humà 
d’Abrera es preveu la formalització d’un contracte de serveis de dos anys de durada, 
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 núm. 101SP 
2018-0040 i de data 28/06/2018, subscrit per la tècnica de Sanitat i Salut Pública.

El valor estimat del contracte és de  28.800 €, IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació és de 12.000 €. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una 
suma total de 14.520 €.

Es considera que el procediment obert simplificat amb tramitació abreujada és el més 
adequat  per  aquesta  licitació  al  tractar-se  d’un  contracte  de  serveis  per  un  valor 
estimat inferior a 35.000 €, 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.  2018-0031  de  data  03/07/2018  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  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins,  Urbanisme,  Mobilitat  i 
Millora, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del 
dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives 
particulars  i  de  prescripcions  tècniques  del  contracte  administratiu  de  serveis  de 
neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua de consum humà d’Abrera.

 



 

Segon. Iniciar procediment obert simplificat, amb tramitació abreujada, de licitació del 
contracte i publicar anunci de licitació al  Perfil  de contractant per a la presentació 
d’ofertes, mitjançant l’eina Sobre Digital, en un termini de 10 dies hàbils.

Tercer. Autoritzar la despesa de 6.000 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
161/21901 del pressupost municipal vigent, la despesa de 6.000 € a càrrec de 2019, 
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.

Quart.  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.: G333/2015/19. Donar compte de decrets en matèria de 
contractació.

Donar compte dels decrets en matèria de contractació, que es relacionen 
seguidament:

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-1071  de  data  24.07.2018  de  convalidació  de 
factura  del  contracte  menor  de  servei  de  consergeria  i  vigilància  a  les 
instal·lacions esportives municipals, exp. G333/2015/19.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-1103  de  data  31.07/2018  d’adjudicació  del 
contracte menor de serveis de suport tècnic per a la gestió provisional dels 
serveis municipals d’infància i joventut, exp. 4999/2018.   

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-1117  de  data  07.08.2018  d’adjudicació  del 
contracte menor de serveis de bossa d’hores de treball  especialitzat  per a 
adaptar la cartografia municipal a formats GIS, incloent treball de camp, exp. 
4587/2018.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-1119  de  data  08.08.2018  d’adjudicació  del 
contracte menor de serveis de restauració de documents manuscrits sobre 
paper  deteriorats  per  microorganisme  dipositats  a  l’Arxiu  de  l’Ajuntament 
d’Abrera, exp. 5142/2018.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-1123  de  data  09.08.2018  d’aprovació  de  la 
memòria  valorada  anomenada  “Renovació  Bar  Casl  Social  Can  Vilalba”  i 
adjudicació del contracte menor d’obres per executar-la, exp. 5319/2018.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-1122  de  data  09.08.2018  d’adjudicació  del 
contracte  menor  mixt  de  servei  i  subministrament  de  “Reemplaçament  de 
l’enllumenat  convencional  per  led  a  l’edifici  de  l’Ajuntament  d’Abrera”,  exp. 
5106/2018.

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-1125  de  data  10.08.2018  d’aprovació  de  la 
memòria valorada anomenada “Obres de senyalització del carril bici entre la 
rotonda de la  SEAT fins al  pont  del  Treball  per carrer  de l’Hostal  del  Pi”  i 
adjudicació del contracte menor d’obres per executar-la, exp. 5388/2018.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1142 de data 18.08.2018 de rectificació d’errors 
materials al Decret d’Alcaldia núm. 2018-1122 de 09/08/2018, exp. 5106/2018.

 



 

 

Els membres assistents es donen per assabentats

2.3 Expedient núm.:  895/2017.  Resolució de la concessió demanial de l’explotació del 
Bar del Casal social de Can Vilalba.

 Per  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2018-0005,  adoptat  en  data  03/01/2018,  es  va 
adjudicar la concessió demanial de l’explotació del Bar del Casal social de Can Vilalba 
a Concepción Antª Caraballo Morón, amb NIF -----329L, per un import de 7.200 € i un 
termini de dos anys (300 €/mes), formalitzat el 09/01/2018.

Per  garantir  el  contracte  la  contractista  va  dipositar  una  garantia  definitiva,  en 
metàl·lic, per un import de 360 €.

Per escrit de data 09/07/2018 (Registre núm.  2018-E-RC-7189) la contractista ha 
comunicat a l’Ajuntament la finalització del contracte, ja que ha estat adjudicatària de 
la concessió del local 1 Bar del Mercat Municipal d’Abrera. 

S’ha emès informe núm. 2018-0028 de data 27/07/2018, subscrit per la tècnica de 
Cultura,  en  el  que  es  posa  de  manifest  que  la  contractista  no  té  deutes  amb 
l’administració local, que s’ha comprovat l’inventari de béns adscrits al contracte i que 
no s’aprecien circumstàncies que desaconsellin la resolució anticipada del contracte.

