
ACTA 



Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/1 Junta de Govern Local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 8/ gener / 2019

Durada Des de les 18:10 fins a les 18:45 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.  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 
següent:

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 8 DE GENER DE 2019, A LES 18:00 H.



PUN
T

ASSUMPTES

APROVACIÓ ACTES
1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 18/12/18

CONTRACTES

2
Expedient  G330/2014/12. Pròrroga del  contracte  de serveis  de manteniment  de les 
instal·lacions  tèrmiques  (calefacció,  climatització  i  aire  condicionat,  aigua  calenta 
sanitària a gas, energia solar tèrmica i gas) dels equipaments municipals.

3
Expedient   G330/2015/03.Pròrroga  conjuntural  del  contracte  de  serveis  de 
manteniment de la xarxa de telecomunicacions d'interconnexió de seus de l’Ajuntament 
d’Abrera.

4
Expedient  G330/2015/04. Pròrroga  conjuntural  del  contracte  de  serveis  de 
manteniment informàtic a les dependències i equipaments municipals de l'Ajuntament 
d'Abrera.

5
Expedient  G330/2015/07. Ampliació del termini d’execució del contracte de serveis 
d’assessorament per a la revisió del POUM d’Abrera

6
Expedient   G330/2016/40. Adhesió  a  la  segona  pròrroga  del  contracte  derivat  de 
l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya, adjudicat pel CCDL-ACM a Endesa energia, SAU.

7

Expedient  7759/2018. Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de 
manteniment de les franges contraincendis, parcel·les no edificables, zones verdes i 
passeres (lot 1) i canvi de la garantia definitiva del contracte de serveis de manteniment 
del Torrent Gran d’Abrera (lot 2).

8
Expedient 8156/2018. Pròrroga del contracte de serveis de manteniment de l’EDAR de 
Ca n’Amat.

9 Expedient  8800/2018. Pròrroga del contracte serveis de Taekwondo.

10
Expedient  9607/2018.  Devolució  de  la  garantia  definitiva  del  contracte  de  serveis 
d'assessorament jurídic en dret administratiu públic en general a l’Ajuntament d’Abrera.

11
 Expedient G330/2013/19. 3a pròrroga del contracte de serveis de perruqueria al Casal 
dels Avis.

12
Expedient  8444/2018. Pròrroga  del  contracte  de  serveis  de  formació  de  Promoció 
Econòmica (lot 5) Cursos de carretilles elevadores.

13
Expedient  8097/2018. Pròrroga  del  contracte  de  serveis  de  formació  de  Promoció 
Econòmica (lot 4) Dos cursos de Formació complementària

14
Expedient  7505/2018.  Pròrroga  del  contracte  de  serveis  de  formació  de  Promoció 
Econòmica, lot 2 Curs d’organització i gestió de magatzems
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

15
Expedient E014/2013/110  Llicència d'obres menors i  instal·lacions per a executar al 
local ubicat a l’Av. Generalitat, 7, a instància de DPL, amb NIF xxxxx728A

ACTIVITATS  I  MEDI AMBIENT

16
Expedient 4660/2018. Assabentat de transmissió d’una activitat econòmica de centre 
de bronzejat a nom de MJGP, al c/ Martorell, núm. 10-16, local 2 b.
SUBVENCIONS
---
CONVENIS

17
Expedient  9297/2018.  Aprovació  del  conveni  de  cooperació  educativa  entre  la 
Universitat  de Lleida (Udl)  i  l’Ajuntament d’Abrera per  a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes.
PERSONAL

----

ALTRES ASSUMPTES

---
SOBREVINGUTS



SV1
Expedient  5845/2018.  Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  les  clàusules  i 
convocatòria de licitació del contracte de serveis d’Infància i Joventut.

SV2
Expedient 6425/2018. Declarar deserta la licitació de la concessió demanial del Bar del 
Casal social de Can Villalba.

APROVACIÓ ACTES

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 18.12.18

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 18 de desembre de 2018, és 
aprovada per unanimitat dels assistents

 

CONTRACTES

2. Expedient G330/2014/12. Pròrroga del contracte de serveis de manteniment 
de  les  instal·lacions  tèrmiques  (calefacció,  climatització  i  aire  condicionat, 
aigua calenta sanitària a gas,  energia solar  tèrmica i  gas) dels  equipaments 
municipals.



Per Decret de l’Alcaldia núm. 1109/2014, adoptat en data  21/11/2014, es va adjudicar 
el  contracte  de  serveis  de  manteniment  de  les  instal·lacions  tèrmiques  (calefacció, 
climatització i aire condicionat, aigua calenta sanitària a gas, energia solar tèrmica i gas) 
dels equipaments municipals de l’Ajuntament d’Abrera a l’empresa Climasol Energías 
Alternativas,  SL,  amb NIF  B63020770, per  un import  de  40.529,74  € (IVA inclòs), 
formalitzat el 21/11/2014 amb inici d’execució l’1/12/2014.

