
ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/17 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 6 / novembre/ 2018 

Durada Des de les 18:00 fins a les 18:20 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)
- Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció 

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

jardins, Urbanisme i mobilitat  (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,  Transparència i Atenció a la Ciutadania (PSC). 

- Sr. Miquel Tomàs Tomàs, regidor delegat d’Ensenyament, Acció Cultural 
i Patrimoni Cultural (ERC).

- 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

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
6 de NOVEMBRE DE 2018, A LES 18:00 H.

PUNT ASSUMPTES
APROVACIÓ ACTES

1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 30/10/18
CONTRACTES

2
Expedient núm.: 2792/201. Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i 
convocatòria de licitació del contracte de serveis Curs de Defensa Personal Femenina.

3
Expedient 8112/2018. Pròrroga del contracte de serveis de neteja de les instal·lacions 
esportives (lot 1) i de la resta d'edificis municipals (lot 3)

4
Expedient 3846/2018. Pròrroga del contracte de serveis de neteja de les escoles 
d’infantil i primària (lot 2)
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

---
ACTIVITATS  I  MEDI AMBIENT

5

Expedient 2431/2017. Assabentat de comunicació prèvia d’obertura d’activitat de 
magatzem d'equips i material elèctric, fontaneria i calefacció a nom de la raó social 
Grupo Electro Stocks, SL

6

Expedient E052/2010/39. Assabentat de comunicació prèvia ambiental d’activitat de 
fabricació de components, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles a motor a nom 
de la raó social Faurecia Sistemas de Escape, SA.

7

Expedient 2612/2017. Assabentat de comunicació prèvia d’obertura d’activitat  de 
consulta privada ambulatòria de teràpies alternatives a nom de la raó social 
Neurobiomechanical Aplications SL.

8
Expedient E052/2017/01.Assabentat de transmissió d’activitat d’habitatge d’ús turístic
a nom de FX.M.P.

SUBVENCIONS
---
CONVENIS

9
Expedient 8267/2018.  Aprovació del conveni de col·laboració per a la formació pràctica 
de l’estudiant de Formació Professional de Sistemes Microinformàtics i Xarxes de 
l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals d’Olesa de Montserrat, de el Sr./la Sra. ASF.

10
Expedient  8192/2018 Aprovació del conveni de col·laboració per a la formació pràctica 
de l’estudiant de Formació Professional d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives de 
l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada, la Sr./Sra. MCG.
PERSONAL

----

ALTRES ASSUMPTES

---

SV SOBREVINGUTS

SV1
Expedient 443/2018. Declarar deserta la 3a licitació de la concessió de parades i 
magatzems del Mercat municipal.

SV2
Expedient 6425/2018. Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i 
convocatòria de licitació de la concessió demanial del Bar del Casal social de Can 
Vilalba.

SV3 Expedient 8260/2018. Devolució de la garantia definitiva del contracte de 



subministrament de vestuari dels educadors esportius (lot 2).

APROVACIÓ ACTES

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 30.10.18

Sotmesa a  votació  l'acta de la  sessió  anterior  de data  30 d’octubre  de 2018,  és 
aprovada per unanimitat dels assistents

 

CONTRACTES

2.    Expedient  núm.:  2792/201. Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de 
clàusules i convocatòria de licitació del contracte de serveis Curs de Defensa 
Personal Femenina.

Per a la contractació del Curs de Defensa Personal Femenina a Abrera es preveu la 
formalització d’un contracte de serveis d’un any de durada, prorrogable per un any 
més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 27/06/2018, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació de data 29/08/2018, 
subscrit per la tècnica de Dones i Igualtat.

El valor estimat del contracte és de 33.960 €. El pressupost base de licitació màxim 
és de 16.980 € i el preu unitari per sessió és de 566 € IVA exempt.

Es considera  que el  procediment  de contractació  obert  simplificat  amb tramitació 
abreujada és el més adequat per aquesta licitació, pel valor estimat del contracte, 
atès que dóna la possibilitat d’ofertar als 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.  2018-0045  de  data  03/09/2018  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 Joventut, Comunicació, Infància, Dones i Igualtat, 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 Curs de 



Defensa Personal Femenina a Abrera.

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

Tercer. Autoritzar la despesa de 16.980 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
231/22799 del  pressupost  de  2019,  condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i 
suficient  a l’aprovació  del  pressupost  i  retenir  el  crèdit  necessari  per a l’eventual 
pròrroga del contracte.

Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei d’Acció Social.

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

3.  Expedient  8112/2018.  Pròrroga del  contracte  de serveis  de neteja  de les 
instal•lacions esportives (lot 1) i de la resta d'edificis municipals (lot 3).

Per acord núm. 8.2 del Ple Municipal de data 29 de setembre de 2016 es va adjudicar 
el contracte administratiu de serveis de neteja de les instal·lacions esportives (lot 1) i  
de  la  resta  d’edificis  municipals  d’Abrera  (lot  3),  amb  una  durada  de  dos  anys 
prorrogables  fins  a  un  màxim  de  quatre  anys,  formalitzat  el  dia  02/11/2016,  de 
conformitat amb les dades següents:

Adjudicatari:  UTE “Taller Àuria, SCCL, Fundació privada per a la integració laboral 
de persones amb problemes d’inserció d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Sant Esteve 
de  Sesrovires  i  Olesa  de  Montserrat  (FIL)  i  Fundació  privada  Asproseat  Proa 
Esplugues”, en abreujat UTE Abrera Asproseat-Fil-Àuria
NIF: U66844432
Lot 1 Contracte de serveis de neteja de les instal·lacions esportives:
Preu: 303.814,99 €,  21% IVA: 63.801,15 €, total: 367.616,14 €
Lot 2 Contracte de serveis de neteja de la resta d’edificis municipals, reservat a 
CET:
Preu: 38.408,14 €, 21% IVA: 8.065,71 €, total: 46.473,85 €

Per  acord  núm.  2.1,  adoptat  per  la  Junta  de  Govern  Local  de  23/01/2018  es  va 
rectificar un error aritmètic al preu del contracte del lot 2, essent el preu correcte:

Preu: 38.559,74 €, 21% IVA: 8.097,55 €, total: 46.657,29 €.

La clàusula segona del contracte regula: “El termini d'execució del contracte serà de dos  
anys,  comptats des del  dia hàbil  següent a  la  formalització  del  contracte.  No obstant,  es  
preveu la possibilitat de prorrogar per mutu acord de las parts, i, de forma expressa, abans de  
la seva finalització, sempre que la duració total del contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi  
de quatre anys”.

S’ha emès informe tècnic de data 26/10/2018, subscrit pel cap del servei d’Esports i 
per la cap del servei de Manteniment i Espai Públic, segons el qual  no s'aprecien 
circumstàncies  que  desaconsellin  la  pròrroga  del  contracte  durant  un  mes,  fins  a 
l’adjudicació  dels  serveis  després  de  la  licitació,  per  procediment  contractual  obert 



subjecte a regulació harmonitzada, que s’està tramitant.

Vist l’informe jurídic núm. 2018-0068 de data 26/10/2018 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 tot el relacionat anteriorment 
aquesta Regidoria d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme, Mobilitat i Millora, en 
ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  del  dia 
22/12/2016,  proposa  a  la  Junta  de Govern  Local,  per  delegació  del  Ple  de  data 
20/07/2017, l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Prorrogar el contracte serveis de neteja de les instal·lacions esportives i de la 
resta d’edificis municipals d’Abrera, adjudicat a UTE Abrera Asproseat-Fil-Àuria, per al 
mes de novembre de 2018.

Segon. Autoritzar i disposar les despeses de 15.317,34 € (lot 1) i de 5.566,33 € (lot 
2)  que  aniran  a  càrrec  de  les  aplicacions  pressupostàries  que  s’indiquen  del 
pressupost municipal vigent:

Lot Aplicació Denominació Import €
1 342/22799 Funcionament Esports 15.317,34
2 164/21200 Repar. mant. i conserv. Edif. Cementiris 43,88
2 920/21200 Repar. mant. i conserv. Edif. Oficials - Ajuntament 1.228,57
2 920/21200 Repar. mant. i conserv. Edif. Oficials - Nau Brigada 307,15
2 920/21200 Repar. mant. i conserv. Edif. Oficials - Nau Reis 46,80
2 920/21200 Repar. mant. i conserv. Edif. Oficials - Policia Local 304,22
2 1532/21000 Repar. mant. i conserv. Vies Públiques - FFCC 117,01
2 2311/21201 Repar. mant. i conserv. Casal d’Avis 491,14
2 312/21200 Repar. mant. i conserv. Edif. Sanitat - CAP Sta. Ma. Vilalba 128,71
2 330/21200 Repar. mant. i conserv. Edif. Cultura - Casal Sta. Ma. Vilalba 93,61
2 330/21200 Repar. mant. i conserv. Edif. Cultura - Casal Can Vilalba 93,61
2 330/21200 Repar. mant. i conserv. Edif. Cultura - Casal Les Carpes 70,20
2 330/21200 Repar. mant. i conserv. Edif. Cultura - Casal Rebato 70,20
2 330/21200 Repar. mant. i conserv. Edif. Cultura -  Mòdul Ca n’Amat 46,80
2 330/21200 Repar. mant. i conserv. Edif. Cultura -  Biblioteca-Casa Cultura 982,86
2 337/21201 Repar. mant. i conserv. Centre Polivalent 1.143,74
2 491/21200 Repar. mant. i conserv. Edif. Comunicació - Ràdio Abrera 304,22
2 1721/21200 Repar. mant. i conserv. Edif. Medi Ambient - Deixalleria 93,61

Tercer. Notificar aquest acord al contractista UTE Abrera Asproseat-Fil-Àuria.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i als Serveis d’Eports i de Manteniment 
i Espai Públic.

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

4.  Expedient  3846/2018.  Pròrroga  del  contracte  de  serveis  de  neteja  de  les 



escoles d’infantil i primària (lot 2)

Per acord núm. 8.2 del Ple Municipal de data 29 de setembre de 2016, es va adjudicar 
el contracte de serveis de neteja de les escoles d’infantil i primària Escola Francesc 
Platon  Sartí,  Escola  Ernest  Lluch  i  Escola  Abrera  (actualment,  Escola  Josefina 
Ibáñez),  lot 2,  a l’empresa  Expertus Multiservicios, SA, amb CIF A63546527,  amb 
una durada de dos anys prorrogable per dos anys més. El contracte es va formalitzar 
el dia 28/10/2016.

Per acord plenari  núm.  4 adoptat  en data  24/11/2016  es va esmenar un error 
aritmètic en el preu de dos anys d’execució del contracte, essent el correcte 370.201,11 
€,  21% IVA: 77.742,23 €, total: 447.943,34 €.

La clàusula segona del contracte regula: “El termini d'execució del contracte serà de dos 
anys,  comptats des del  dia  hàbil  següent a  la  formalització  del  contracte.  No obstant,  es 
preveu la possibilitat de prorrogar per mutu acord de las parts, i, de forma expressa, abans de 
la seva finalització, sempre que la duració total del contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi 
de quatre anys”.

El  contractista  ha  sol·licitat  la  pròrroga  del  contracte,  mitjançant  escrit  de  data 
13/06/2018 (Registre núm. 2018-E-RE-510).

S’ha emès informe tècnic núm. 2018-0021 de data 23/07/2018, subscrit per la tècnica 
d’Educació, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga 
del contracte.

Vist l’informe jurídic núm. 2018-0043 de data 31/08/2018 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 tot el relacionat anteriorment 
aquesta Regidoria d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme, Mobilitat i Millora, en 
ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  del  dia 
22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Prorrogar el contracte de serveis de neteja de l’Escola Francesc Platon Sartí, 
l’Escola  Ernest  Lluch  i  l’Escola  Josefina  Ibáñez  (lot  2), adjudicat  a  Expertus 
Multiservicios,  SA, per  a  les  dues  anualitats  compreses  entre  l’1/11/2018  i  el 
31/10/2020.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  37.328,61 €  a  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària núm. 320/21200 del pressupost municipal vigent, la de 223.971,67 € a 
càrrec de 2019 i la de 186.643,06 € a càrrec de 2020, i condicionar l’existència de 
crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Expertus Multiservicios, SA.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei d’Educació.

 



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

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

---

ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

 
        

5. Expedient 2431/2017. Assabentat de comunicació prèvia d’obertura d’activitat 
de magatzem d'equips i material elèctric, fontaneria i calefacció a nom de la raó 
social Grupo Electro Stocks, SL

Registre d’entrada: 10098 de data 02/11/17
Interessada: Grupo Electro Stocks, SL
CIF: B64471840
Emplaçament: Camí dels Sagraments, núm. 2-4
Referència cadastral: 8271201DF0987S0084QE
Activitat: Magatzem d'equips i material elèctric, fontaneria i calefacció
Codi activitat: 4674
Classificació: Comunicació prèvia (Annex II de la Llei 16/2015)

Normativa aplicable:
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.
- Llei 16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l'activitat  administrativa  de 

l'Administració  de la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de Catalunya  i  d'impuls  de 
l'activitat econòmica.