Vist  l’informe  jurídic  núm.  2018-0040  de  data  27/07/2018,  emès  pel  secretari 
municipal.

Per  escrit  de data  17/08/2018 (Registre  núm.  2018-E-RC-8537)  la  contractista  ha 
sol·licitat la resolució del contracte per mutu acord amb efectes de 31/08/2018.

S’ha emès informe núm. 2018-0029 de data 27/08/2018, subscrit per la tècnica de 
Cultura, en el que s’informa favorablement la data de resolució contractual sol·licitada 
per la concessionària.

D’acord amb l'article 223.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
normativa d’aplicació en l’extinció del contracte, serà causa de resolució el mutu acord 
entre l’administració i la contractista.

Vista la clàusula 41a del plec de clàusules administratives particulars del contracte, 
sobre la resolució anticipada de la concessió.

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’Esports, Salut, Gent gran i Cultura, en ús de les atribucions que 
m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent:

 



 

ACORD

Primer.  Resoldre per mutu acord amb la contractista Concepción Antonia Caraballo 
Morón la concessió demanial de l’explotació del Bar del Casal social de Can Vilalba, 
amb efectes de 31/08/2018. 

Segon.  Suspendre  el  cobrament  del  cànon  i  dels  rebuts  de  consum  de 
subministraments amb les següents condicions:

-El cànon i els rebuts per subministrament d’electricitat es faran efectius fins al 
31/08/2018.

-El rebut per subministrament d’aigua es farà efectiu fins al  3r trimestre de 
2018.

Tercer. Notificar aquest acord a Concepción Antonia Caraballo Morón.

Quart.  Donar compte a la  Intervenció Municipal i  als Serveis de Cultura,  Aigües i 
Activitats.

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

3.  LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

3.1 Expedient núm.: 4351/2018. Llicència d'obres i instal·lacions per a executar 
la instal·lació d'ascensor a la Pl. Rafael Casanova, 9, a instància de la CP de la 
Pl. Rafael Casanova, 9, amb NIF H59535237 

S'ha presentat  al  registre  general  municipal  en data 26 de juny de 2018  (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-6697) petició de llicència urbanística subscrita per MBN, 
en nom i representació de la Comunitat de Propietaris de la Pl. Rafael Casanova, 9, 
amb  NIF  H59535237,  per  a  executar  la  instal·lació  d'ascensor,  a  la  Pl.  Rafael 
Casanova, 9, (referència cadastral 8372301).
 
L’article sisè, apartat 3 de l’Ordenança Fiscal 6 de l’any 2018 diu, entre d’altres:

Article 6.- Beneficis fiscals de concessió potestativa
3. Es concedirà una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que  
afavoreixin les condicions d’accés  i habitabilitat de les persones amb discapacitat.

L'article setè, Codi 2.02 de l'Ordenança Fiscal 8 de l'any 2018 diu, entre d'altres:

No estaran subjectes a aquesta taxa les obres excloses de l'àmbit d'aplicació de l'impost, assenyalades a  
l'Ordenança 2.06, o que gaudeixin de bonificació d'aquest impost. 

 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 20 de juliol de 2018 (núm. 2018-0280) emès per l'arquitecta 

 



 

tècnica municipal.
-  Informe jurídic  de  data  30  de  juliol  de  2018  (núm.  SS-2018-310)  que  consta  a 
l'expedient.
 
Aquesta 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 li  atorga la Llei,  proposa a la Junta de govern local 
l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm.  d'expedient  4351/2018, 
sol·licitada per la Comunitat de Propietaris de la Pl. Rafael Casanova, 9, amb NIF 
H59535237,  per a executar les obres consistents en la instal·lació d'ascensor a la Pl. 
Rafael  Casanova, 9, 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 la documentació presentada pel promotor en data 26 de juny de 
2018.
- S’ha de garantir una amplada mínima de pas de 80 cm lliure de qualsevol obstacle 
en tot el recorregut d’evacuació de l’immoble.
- L’executivitat de la llicència resta condicionada a l’aportació del nomenament del 
contractista.
- 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 l'interessat que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), i de conformitat amb el conveni de 
delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres, al qual se li 
aplicarà una bonificació del 90% sobre la quota de l’impost, segons l’article 6.3 de 
l’Ordenança Fiscal 6, resultant un import total de 191,06 €, que haurà de fer efectiu 
dins els terminis que s'indiquin en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
 
Tercer. Requerir 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  per  a  garantir  el  compliment  de  les  condicions 
imposades  a  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  als  interessats,  i  comunicar-lo  al  Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  a  l'Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat 
(arquitecta tècnica).