La clàusula segona del contracte regula: “El  termini d'execució del contracte serà de dos 
anys, comptats des del dia 1 de desembre de 2014.
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, incloses  la  
pròrroga, no excedeixi de quatre anys.”

Per acord núm. 2.16 de la Junta de Govern Local de data 13/12/2016, es va prorrogar 
el contracte per dues anualitats més que finalitzaran el dia 30/11/2018.

S’ha emès informe tècnic de data 06/09/2018, subscrit per la cap del Departament de 
Serveis  urbans  i  Manteniment,  segons  el  qual  és  necessària  una  ampliació 
conjuntural del termini d’execució del contracte fins a la nova adjudicació dels serveis 
amb el procediment contractual de licitació que correspongui.

Vist l’informe jurídic núm. 2018-0058 de data 09/10/2018 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 l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Prorrogar extraordinàriament l’actual contracte de serveis de manteniment de 
les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i  aire condicionat,  aigua calenta 
sanitària  a  gas,  energia  solar  tèrmica  i  gas)  dels  equipaments municipals de 
l’Ajuntament d’Abrera, adjudicat a Climasol Energías Alternativas, SL, fins que estigui 
adjudicat el nou contracte, adoptant així, les mesures necessàries i indispensables 
per evitar un greu trastorn al servei públic, establint la retribució del contractista en els 
termes del contracte signat en data 21/11/2014.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 1.688,74 € (termini d’execució desembre de 
2018)  a  càrrec  a  les  aplicacions  pressupostàries  que  s’indiquen  del  pressupost 
municipal vigent:

Edifici
Aplicació pressupostària Import €

Acumulat
per aplicació

Casa de la Vila 920/21200 206,10
Jutjat de Pau 920/21200 18,76
Policia Local i Protecció Civil 920/21200 26,07
Urbanisme i Territori 920/21200 26,07 277,00
Deixalleria 1721/21200 12,25
Habitatge masover Masia Can 
Morral del Riu

1721/21200 24,69 36,94



Centre Polivalent 337/21201 149,31 149,31
Casal dels Avis 2311/21200 164,32 164,32
Serveis Socials 231/21200 62,40 62,40
Escola Bressol Món Petit 320/21200 108,23
Escola Ernest Lluch 320/21200 104,48
Escola Francesc Platon Sartí 320/21200 58,66
Escola Josefina Ibáñez 320/21200 44,44 315,81
CAP de Sta. Ma. de Vilalba 312/21200 21,72 21,72
Hotel d’entitats 330/21200 72,09
Casa de Cultura 330/21200 81,96
Casal social de Can Vilalba 330/21200 34,56
Casal social de Les Carpes 330/21200 12,25
Casal social del Rebato 330/21200 12,25
Casal social de Santa Maria 
de Vilalba

330/21200 26,66

Mòdul de Ca n’Amat 330/21200 12,25
Sala municipal 330/21200 58,66 310,68
Camp de futbol 342/21200 93,42
Gimnàs escolar municipal 342/21200 21,33
Mòdul Club de Petanca 342/21200 16,59
Pavelló esportiu 342/21200 124,42
Zona esportiva Can Vilalba 342/21200 16,39
Zona esportiva Les Carpes 342/21200 2,57
Vestidors pistes de frontó i 
tennis

342/21200 12,25 286,97

Promoció Econòmica MMA 4312/21200 63,59 63,59

Autoritzar i disposar la despesa que sigui necessària fins a l’execució del nou 
contracte a càrrec del pressupost de 2019 i condicionar l’existència de crèdit adequat 
i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Climasol Energías Alternativas, SL.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al  Servei 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.

3.   Expedient  G330/2015/03.Pròrroga conjuntural  del  contracte  de serveis  de 
manteniment  de  la  xarxa  de  telecomunicacions  d'interconnexió  de  seus  de 
l’Ajuntament d’Abrera 

Per acord núm. 9.3, adoptat per la Junta de Govern Local de data 6/10/2015,  es va 
adjudicar el contracte administratiu mixt de subministrament i serveis de manteniment 
de  la  xarxa  de  telecomunicacions  d'interconnexió  de  les  seus  de  l’Ajuntament 
d’Abrera  a  l’empresa  Loops  Cloud  Computing,  SL,  amb  NIF  B65931610,  per  un 
import  de  16.026,14  €  (IVA inclòs),  formalitzat  el  dia  19/10/2015,  amb inici  de  la 
prestació dels serveis de manteniment el dia 1/11/2015.

La clàusula 2a. del contracte, regula:  “El   termini d'execució del contracte serà de dos 
anys. 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, incloses 
les pròrrogues, no excedeixi de tres anys.”

Per acord núm. 2.2, adoptat per la Junta de Govern Local de data 04/10/2017, es va 
prorrogar el contracte per una anualitat més que finalitzarà el dia 31/10/2018.

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  02/10/2018,  subscrit  pel  tècnic  de  gestió  de 
projectes  de  seguretat  i  tecnologia,  segons  el  qual  és  necessària  una  pròrroga 
conjuntural del contracte fins a l’adjudicació resultant d’una nova licitació, expedient que 
ja ha estat iniciat amb el núm. 6714/2018.