- Altra  normativa  sectorial  d’aplicació  (espectacles  públics  i  activitats  recreatives, 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, centres de culte)

- Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS).

- Ordenança  Fiscal  Numero  11:  Taxa  per  a  la  prestació  dels  serveis  d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.

Vist l’informe tècnic favorable de data 6 d’abril de 2018, aquesta regidoria Delegada 
d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i Mobilitat, en ús de les atribucions que 
m’atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2018-1254 del dia 20 de setembre de 2018, 
proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent.
 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=699070&language=ca_ES
https://seu.palafrugell.cat/informacio-municipal/ordenances-fiscals
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=119847&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=119847&language=ca_ES


ACORD
 
Primer. Restar  assabentada  aquesta  Junta  de  Govern  Local  de  l’expedient 
d’activitats següent, subjecte al règim de comunicació prèvia d’obertura, un cop ha 
estat revista pels tècnics competents:

Expedient núm. 2431/2017, a nom de la raó social Grupo Electro Stocks, SL,  de la 
comunicació prèvia d’obertura, presentada en data 2 de novembre de 2017, registre 
d’entrada 10098, per l’activitat de magatzem d'equips i material elèctric, fontaneria i 
calefacció,  ubicada  al  Camí  dels  Sagraments,  núm.  2-4,  nau  5,  amb  l’informe 
favorable de l’enginyer municipal de data 6 d’abril de 2018.
 
Segon. Notificar aquest acord a la raó social interessada.

Tercer. Restar assabentada aquesta Junta de Govern Local de la prèvia liquidació, 
per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en el marc 
del  conveni  de  delegació,  de  la  Taxa  establerta  a l’Ordenança Fiscal  Numero 11, 
correspon la meritació de la corresponent taxa per un import de 1.008,41 €.

 Els membres assistents es donen per assabentats

6. Expedient E052/2010/39. Assabentat de comunicació prèvia ambiental 
d’activitat de fabricació de components, peces i accessoris no elèctrics per a 
vehicles a motor a nom de la raó social Faurecia Sistemas de Escape, SA.

 
  Es deixa sobre la taula

7. Expedient 2612/2017. Assabentat de comunicació prèvia d’obertura d’activitat 
de consulta privada ambulatòria de teràpies alternatives a nom de la raó social 
Neurobiomechanical Aplications SL.

Registre d’entrada: 9153 de data 06/10/17
Interessada: Neurobiomechanical Aplications SL.
CIF: B66838061
Emplaçament: c/ Martorell, núm. 10-16, local 7
Referència cadastral: 8271201DF0987S0084QE
Activitat: Consulta privada ambulatòria de teràpies alternatives
Codi activitat: 8690
Classificació: Comunicació prèvia (Annex II de la Llei 16/2015)
 
Normativa aplicable:

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.
- Llei 16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l'activitat  administrativa  de 

l'Administració  de la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de Catalunya  i  d'impuls  de 
l'activitat econòmica.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=699070&language=ca_ES


- Altra  normativa  sectorial  d’aplicació  (espectacles  públics  i  activitats  recreatives, 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, centres de culte)

- Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS).

- Ordenança  Fiscal  Numero  11:  Taxa  per  a  la  prestació  dels  serveis  d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.

Vist l’informe tècnic favorable de data 6 d’agost de 2018, aquesta regidoria Delegada 
d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i Mobilitat, en ús de les atribucions que 
m’atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2018-1254 del dia 20 de setembre de 2018, 
proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent.
 
ACORD
 
Primer. Prendre coneixement de l’expedient d’activitats que s’indica tot seguit, un cop 
revisat pels serveis tècnics municipals:

Expedient núm. 2612/2017, a nom de la raó social Neurobiomechanical Aplications 
SL, 
de la comunicació prèvia d’obertura, presentada en data 6 de novembre de 2017, 
registre d’entrada 9153, per l’activitat  de consulta privada ambulatòria  de teràpies 
alternatives,  ubicada al c/ Martorell  núm. 10-16, local 7, amb l’informe favorable de 
l’enginyer municipal de data 6 d’agost de 2018.
  
