
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/13 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 18 / de setembre / 2018 

Durada Des de les 18:15 fins a les 18:30 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.  F.  Xavier  Serret  i  Marsiñach,  regidor  delegat  de  Medi  Ambient  i 

Sanitat (ERC)
- 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)

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

- Sr. Ferran Alberdi Vera, Gerent director de serveis.  
- Sra.  Alexandra Dolcet Redondo, Interventora

   

 

 



 

 

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 4/09/18
2 CONTRACTES

2.1

Expedients núms.: 1032/2017 (G328/2017/07), FACT-2018-3154 i FACT-2018-3261. 
Aprovació de les factures núms. 3 i 4 ambdues de data 31 de juliol de 2018 
presentades per la UTE Sala Municipal Abrera, i de la 3a i 4a certificacions d’obra del 
contracte d’obres per a la reforma de la Sala Municipal. 

3 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
---

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
---

5 SUBVENCIONS
---

6 CONVENIS

6.1
Expedient núm.: 5823/2018. Aprovació de Conveni de col.laboració amb el SOC per a 
la formació pràctica en centres de treball

7 PERSONAL

----

8 ALTRES ASSUMPTES

---

SV SOBREVINGUTS

Sv1
Expedient: G330/2016/26. 2a modificació del lot 2 del contracte de serveis Gestió 
integral de fraccions de residus de la Deixalleria.

Sv2
Expedient: 5879/2018. Modificació de l’acord de JGL de 4/09/2018 sobre l’aprovació 
de les bases reguladores dels ajuts a famíles monoparentals relatius a l’IBI 2018

1. APROVACIÓ ACTES

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 4.09.18

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 4 de setembre de 2018, és 
aprovada per unanimitat dels assistents

 

2. CONTRACTES

 



 

2.1  Expedients  núms.:  1032/2017  (G328/2017/07),  FACT-2018-3154  i 
FACT-2018-3261: Aprovació de les factures núms. 3 i 4 ambdues de data 31 de 
juliol  de 2018 presentades per la UTE Sala Municipal  Abrera,  i  de la 3a i  4a 
certificacions d’obra del contracte d’obres per a la reforma de la Sala Municipal. 

Per decret d’Alcaldia núm. 2018-0189 de data 8 de febrer de 2018, es va adjudicar el  
contracte d’obres per a la  “Reforma de la Sala Municipal” a la UTE Sala Municipal 
Abrera (Contratas Vilor SL y López Instalaciones Eléctricas SL ), amb NIF U98972862, 
per un import total de 635.861,05 € (IVA inclòs), i un termini d’execució de les obres de 8 
mesos  des  del  replanteig  (formalitzat  l’11  d’abril  de  2018  mitjançant  l’acta  de 
comprovació del replanteig).

L’empresa adjudicatària ha presentat els següents documents:
- Factura núm. 3 de data 31 de juliol de 2018  (registre d’entrada núm. 8273 de  6 

d’agost de 2018), per un import de 7.703,08 €, i la 3a certificació d’obres (registre 
d’entrades núm. 789 de 6 d’agost de 2018).

- Factura núm. 4 de data 31 de juliol de 2018 (registre d’entrada núm. 8487 de 13 
d’agost de 2018), per un import de 52.933,72 €, i la 4a certificació d’obres (registre 
d’entrades núm. 812 de 13 d’agost de 2018).

Tots  els  documents,  les certificacions  d’obra  i  les  factures,  han  estat  conformats 
favorablement pels tècnics municipals corresponents.

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. Aprovar les certificacions núms. 3 i 4 de l’obra  per a la  Reforma de la Sala 
Municipal, i les factures núms. 3 i 4, ambdues de data 31 de juliol de 2018, per imports 
de 7.703,08 €, i 52.933,72 €, respectivament, presentades pel contractista UTE Sala 
Municipal Abrera (Contratas Vilor SL y López Instalaciones Eléctricas SL ), amb NIF 
U98972862.