 

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

4.  ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

---

5.  SUBVENCIONS

---

6. CONVENIS

---

7.  PERSONAL

---

8. ALTRES ASSUMPTES

8.1  Expedient  núm.:  5695/2018.  Aprovació  de  les  bases  del  23è  Concurs  de  Teatre 
Amateur Vila d’Abrera (edició 2019)

 De  conformitat  amb  l’art.  25  LRBRL,  els  municipis  podran  promoure  activitats 
destinades a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, establint com 
a competència pròpia dels municipis, entre d’altres, la promoció de la cultura.
Per aquest motiu es fa necessari programar activitats de caire teatral a la vila d’Abrera 
ja que el  foment de les arts escèniques contribueix, de manera força important,  a 
l’enriquiment i al patrimoni cultural del municipi.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament, conscient del paper dinamitzador i creatiu dels 
grups i formacions de les arts escèniques amateurs, té la voluntat d’explorar, observar 

 



 

i recollir totes aquelles noves propostes que es treballen a Catalunya. 
Aquesta activitat  està avalada per l’elevat  grau de participació en quant a públic i 
companyies  sol·licitants  a  concursar-hi  en  edicions  anteriors,  i  té  com a  objectiu 
impulsar les activitats i el foment de les millores en qualitat de les arts escèniques 
dutes a terme per entitats, grups i col·lectius amateurs interessats.
Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  departament  d’Acció  Cultural  i 
Patrimoni,  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat 
anteriorment, aquesta Regidoria d’Acció Cultural i Patrimoni, en ús de les atribucions 
que li atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa 
a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar les bases del 23è Concurs de Teatre Vila d’Abrera 2019 i, si el punt 4 
de les mateixes es compleix, convocar-lo segons les bases específiques que seran 
d’aplicació, de conformitat amb el text que s’annexa a aquest acord:

“BASES 23è CONCURS DE TEATRE VILA D’ABRERA 2019

El  23è Concurs  de  Teatre  Vila  d’Abrera,  organitzat  per  la  Regidoria  d’Acció  Cultural  i  Patrimoni  de 
l’Ajuntament d’Abrera, es regirà per les bases següents:

1.  Podran  participar-hi  tots  els  grups  de  teatre  inscrits  i  seleccionats,  que  no  podran  tenir  caràcter 
professional, ni els mateixos grups, ni cap dels seus membres i components.

2. La inscripció s’adreçarà per escrit a l’organització del Concurs, fent arribar el full d’inscripció a:

AJUNTAMENT D’ABRERA
Regidoria d’Acció Cultural i Patrimoni
Plaça de la Constitució, 1
08630 Abrera

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb la Regidoria d’Acció Cultural i Patrimoni, telèfon: 
93 770 03 25 (extensió 1130 / horari de 8:30h a 13:30h) o acciocultural@ajuntamentabrera.cat

3.  La  posada en  escena  serà  a  càrrec  dels  grups  participants  en  el  concurs.  Les  representacions 
s’efectuaran a la Sala Municipal (carrer Casamada Mauri, s/n), amb un escenari de 13 metres de boca 
per 8 metres de fondària. 

4. En cas que les obres de remodelació de la Sala Municipal no hagin finalitzat la tardor del 2018 no es  
convocarà aquesta edició del concurs, ja que aquest equipament és l’únic de tot el municipi que compleix 
els requisits per a dur a terme representacions teatrals. Per aquest motiu el departament d’Acció Cultural 
i  Patrimoni,  organitzador  d’aquest  concurs,  va decidir  no convocar  una nova edició  durant el  primer 
trimestre de 2018.

5. Els grups inscrits hauran de presentar obligatòriament:
- Una breu sinopsi de l’obra que representaran
- El currículum teatral de la companyia
- Un DVD de l’obra
- Un document conforme es disposen dels drets d’autor de l’obra a representar

6. El jurat escollirà les sis obres d’entre totes les presentades, pels sis diumenges de representació, i 
valorarà  aspectes,  com  l’originalitat,  l’argument  i  aquells  que  consideri  oportuns  en  funció  de  la 
documentació presentada.

7. Si es necessari, el sorteig pel dia de l’actuació es farà a mitjan desembre de 2018. Si s’escau, els 
grups seleccionats hi seran convocats.
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8. L’Ajuntament d’Abrera finançarà el muntatge dels grups participants amb 600 €.

9. Les representacions es duran a terme durant sis diumenges, tres al mes de febrer i tres al mes de 
març de 2019. La funció de clausura i el lliurament de premis es durà a terme un dia d’abril de 2019.

10. L’escenografia, vestuari,  maquillatge i  les millores tècniques que es considerin pertinents seran a 
càrrec dels participants.