Segon. Informar a la raó social interessada que en virtut del conveni de delegació 
amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona es procedirà a la 
liquidació de la taxa establerta a l’Ordenança fiscal núm. 11 per un import de 516,72 
€. Els recursos que procedeixin contra aquesta liquidació tributària seran els indicats 
a la notificació que rebi de l’esmentat Organisme.

Tercer. Notificar aquest acord a la raó social interessada.

 

 Els membres assistents es donen per assabentats

8. Expedient E052/2017/01.Assabentat de transmissió d’activitat d’habitatge 
d’ús turística nom de FX.M.P.

Registre d’entrada: 4759 de data 14/05/18
Interessat: Francesc Xavier Margarit Palà.
NIF: 77629396A
Emplaçament: c/ Mataró, núm. 28
Referència cadastral: 9177101DF0997N0006JF
Activitat: Habitatge d’us turístic
Codi activitat: 552
Classificació: Comunicació prèvia (Annex II de la Llei 16/2015)

Normativa aplicable:
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

https://seu.palafrugell.cat/informacio-municipal/ordenances-fiscals
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=119847&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=119847&language=ca_ES


- Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.
- Llei 16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l'activitat  administrativa  de 

l'Administració  de la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de Catalunya  i  d'impuls  de 
l'activitat econòmica.

- Altra  normativa  sectorial  d’aplicació  (espectacles  públics  i  activitats  recreatives, 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, centres de culte)

- Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS).

- Ordenança  Fiscal  Numero  11:  Taxa  per  a  la  prestació  dels  serveis  d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.

Vist l’informe tècnic favorable de data 4 d’octubre de 2018, aquesta regidoria Delegada 
d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i Mobilitat, en ús de les atribucions que 
m’atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2018-1254 del dia 20 de setembre de 2018, 
proposa a la Junta de govern local l’adopció del següent.
 
ACORD

Primer. Prendre coneixement de l’expedient d’activitats que s’indica tot seguit, un cop 
revisat pels serveis tècnics municipals:

Expedient núm. E052/2017/01, a nom de Francesc Xavier Margarit Palà, del canvi de 
titularitat presentat en data 14 de maig de 2018, registre d’entrada 4759, per l’activitat 
d’habitatge d’us turístic,  ubicat  al  c/  Mataró,  núm. 28, amb l’informe favorable de 
l’enginyer municipal de data 4 d’octubre de 2018.
 
Segon. Informar  a  l’interessat  que  en  virtut  del  conveni  de  delegació  amb 
l’Organisme de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona  es  procedirà  a  la 
liquidació de la taxa establerta a l’Ordenança fiscal núm. 11 per un import de 98,34 €. 
Els recursos que procedeixin contra aquesta liquidació tributària seran els indicats a 
la notificació que rebi de l’esmentat Organisme.

Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat.

 

 Els membres assistents es donen per assabentats

SUBVENCIONS

---

CONVENIS

9.  Expedient  8267/2018.   Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  per  a  la 
formació  pràctica  de  l’estudiant  de  Formació  Professional  de  Sistemes 
Microinformàtics  i  Xarxes  de  l’Institut  Daniel  Blanxart  i  Pedrals d’Olesa  de 
Montserrat, de el Sr./la Sra. ASF.

El/la Sr./Sra. ASF sol·licità realitzar pràctiques dels estudis de Formació Professional de 

https://seu.palafrugell.cat/informacio-municipal/ordenances-fiscals
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=119847&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=119847&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=699070&language=ca_ES


Sistemes Microinformàtics i  Xarxes de l’Institut Daniel Blanxart i  Pedrals d’Olesa de 
Montserrat, motiu pel qual es dur a terme el conveni de col·laboració per a la formació 
pràctica de l’estudiant vigent des del 7 de novembre de 2018 fins el 29 de març de 
2019,  desenvolupant-se en l’horari  següent:  de dilluns a divendres de 09:00 h.  a 
13:00  h.,  i  que  es  portarà  a  terme  als  diferents  edificis  municipals  d’Abrera, 
principalment a la Casa Consistorial.

La tramitació administrativa interna correspon al Servei de Gestió de les Persones, 
així  com la gestió i coordinació de la signatura.

Atès  que  es  considera  positiva  i  d’interès  públic  per  municipi  d’Abrera  l’actuació 
prevista al text del document indicat.

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica del/la Sr./Sra. 
ASF,  estudiant  de Formació  Professional  de Sistemes Microinformàtics i  Xarxes de 
l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals d’Olesa de Montserrat, que serà vigent des del 7 de 
novembre de 2018 fins el 29 de març de 2019, desenvolupant-se en l’horari següent: 
de dilluns a divendres de 09:00 h. a 13:00 h., i que es portarà a terme als diferents 
edificis municipals d’Abrera, principalment a la Casa Consistorial.