Segon. Aprovar els reconeixements de les obligacions per un import de 7.703,08 € 
(IVA inclòs) i 52.933,72 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 333/63200 
del pressupost municipal vigent.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de la factura aprovada.

Quart. Notificar aquest acord al contractista, i donar compte a la Intervenció municipal  i 
a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.

 

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 

 



 

assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

3.  LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

---

4.  ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

---

5.  SUBVENCIONS

---

6. CONVENIS

6.1 Expedient: 5823/2018.  Aprovació de Conveni de col.laboració amb el SOC 
per a la formació pràctica en centres de treball

 En data  14 de novembre de  2017  la  Subdirecció  General  de  Polítiques Actives 
d’Ocupació ha comunicat  a l’Ajuntament d’Abrera que ha aprovat una subvenció de 
93.460 € per portar a terme dues especialitats formatives:

ADGD0308 - ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
COML0309 - ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS

El curs que està subvencionat pel SOC, núm. exp 17/FOAP/362/0149879/003 té una 
subvenció de 3.000 € per a la gestió de les pràctiques en empreses, codi de l’acció 
(ADGD0308_MP0111).

En  data  11 de  desembre  de 2017  es va  iniciar  l’activitat  formativa  ADGD0308 – 
Activitats de gestió administrativa.

El curs té una durada de 920 h., 80 d’elles de pràctiques en empreses. Està previst 
que les pràctiques s’inicien el 17 de setembre i finalitzin el 8 d’octubre 2018.

La gestió de les pràctiques a les empreses la portarà a terme el Departament de 
Promoció Econòmica i el docent contractat.

Per tal de regular la relació de pràctiques formatives amb els alumnes del curs i les 
empreses  col·laboradores  se  signa  un  conveni  de  col·laboració  on  s’acorden  les 
clàusules i els terminis de la col·laboració i relació que s’establirà i els compromisos 
de cada part.

El  conveni  té  per  objecte  articular  la  formació  pràctica  en  centres  de  treball  de 
l’alumne/a  participant  en  l’acció  formativa  de  certificat  de  professionalitat  del 
subsistema de Formació Professional per a l'Ocupació.

La formació pràctica en empresa té caràcter de pràctica professional no laboral i en 

 



 

cap cas implica relació laboral entre l’alumnat i l’empresa.

L’Ajuntament va realitzar una assegurança als alumnes del curs del 11 de desembre 
del 2017 fins al 31 d’octubre del 2018.

Vist l’informe tècnic favorable PE 77/2018 de data 29 d’agost de 2018 i d’acord amb tot 
el relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció Econòmica, 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 el conveni que s’annexa i facultar a l’alcalde per a la seva signatura.

Segon. Les obligacions de les parts són:

1. L’entitat formativa i l’empresa on es realitzin les pràctiques han de designar, 
cadascuna,  un  tutor/a  entre  el  seu  personal.  Aquests  tutors  són  els 
responsables  d’establir  i  determinar,  conjuntament,  el  pla  d'activitats  a 
desenvolupar  per  l'alumne/a,  supervisar-ne  el  compliment,  resoldre  les 
incidències que eventualment es puguin produir, vetllar pel compliment de les 
normes de seguretat i salut laboral i emetre l’acta d’avaluació, un cop finalitzat 
el període de formació pràctica en el centre de treball.

2. La durada, el contingut i criteris d’avaluació de les pràctiques realitzades s’han 
d’ajustar  a  allò  previst  en  el  reial  decret  que  regula  el  certificat  de 
professionalitat corresponent.

3. El/la tutor/a del centre de formació realitzarà com a mínim les següents visites 
de seguiment a l’empresa on l’alumnat realitza la  formació pràctica: una a 
l’inici, una a partir del 50% d’execució i una última a la finalització del període 
de pràctiques i haurà de deixar constància documental de cadascuna d’elles a 
l’expedient de l’acció formativa.