11. Assignació de premis i trofeus:

Premis

Primer premi. 400 € i trofeu
Segon premi. 275 € i trofeu
Tercer premi: 150 € i trofeu
Trofeu votació popular “Trofeu Núria Estrada”.

Trofeus

Millor actriu principal 
Segona millor actriu principal 
Millor actriu secundària 
Segona millor actriu secundària 
Millor actor principal, “Trofeu Salvador Ollé”.
Segon millor actor principal 
Millor actor secundari 
Segon millor actor secundari 
Millor escenografia
Millor dirección

12. Tots els premis estaran subjectes a retenció d’IRPF.

13. La inscripció es tancarà l’octubre de 2018.

14. La Comissió Organitzadora resoldrà qualsevol cas que no estigui especificat en aquestes bases.

15. El lliurament de premis es farà l’abril de 2019 a la Sala Municipal, coincidint amb una representació 
teatral de clausura (fora de concurs) a càrrec dels Illets Grup Escènic d’Abrera.

16. L’organització es reserva el dret de gravar, en qualsevol suport, les obres representades.
 
17. La publicitat del concurs i de les representacions seran a càrrec de l’Organització.

18. La decisió del jurat serà inapel·lable.”

Segon.  Preveure la creació d’una partida al  pressupost  municipal 2019 per tal  de 
poder satisfer les despeses del 23è Concurs de Teatre Amateur Vila d’Abrera. 

Tercer.  L'existència de crèdit adequat i suficient quedarà condicionada a l'aprovació 
del  pressupost  del  corresponent  any.  Quan així  s’hagi  previst,  els  premis estaran 
subjectes a retenció en concepte d’IRPF.

Quart.  Comunicar  aquest  acord al  Departament  d’Intervenció general,  Tresoreria  i 
Finances, al Departament de Cultura i al Departament de Comunicació.

 

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

 



 

SV  SOBREVINGUTS

S’acorda per unanimitat incloure els següents punts per via d’urgència:

SV1  Expedient núm.: 5100/2018. Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i 
convocatòria de licitació del contracte de serveis de redacció del projecte tècnic i 
direcció d'obra de remodelació del Parc de Can Vilalba.

Per a la contractació dels serveis de redacció del projecte tècnic i direcció d'obra de 
remodelació del Parc de Can Vilalba del municipi d’Abrera es preveu la formalització 
d’un contracte administratiu de serveis.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 08/08/2018, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de núm. 2018-0068 i 
de  data  09/08/2018,  subscrit  per  l’arquitecte  coordinador  de  l’Àrea  de  Territori  i  
Sostenibilitat, segons diligència complementària de data 03/09/2018.

El valor estimat del contracte és de 40.720 €, IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació és de 40.720 €. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una 
suma total de 49.271,20  €.

Es considera que el procediment obert simplificat 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. 2018-0046 de data 03/09/2018 emès pel secretari general.

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

ACORD

Primer. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives 
particulars  i  de  prescripcions  tècniques  del  contracte  administratiu  de  serveis  de 
redacció del projecte tècnic i direcció d'obra de remodelació del Parc de Can Vilalba.

Segon. Iniciar  el  procediment  obert  simplificat  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 naturals, a comptar des de la publicació al Perfil, on es presentaran de 
manera telemàtica via Sobre Digital.

Tercer. Autoritzar la despesa de 30.540 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
920/22706 del pressupost municipal vigent i la despesa de 18.731,20 € a càrrec de 
2019, i 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.

 



 

Quart.  Donar  compte  a  la  Intervenció  Municipal  i  al  Servei  d’urbanisme,  Obres  i 
Activitats.

 

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

SV2  Expedient núm.: 5101/2018.  Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i 
convocatòria de licitació del contracte de serveis d'assessorament tècnic arquitectònic i 
paisatgístic per a la redacció dels projectes tècnics de "Creació del nou Parc annex a 
l'Escola  Josefina  Ibáñez"  i  de  "Rehabilitació  de  la  Masia  de  Can  Vilalba"  i  de  les 
posteriors direccions d'obres d'execució

Per a la contractació de l’assessorament tècnic arquitectònic i  paisatgístic per a la 
redacció  dels  projectes  tècnics  "Creació  del  nou  Parc  annex  a  l'Escola  Josefina 
Ibáñez" i  "Rehabilitació de la Masia de Can Vilalba" i  de les posteriors direccions 
d'obres es preveu la formalització d’un contracte administratiu de serveis, amb divisió 
del contracte en dos lots.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 08/08/2018, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de núm. 2018-0066 i 
de  data  09/08/2018,  subscrit  per  l’arquitecte  coordinador  de  l’Àrea  de  Territori  i  
Sostenibilitat, segons diligència complementària de data 03/09/2018.