Segon.  Nomenar  tutor  al/la  Sr./Sra.  JBA,  Tècnic/a  de  Gestió  de  Projectes  de 
Seguretat Ciutadana i Tecnologia, amb les funcions següents:

- Supervisar l’assistència, la participació i l’acompliment de l’estudiant.

- Atendre les consultes de l’estudiant.

- Realitzar l’avaluació de l’estudiant seguint el protocol establert per la Universitat en 
la data pactada.

-  Coordinació  amb  el/la  tutor/a  acadèmic/a  per  a  l’elaboració  del  programa  de 
pràctiques.

- Informar el/la tutor/a acadèmic/a de les incidències del programa de pràctiques de 
les dificultats i imprevistos que sorgeixin.

- Coordinació, entre les dues institucions, en tota allò que sigui necessari.

Tercer.  Disposar que la realització de les pràctiques per part de l’estudiant, Sr./Sra. 
ASF, no genera cap compensació econòmica.

Quart. Informar que la relació que s’estableix entre l’estudiant i l’Ajuntament d’Abrera 
és de caire estrictament acadèmic i  en cap cas no implica l’existència de relació 
laboral.  Durant  la  seva  estada  en  pràctiques,  l’estudiant  no  ha  d’assumir  les 
responsabilitats pròpies dels professionals de l'entitat col·laboradora.

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



10.  Expedient   8192/2018 Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  per  a  la 
formació  pràctica  de  l’estudiant  de  Formació  Professional  d’Animació 
d’Activitats  Físiques  i  Esportives  de l’Institut  Milà  i  Fontanals  d’Igualada,  la 
Sr./Sra. MCG. 

El/la Sr./Sra. MCG sol·licità realitzar pràctiques dels estudis de Formació Professional 
d’Animació d’Activitats Físiques i  Esportives de l’Institut  Milà i  Fontanals d’Igualada, 
motiu pel qual es dur a terme el conveni de col·laboració per a la formació pràctica de 
l’estudiant  vigent  des  del  7  de  novembre  de  2018  fins  el  31  de  maig  de  2019, 
desenvolupant-se en l’horari següent: dimarts de 15:00 h. a 17:00 h., dimecres de 
17:00 h. a 21:00 h. i dissabtes de 10:00 h. a 12:00h, i que es portarà a terme a les 
dependències de Servei d’Esports (Centre Aquàtic Municipal).

La tramitació administrativa interna correspon al Servei de Gestió de les Persones, 
així  com la gestió i coordinació de la signatura.

Atès  que  es  considera  positiva  i  d’interès  públic  per  municipi  d’Abrera  l’actuació 
prevista al text del document indicat.

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica del/la Sr./Sra. 
MCG, estudiant de Formació Professional d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives 
de l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada, que serà vigent des del 7 de novembre de 2018 
fins el 31 de maig de 2019, desenvolupant-se en l’horari següent: dimarts de 15:00 h. a 
17:00 h., dimecres de 17:00 h. a 21:00 h. i dissabtes de 10:00 h. a 12:00h, i que es 
portarà a terme a les dependències de Servei d’Esports (Centre Aquàtic Municipal).

Segon.  Nomenar tutor al/la Sr./Sra. ANR, Monitor/a Esportiu/va, amb les funcions 
següents:

- Supervisar l’assistència, la participació i l’acompliment de l’estudiant.

- Atendre les consultes de l’estudiant.

- Realitzar l’avaluació de l’estudiant seguint el protocol establert per la Universitat en 
la data pactada.

-  Coordinació  amb  el/la  tutor/a  acadèmic/a  per  a  l’elaboració  del  programa  de 
pràctiques.

- Informar el/la tutor/a acadèmic/a de les incidències del programa de pràctiques de 
les dificultats i imprevistos que sorgeixin.

- Coordinació, entre les dues institucions, en tota allò que sigui necessari.

Tercer.  Disposar que la realització de les pràctiques per part de l’estudiant, Sr./Sra. 
MCG, no genera cap compensació econòmica.