4. La programació de les pràctiques ha d’incloure: els objectius d’aprenentatge i 
les  activitats  de  referència,  els  criteris  per  avaluar-les  i  qualificar-les,  les 
condicions  dels  espais,  equipaments  i  recursos  per  desenvolupar  les 
pràctiques.

5. La pòlissa d'assegurança que contracti el centre de formació per a tota l’acció 
formativa també ha de cobrir les pràctiques. En el mòdul de pràctiques dels 
certificats  de  professionalitat  gestionats pels  centres  d’innovació  i  formació 
ocupacional  (CIFO),  l’assegurança  del  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya 
cobreix  les  conseqüències  econòmiques  dels  accidents  sobrevinguts  dels 
alumnes  no  només  en  els  locals  dels  centres  d’innovació  i  formació 
ocupacional sinó també en locals d’entitats o empreses col·laboradores dels 
mòduls de formació pràctica dels certificats de professionalitat.

6. L’empresa ha de lliurar una còpia d’aquest conveni signat al representant legal 
dels/de les treballadors/ores.

7. El centre de formació lliurarà una còpia d’aquest conveni signat a l’alumne/a.

8. El  centre  de formació  farà  us  de l’aplicació  informàtica  GIA per  informar  i 

 



 

generar  la  documentació  necessària  pel  seguiment  i  avaluació  de  les 
pràctiques en empresa.

9. L'alumne/a  ha  d’haver  superat  amb  avaluació  positiva  la  resta  de  mòduls 
formatius  que  composen  el  certificat  de  professionalitat  llevat  de  les 
excepcions  que  es  determinin  en  la  normativa  concreta  que  reguli  l’acció 
formativa.

10. L'alumne/a està obligat a complir els horaris i les normes fixades per l'empresa 
signant, d’acord amb aquest conveni.

11. L’alumne/a  es  compromet  a  complimentar  les  dades  de  seguiment  de  les 
pràctiques així com les enquestes que es realitzin una vegada finalitzades les 
mateixes.

12. L’alumne/a es compromet a no fer ús de les dades de caràcter personal o 
confidencial que es derivin de la signatura d’aquests conveni o a les que tingui 
accés durant el període de pràctiques.

Tercer. No hi ha cap tipus d’obligació econòmica per part de l’Ajuntament d’Abrera

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

ANNEX:

 



 

 



 

 



 

 



 

7.  PERSONAL

---

8.  ALTRES ASSUMPTES

 



 

--- 

SV  SOBREVINGUTS

S’aprova  per  unanimitat  la  incorporació  per  urgència  dels  següents  punts  a 
l’ordre del dia.

SV1. Expedient núm.: G330/2016/26 .  2a modificació del lot 2 del contracte de 
serveis Gestió integral de fraccions de residus de la Deixalleria.

Per Decret d'Alcaldia núm. 2017-1129, adoptat en data 16/08/2017, es va adjudicar el 
contracte administratiu mixt de subministrament, en arrendament, i de serveis de 
buidat i manteniment de contenidors de recollida d'oli vegetal domèstic, gestió integral 
de fraccions de residus de la Deixalleria i recollida de paper confidencial de  
l’Ajuntament d’Abrera, respecte del lot 2 d’acord amb les dades següents:

Lot 2: Serveis de gestió integral de les fraccions de residus de la Deixalleria municipal 
Adjudicatari: Centre de gestió mediambiental, SL NIF: B60916533
Preu: 18.080,20 €, 10% IVA: 1.808,02 €, total: 19.888,22 €
Durada: 1 any Pròrroga: 1 any Inici: 01/09/2017

El contracte de serveis es va formalitzar el dia 23/08/2017 amb registre núm. 
2017-0001.

Per acord núm. 9.2, adoptat per la Junta de Govern Local de data 20/02/2018, es va 
aprovar la 1a modificació convencional del contracte, corresponent a un 41,06 % del 
preu d’adjudicació del contracte.