El valor estimat del contracte és de 46.080 €. El pressupost base de licitació del lot 1 
(Creació del nou Parc annex a l'Escola Josefina Ibáñez) és de 24.880 € i el del lot 2 
(Rehabilitació de la Masia de Can Vilalba) de 21.200 €. Al preu indicat se li afegirà un 
21% d’IVA el que comporta una suma total al lot 1 de 30.104,80 € i al lot 2 de 25.6520 € 
i un total per als dos lots de 55.756,80 € IVA inclòs.

Es considera que el procediment obert simplificat 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. 2018-0047 de data 03/09/2018 emès pel secretari general.

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

ACORD

Primer. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives 

 



 

particulars  i  de  prescripcions  tècniques  del  contracte  administratiu  de  serveis 
d'assessorament tècnic arquitectònic i  paisatgístic per a la redacció dels projectes 
tècnics de "Creació del nou Parc annex a l'Escola Josefina Ibáñez" i de "Rehabilitació 
de la Masia de Can Vilalba" i de i la posterior direcció d'obra de l'execució de tots dos.

Segon. Iniciar  el  procediment  obert  simplificat  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 naturals, a comptar des de la publicació al Perfil, on es presentaran de 
manera telemàtica via Sobre Digital.

Tercer. Autoritzar la despesa de 37.352,70 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 920/22706 del pressupost municipal vigent i la despesa de 18.404,10 € a càrrec 
de 2019, i condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest 
pressupost.

Quart.  Donar  compte  a  la  Intervenció  Municipal  i  al  Servei  d’urbanisme,  Obres  i 
Activitats.

 

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

SV3  Expedient  núm.: 3475/2018.  Adjudicació  del  contracte  de  subministrament 
d’Uniformitat de la Policia Local.

Per acord núm. 2.7, adoptat per la Junta de Govern Local en data 19/06/2018, es van 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
del contracte administratiu de subministrament de la uniformitat de la Policia Local 
d’Abrera, amb divisió del contracte en dos lots, un pressupost base de licitació per al 
lot 1, Uniformitat, de 59.640 € i per al lot 2, Calçat i accessoris, de 32.900 € IVA exclòs 
i es va convocar licitació per procediment obert, amb publicació al Perfil de contractant 
el 20/06/2018.

A la Mesa de Contractació de 09/07/2018 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 
i es van admetre els licitadors presentats, seguidament es va procedir a l’obertura del 
sobre núm. 2 de les proposicions i es va sol·licitar informe tècnic de valoració. 

S’ha emès informe de data 27/07/2018, subscrit per l’inspector cap de la Policia Local.

A la Mesa de Contractació de 27/07/2018 es va donar compte de l’informe tècnic i es 
va efectuar proposta d’adjudicació del contracte de conformitat amb la classificació 
següent:

Lot 1. Uniformitat Policia Local

Licitador
% 

Descompte
Punts 

Descompte
Termini 

lliurament

Pun
ts 

lliur
ame
nt

Anàlisi
Mostres

Total

 



 

Mac uniformes SL
3% 5,2 10-15 14

Compleix
requisits tècnics 19,2

Desiderio Barea 
Labrador 23% 40 0-10 20

No compleix
requisits tècnics 0

Insigna uniformes 
SL 12,95% 22,5 0-10 20

No compleix
requisits tècnics 0

Lot 2. Calçat i Accessoris

Licitador
% 

Descompte
Punts 

Descompte
Termini 

lliurament
Punts 

lliurament
Total

Usis Guirao SL 18% 40 0-10 20 60
Insigna uniformes SL 16,75% 37,2 0-10 20 57,2
Mac uniformes SL 5% 11,1 10-15 14 25,1

En la mateixa data es va realitzar el requeriment de documentació corresponent a 
l’esmentat contracte als licitadors classificats en primer lloc a cada lot del contracte, 
que han aportat la documentació requerida i han dipositat la garantia definitiva.

Atès l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, 
així com la resta de disposicions vigents en matèria de contractació.

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, Protecció Civil i Personal, 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. Ratificar els acords de la Mesa de Contractació i adjudicar el contracte 
administratiu de subministrament de la uniformitat de la Policia Local d’Abrera a les 
proposicions amb la millor relació qualitat-preu a cada lot, d’acord amb les dades 
següents:

Contracte lot 1. Subministrament d’uniformitat
Adjudicatari: Mac uniformes, SL NIF: B66545963
Preu màxim: 59.640 €, 21% IVA: 12.524,40 €, total: 72.164,40 €
Baixa dels preus unitaris: 3%
Durada: fins al 31/12/2020 Pròrroga: fins al 31/12/2022
Millora: Lliurament dels materials en un termini de 10 a 15 dies.