Quart. Informar que la relació que s’estableix entre l’estudiant i l’Ajuntament d’Abrera 
és de caire estrictament acadèmic i  en cap cas no implica l’existència de relació 
laboral.  Durant  la  seva  estada  en  pràctiques,  l’estudiant  no  ha  d’assumir  les 
responsabilitats pròpies dels professionals de l'entitat col·laboradora.

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



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

PERSONAL

---

ALTRES ASSUMPTES
---

SV  SOBREVINGUTS

Els membres assistents acorden per unanimitat la incorporació dels següents 

punts sobrevinguts a l’ordre del dia.

SV1. Expedient 443/2018. Declarar deserta la 3a licitació de la concessió de 
parades i magatzems del Mercat municipal.

Per acord núm. 9.1, adoptat per la Junta de Govern Local en data 20/02/2018, es van 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions 
tècniques de la concessió demanial de parades i magatzems del Mercat municipal 
d’Abrera, per procediment obert i convocatòria de tres licitacions durant l’any, amb 
publicitat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 01/03/2018. 

Per acord núm. SV2 de la  Junta de Govern Local de data 02/10/2018 es va modificar 
el PCAP, amb divisió en 8 lots (parada P21 i la resta magatzems), i es va convocar la 
3a licitació publicada en el Perfil de contractant l’11/10/2018.

Durant el termini de presentació d'ofertes, comprès entre el 15 i el 29/10/2018, no 
s'ha presentat cap proposició.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en el marc de la normativa vigent la 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. Declarar  deserta  la  3a  licitació  de  la  concessió  demanial de  parades  i 
magatzems del  Mercat  municipal d’Abrera,  convocada per acord núm.  SV2 de la 
Junta de Govern Local de 02/10/2018, per no haver-se presentat cap proposició.

Segon. Publicar aquest acord al Perfil de contractant.

 

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



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

SV2. Expedient 6425/2018. Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i 
convocatòria de licitació de la concessió demanial del Bar del Casal social de 
Can Vilalba.

Per a la  gestió  i  explotació del Bar  del  Casal  social  de Can Vilalba,  equipament 
cultural d’aquest Ajuntament, es preveu la formalització d’una concessió demanial, de 
dos anys de durada, prorrogable per dos anys més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 11/10/2018, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, núm. 2018-0040 de 
data 25/10/2018, subscrit per la tècnica de Cultura.

El valor estimat del contracte és de 14.400 €, IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació és de 7.200 € (300 €/mes). Al preu indicat se li afegirà un 4% d’IVA: 288 €, el 
que comporta una suma total de 7.488 €.

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. 2018-0071 de data 30/10/2018 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’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. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques de la concessió demanial del bar del Casal 
social de Can Vilalba.

Segon. Iniciar  el  procediment  obert  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 quinze dies naturals, a comptar des del dia següent al de la 
publicació al Perfil.

Tercer. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei de Cultura.

 

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



SV3. Expedient 8260/2018. Devolució de la garantia definitiva del contracte de 
subministrament de vestuari dels educadors esportius (lot 2).

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2016-0793, adoptat en data 11/08/2016, es va adjudicar 
el contracte administratiu de subministrament de vestuari al personal de l’Ajuntament 
d’Abrera, lot 2 vestuari dels educadors esportius a Esports Sayas 1988, SL, amb CIF 
B64776230,  per  un  preu  de  6.326,92  €   (IVA inclòs),  formalitzat  el  13/09/2016  i 
comprenia dos subministraments de vestuari per a l’any 2016 i dos subministrament 
de vestuari per a l’any 2017.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.2, adoptat en data  20/03/2018 es va 
aprovar la pròrroga del contracte, que comprenia dos subministraments de vestuari 
per a l’any 2018.

S’ha emès informe tècnic de data 31/10/2018, subscrit pel cap del Servei d’Esports, 
segons el  qual,  finalitzada  la durada del  contracte i  el  seu termini  de garantia,  no 
s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la garantia definitiva, d’acord 
amb els articles 110 i 111  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic.
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta Regidoria d’Esports, Salut, Gent Gran i Cultura, en ús de les atribucions que 
m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat dels subministraments 
de vestuari dels educadors esportius (lot 2), efectuats pel contractista Esports Sayas 
1988, SL.

Segon. Aprovar  la  liquidació  del  contracte  indicat  i  declarar  l’extinció  pel  seu 
compliment.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en metàl·lic, 
d’import 261,44 €, que el contractista té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a Esports Sayas 1988, SL.

Cinquè. Donar compte a la Tresoreria municipal 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.

                                DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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