Per escrit de data 20/08/2018 (Registre núm. 2018-E-RE-830) el contractista, Centre 
de gestió mediambiental, SL, ha sol·licitat una modificació del contracte per incorporar 
la recollida selectiva de punxants i radiografies.

S’ha emes informe tècnic núm. 013AD 2018-0064 de data 27/08/2018, subscrit pel 
tècnic de Medi Ambient, en el que es justifica la necessitat d’augmentar les fraccions 
de recollida selectiva a la Deixalleria municipal i incorporar punxants i radiografies 
com a noves fraccions de residus.

Amb la segona modificació del contracte, l’import modificat aquest any correspon a un 
41,52% del preu d’adjudicació, de conformitat amb els supòsits de modificació 
regulats a la Clàusula 31 del Plec de clàusules administratives particulars del 
contracte: 
“L  ot   2: Es podrà modificar el contracte:

- Per augment de les fraccions de residus recollides a la Deixalleria. ....
Aquests supòsits de modificació no podran superar, anualment, el 50% del preu 
d’adjudicació.”

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en aplicació dels articles 105, 107 i 234 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector públic, 
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 el següent,

ACORD

Primer. Aprovar la segona modificació del contracte de serveis de gestió integral de 
fraccions de residus de la Deixalleria, amb el detall següent:

Fracció Preu unitari € Unitats Volum Despesa €

Punxants 21,5 buidat 3 64,50
Radiografies 1.000 tona 0,02 20,00
Preu net 84,50
10% IVA  8,45
Total 92,95

Segon. Aprovar i disposar la despesa de 30,98 €, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària núm. 1621/22703 del pressupost municipal vigent i la de 61,97 € a 
càrrec de 2019 i condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació 
d’aquest pressupost.

Tercer. Citar el contractista per formalitzar addenda de segona modificació del 
contracte, mitjançant l’atorgament de document administratiu de la qual cosa en 
donarà fe la Secretaria de la Corporació en el termini màxim de cinc dies hàbils.

Quart. Notificar aquest acord al contractista Centre de gestió mediambiental, SL.

Sisè. 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.

SV2. Expedient: 5879/2018. Modificació de l’acord de JGL de 4/09/2018 sobre 
l’aprovació de les bases reguladores dels ajuts a famíles monoparentals 
relatius a l’IBI 2018

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió ordinària celebrada el 
4 de setembre de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria d’un ajut 
econòmic per a famílies monoparentals en relació al IBI 2018.

S’ha emès informe tècnic de data 14/09/2018 per part de la cap del Servei d’Acció 
Social  en  el  qual  exposa  que  s’ha  detectat  una  incoherència  entre  les  bases 
reguladores i la proposta d’aprovació, ja que la convocatòria s’aprovarà una vegada 
sotmeses les bases a un període d’informació pública, de conformitat amb el que 
estableix  l’article  124.2  del  Decret  179/1995,  de 13  de juny,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Per altra banda, en l’esmentat informe tècnic es proposa i justifica l’aplicació de la 
tramitació  d’urgència,  per  tal  de  poder  aprovar  la  concessió  dels  ajuts  dins  de 

 



 

l’exercici 2018.

De  conformitat  amb  l’article  33  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  l’aplicació  al 
procediment de la tramitació d’urgència comporta la reducció a la meitat dels terminis 
establerts  per  al  procediment  ordinari,  excepte  els  relatius  a  la  presentació  de 
sol.licituds i recursos.

Vista 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, i la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials.

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. Modificar l’apartat dispositiu segon de l’acord SV5 de la Junta de Govern 
Local  celebrada en sessió  ordinària  en data 4  de setembre de 2018 en el  sentit 
següent:

On diu:

«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.»

Ha de dir:

«Segon.  Aplicar  la  tramitació  d’urgència  i  sotmetre  les  bases  a  un  període  
d’informació pública durant deu (10) dies hàbils previ anunci al Butlletí Oficial de la  
Província i al tauler d’anuncis de la corporació.»

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

 

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

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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