Contracte lot 2. Subministrament de calçats i accessoris
Adjudicatari: Usis Guirao, SL NIF: B61515474
Preu màxim: 32.900 €, 21% IVA: 6.909 €, total: 39.809 €
Baixa dels preus unitaris: 18%
Durada: fins al 31/12/2020 Pròrroga: fins al 31/12/2022
Millora: Lliurament dels materials en un termini igual o inferior a 10 dies.

Segon. Disposar la despesa necessària per a l’execució dels dos lots del contracte a 
càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 920/22104, amb el detall següent:

 



 

Anys 2018 2019 2020
Lot 1 22.312,40 24.926,00 24.926,00

Lot 2 9.680,00
15.064,5

0
15.064,50

Condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació dels pressupostos 
2019 i 2020 i retenir el crèdit necessari per a l’eventual pròrroga del contracte els anys 
2021 i 2022.

Tercer. Notificar aquest acord als adjudicataris i citar-los 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. 

Quart. Notificar aquest acord a la resta de licitadors i publicar-lo al Perfil de 
contractant, juntament amb els informes que el motiven.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei de Seguretat Ciutadana.

 

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

SV4   Expedient núm.: 4459/2018. Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i 
convocatòria de licitació del contracte de serveis de neteja dels equipaments esportius i 
de la resta d'edificis municipals.

Per a la contractació dels serveis de neteja dels equipaments esportius i de la resta 
d'edificis municipals (excloent els equipaments educatius) d’Abrera es preveu la 
formalització d’un contracte administratiu de serveis d’un any de durada, prorrogable 
per un any més, amb divisió en dos lots.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 06/07/2018, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de data 27/08/2018, 
subscrit pel cap del Servei d’Esports i per la cap del Servei de Manteniment i Espai 
Públic.

El valor estimat del contracte és de 782.526,36 €, IVA no inclòs. El pressupost base 
de licitació de cada lot del contracte és de:
Lot 1 equipaments esportius:   244.234,56 €, 21% IVA: 51.289,26 €, total: 295.523,82 
€
Lot 2 resta edificis municipals: 144.115,99 €, 21% IVA: 30.264,36 €, total: 174.380,34 
€

Es considera que el procediment obert de contractació, subjecte a regulació 
harmonitzada, és el més adequat per aquesta licitació, atès el valor estimat del 

 



 

contracte i que aquest procediment 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. 2018-0042 de data 30/08/2018 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 d’Obres i Serveis, Parcs i jardins, Urbanisme, Mobilitat i 
Millora, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del 
dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques del contracte administratiu de serveis de 
neteja dels equipaments esportius i de la resta d'edificis municipals.

Segon. Iniciar el procediment obert de licitació del contracte, subjecte a regulació 
harmonitzada, i publicar anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea i al Perfil 
de contractant per a la presentació d’ofertes, mitjançant Sobre Digital, en un termini 
de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la tramesa al DOUE.

L’anunci d’informació prèvia es va trametre al DOUE el 02/07/2018 i es va publicar al 
Perfil de contractant en la mateixa data.

Tercer. Autoritzar la despesa de 78.317,36 €, per a l’execució de l’1 de novembre fins 
el 31 de desembre de 2018, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que 
s’indiquen del pressupost municipal vigent:

Lot Aplicació Denominació Import €
1 342/22799 Funcionament Esports 49.253,97
2 150/21000 Repar mant i conserv Vies Públiques - FFCC 300,00
2 150/21000 Repar mant i conserv Vies Públiques - Safareigs 300,00
2 920/21200 Repar mant i conserv Edif. Oficials - Ajuntament 4.063,39
2 920/21200 Repar mant i conserv Edif. Oficials - Vest. Brigada 1.000,00
2 920/21200 Repar mant i conserv Edif. Oficials - Nau Reis 500,00
2 920/21200 Repar mant i conserv Edif. Oficials - Policia Local 900,00
2 920/21200 Repar mant i conserv Edif. Oficials - Jutjat de Pau 600,00
2 920/21200 Repar mant i conserv Edif.Oficials - Serveis Tècnics 1.500,00
2 164/21200 Repar mant i conserv Edif.  Cementiri 200,00
2 231/21200 Repar mant i conserv Edif.  S. Socials 2.500,00
2 2311/21200 Repar mant i conserv Edif.  S. Socials - Casal d’Avis 1.500,00
2 312/21200 Repar mant i conserv Edif.  Sanitat - CAP SMV 300,00
2 330/21200 Repar mant i conserv Edif.  Cultura - Casal SMV 250,00
2 330/21200 Repar mant i conserv Edif.  Cultura - Casal CV 250,00
2 330/21200 Repar mant i conserv Edif.  Cultura - Casal LC 250,00
2 330/21200 Repar mant i conserv Edif.  Cultura -  Casal Rebato 250,00
2 330/21200 Repar mant i conserv Edif.  Cultura -  Mòdul CA 100,00
2 330/21200 Repar mant i conserv Edif.  Cultura -  Biblioteca, C.Cul 3.000,00
2 330/21200 Repar mant i conserv Edif.  Cultura -  Sala Municipal 2.000,00

 



 

2 330/21200 Repar mant i conserv Edif.  Cultura -  Hotel Entitats 1.500,00
2 330/21200 Repar mant i conserv Edif.  Cultura -  Sala Pere Torres 800,00
2 337/21201 Repar mant i conserv Edif.  Centre Polivalent 3.000,00
2 491/21200 Repar mant i conserv Edif. Oficials - Radio Abrera 1.500,00
2 1721/21200 Repar mant i conserv Edif.  Deixalleria 500,00
2 241/22699 Repar mant i conserv Edif.  Promoció Econòmica 2.000,00

La despesa de 391.586,80 € a càrrec de 2019 (execució de gener a octubre).

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. 

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal, al Servei de Manteniment i Espai 
Públic i al Servei d’Esports.

 

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

SV5   Expedient: 5879/2018. Aprovació de les bases reguladores per les quals s’aprova 
l’atorgament d’un ajut econòmic adreçat a persones titulars de famílies monoparentals 
d’Abrera, subjectes passius de l’IBI, corresponent al seu habitatge habitual l’any 2018.

L’Ajuntament d’Abrera, conscient que cal reforçar la família com estructura bàsica de 
les  relacions  afectives  i  com  a  factor  de  cohesió  social,  ha  impulsat  un  conjunt 
d’iniciatives i actuacions per donar suport a les unitats familiars del municipi.

Entre les citades actuacions, s’ha creat un ajut adreçat a les famílies monoparentals, 
per a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) del seu habitatge habitual l’any 2018.

S’ha emès informe tècnic, signat per la cap del Servei d’Acció Social en data 03 de 
setembre  de  2018,  en  el  qual  es  proposa  aprovar  les  bases  per  a  la  citada 
convocatòria.

D’acord  amb  la  Llei  18/2003,  de  4  de  juliol  de  suport  a  les  famílies,  el  Decret 
151/2009, de 29 de setembre, de desenvolupament parcial de la Llei 18/2003, la Llei 
7/1985,  de  2  d’abril,  reguladora  de  bases  de  règim  local,  la  Llei  12/2007,  d’11 
d’octubre, de serveis socials i qualsevol altra legislació vigent que sigui d’aplicació.

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. Aprovar les bases reguladores per les quals s’aprova l’atorgament d’un ajut 
econòmic adreçat a persones titulars de famílies monoparentals d’Abrera, subjectes 
passius de l’IBI, corresponent al seu habitatge habitual l’any 2018.

 



 

Segon. Aprovar la convocatòria d’un ajut econòmic adreçat a persones titulars de 
famílies  monoparentals  d’Abrera,  subjectes  passius  de  l’IBI,  corresponent  al  seu 
habitatge habitual l’any 2018. El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies 
naturals a comptar des de la publicació de les bases al BOP.

Tercer. Autoritzar la despesa per import de 25.000€ en concepte d’ajuts pel pagament 
de  l’IBI  2018  a  famílies  monoparentals,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària 
920/48001, “Subvenció a famílies monoparentals”, del pressupost municipal vigent.

Quart. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics, al Servei d’Acció Social i al 
Servei d’Atenció al Ciutadà.

Cinquè. Publicar  les  bases  al  tauler  municipal  d’anuncis  digital  i  al  Butlletí  de  la 
Província.

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

 

SV6 Expedient núm.: 3694/2017. Adjudicació del contracte de gestió i atenció als usuaris 
de la Deixalleria municipal.
Per acord núm. SV3, adoptat per la Junta de Govern Local en data 03.07.2018, es van 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
del contracte administratiu de serveis de gestió i atenció als usuaris de la Deixalleria 
municipal,  amb  un  pressupost  base  de  licitació  de  53,088 €, IVA exclòs,  i  es  va 
convocar  licitació  per  procediment  obert,  amb  publicació  al  Perfil  de  contractant  el 
04.07.2018.

A la Mesa de Contractació de 23.07.2018 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 i 
es van admetre els licitadors presentats, seguidament  es va procedir a l’obertura del 
sobre núm. 2 de les proposicions i es va sol·licitar informe tècnic de valoració. 

S’ha emès informe núm. 2018-0058 de data 08.08.2018, subscrit pel tècnic de Medi 
Ambient.

A la Mesa de Contractació de 10.08.2018 es va donar compte de l’informe tècnic i es va 
efectuar  proposta  d’adjudicació  del  contracte  de  conformitat  amb  la  classificació 
següent:
 

Licitador Societat Universal Adventures, SL Punts

Oferta 51.796 € IVA exclòs 55

Millores

Taller mensual de preparació per a la reutilització 
Projecte executiu d’adaptació de la RAEES
Subministrar el vestuari
Sistema informàtic de gestió
Campanyes de comunicació
Renovar el cartell de la Deixalleria

10
10
10
5
5
5

 



 

Total 100

El  10.08.2018  es  va  realitzar  el  requeriment  de  documentació  corresponent  a 
l’esmentat contracte al licitador classificat en primer lloc, qui ha aportat la documentació 
requerida i ha dipositat la garantia definitiva en data 03.09.2018.

Atès l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, 
així com la resta de disposicions vigents en matèria de contractació.

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 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. Adjudicar el contracte administratiu de serveis de gestió i atenció als usuaris de 
la Deixalleria municipal, a la proposició amb la millor relació qualitat-preu, d’acord amb 
les dades següents:

     Adjudicatari: Universal Adventures, SL NIF: B62787908
     Preu: 51.796,00 €, 21% IVA: 10.877,16 €, total: 62.673,16 €
     Durada: 2 anys Pròrroga: 2 anys Millores:
     - Taller mensual de preparació per a la reutilització, de 5 h. de durada
     - Projecte executiu d’adaptació de la RAEES
     - Subministrar el vestuari
     - Sistema informàtic de gestió
     - Campanyes de comunicació
     - Renovació del cartell dels horaris de la Deixalleria.

Segon. Disposar la despesa de 7.834,15 €, corresponent a 3 mesos d’execució del 
contracte,  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  núm.  170/22699  del  pressupost 
municipal vigent, la de 31.336,58 € a càrrec de 2019, la de 23.502,40 € 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.

Tercer.  Notificar  aquest  acord  a  l’adjudicatari  i  citar-lo  per  formalitzar  el  contracte 
mitjançant  atorgament  de  document  administratiu,  de  la  qual  cosa  en  donarà  fe  la 
Secretaria  de  la  corporació  transcorreguts  quinze  dies  hàbils  comptats  des  de  la 
tramesa de la notificació als licitadors i candidats. 

Quart. Publicar aquest acord al Perfil de contractant juntament amb els informes que el 
motiven.

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

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

 



 

SV7  Expedient  núm.: 4137/2018.  Aprovació del  Conveni  entre  la Diputació de 
Barcelona, l'Ajuntament d'Abrera i  l’ADF El  Roure per al  desenvolupament de 
programes de suport a la prevenció d’incendis forestals.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat la minuta del Conveni a 
signar entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Abrera per al desenvolupament 
de programes de suport a la prevenció d’incendis forestals en la seva sessió del dia 
31.05.2018, acord que s’ha notificat en data 06.06.2018 (registre d’entrada núm. 5671).

L’Ajuntament  d’Abrera  té  interès  en  el  desenvolupament  d’aquest  projecte,  que 
implicarà una aportació econòmica del 85% del pressupost per part de la Diputació de 
Barcelona.

El tècnic de Protecció Civil ha emès l’informe núm. 2018-0039 de data 06.07.2018.

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

ACORD

Primer.  Aprovar la  minuta  del Conveni entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament 
d'Abrera  i  l’ADF  El  Roure  per  al  desenvolupament  de  programes  de  suport  a  la 
prevenció d’incendis forestals que s’annexa a aquesta proposta i facultar l’alcalde per 
a la seva signatura.

Segons. Aprovar  el  programa  anual  del  conveni  per  al  desenvolupament  de 
programes  territorials  del  pla  de  suport  als  municipis  en  matèria  de  prevenció 
d’incendis Forestals (PPI) per a 2018 que suposa una aportació de 972,21 € a càrrec 
de la partida pressupostària:

135/22699 Despeses diverses Activ. i  Func. Protecció civil.  (Revisions PPI i 
manteniment de neteja de camins rurals. ADF)

Autoritzar i disposar la despesa per l’import de : 972,21 €

Tercer. Aprovar el programa anual de Vigilància d’Incendis Forestals (PVI) per a 2018 
que suposa una aportació màxima de 476,80 €, determinat en el  Programa tècnic 
anual (Programa tècnic 2018 Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals, 
que s’annexa)a càrrec de la partida pressupostària:

929/22103 Subministrament  de combustible i  carburants de vehicles.  (Conveni  de 
cooperació Defensa foreslat i ADF)

Autoritzar i disposar la despesa per l’import màxim de: 476,80 €

Quart.. Notificar  aquest  acord  a  la  Diputació  de  Barcelona  i  a  l’ADF  El  Roure, i 

 



 

comunicar-lo  als  Departaments  d’Intervenció  General  i  Tresoreria,  de  Territori  i 
Sostenibilitat, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, i de Promoció Econòmica.

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

ANNEX. MINUTA DE CONVENI
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