Vist  l’informe  jurídic  núm.  2018-0061  de  data  15/10/2018  emès  pel  secretari 
municipal.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en el marc de la normativa vigent i  tenint en compte tot el relacionat anteriorment 
aquesta  Regidoria  d’Hisenda,  Serveis  Socials,  Transparència  i  Atenció  a  la 
Ciutadania,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2018-1254 del  dia  20/09/2018  proposa  a  la  Junta  de  Govern Local  l’adopció  del 
següent:

ACORD

Primer. Prorrogar extraordinàriament l’actual contracte de serveis de manteniment de 
la xarxa de telecomunicacions d'interconnexió de les seus de l’Ajuntament d’Abrera, 
des de l’1/11/2018 i  fins a l'adjudicació i  inici  de la  prestació dels serveis pel  nou 
adjudicatari,  adoptant  així  les mesures  necessàries  i  indispensables per  evitar  un 
greu  trastorn  al  servei  públic,  establint  la  retribució  del  contractista  Loops  Cloud 
Computing, SL, en els termes del contracte signat en data 19/10/2015.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  241,60 €  a  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària  núm.  920/21600 del  pressupost  municipal  vigent  i  la  despesa  que 
sigui necessària de 2019 fins a l’adjudicació del nou contracte.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Loops Cloud Computing, SL.

Quart. 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.

4.  Expedient  G330/2015/04.  Pròrroga conjuntural  del  contracte  de serveis  de 
manteniment  informàtic  a  les  dependències  i  equipaments  municipals  de 
l'Ajuntament d'Abrera

Per acord núm. 9.2, adoptat per la Junta de Govern Local en data 06/10/2015, es va 
adjudicar el  contracte de serveis de manteniment  informàtic  a les dependències i 
equipaments municipals de l'Ajuntament d'Abrera a l’empresa Computerbages, SL, 
amb NIF B63607071, per un import de 39.339,52 € (IVA inclòs), formalitzat el  dia 
21/10/2015 i amb inici de prestació dels serveis el dia 1/11/2015.



La clàusula 2a. del contracte, regula:  “El   termini d'execució del contracte serà de dos 
anys. 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, incloses 
les pròrrogues, no excedeixi de tres anys.”

Per acord núm. 2.3, adoptat per la Junta de Govern Local de data 04/10/2017, es va 
prorrogar el contracte per una anualitat més que finalitzarà el proper dia 31/10/2018.

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  02/10/2018,  subscrit  pel  tècnic  de  gestió  de 
projectes  de  seguretat  i  tecnologia,  segons  el  qual  és  necessària  una  pròrroga 
conjuntural del contracte fins a l’adjudicació resultant d’una nova licitació, expedient que 
ja ha estat iniciat amb el núm. 6714/2018.

Vist  l’informe  jurídic  núm.  2018-0060  de  data  15/10/2018  emès  pel  secretari 
municipal.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en el marc de la normativa vigent i  tenint en compte tot el relacionat anteriorment 
aquesta  Regidoria  d’Hisenda,  Serveis  Socials,  Transparència  i  Atenció  a  la 
Ciutadania,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2018-1254 del  dia  20/09/2018  proposa  a  la  Junta  de  Govern Local  l’adopció  del 
següent:

ACORD

Primer. Prorrogar extraordinàriament  l’actual  contracte  de serveis de manteniment 
informàtic a les dependències i equipaments municipals de l'Ajuntament d'Abrera, des 
de  l’1/11/2018  i  fins  a  l'adjudicació  i  inici  de  la  prestació  dels  serveis  pel  nou 
adjudicatari,  adoptant  així  les mesures  necessàries  i  indispensables per  evitar  un 
greu trastorn al servei públic, establint la retribució del contractista  Computerbages, 
SL, en els termes del contracte signat en data 21/10/2015.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  3.268,30  €  a  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària  núm.  920/21600 del  pressupost  municipal  vigent  i  la  despesa  que 
sigui necessària fins a l’adjudicació del nou contracte.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Computerbages, SL.

Quart. 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

5. Expedient G330/2015/07. Ampliació del termini d’execució del contracte de 
serveis d’assessorament per a la revisió del POUM d’Abrera

Per acord núm. 2.7, adoptat per la Junta de Govern Local de data 15/03/2016, es va 
adjudicar el contracte de serveis d’assessorament per a la revisió del Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM) d’Abrera a Amador Ferrer Aixalà, amb NIF -----968K, per 



un import de 173.635 € IVA inclòs, formalitzat el dia 30/03/2016.

La clàusula segona del contracte regula:  “El   termini  d'execució del contracte serà de  
vint-i-un mesos i mig (21,5 mesos). La prestació dels serveis s’iniciarà, concretament, el dia 1  
d’abril de 2016.

Els terminis d’execució parcial dels treballs es fixen en:
- Per presentar els estudis previs i diagnosi urbanística: 3 mesos des de la signatura del  

contracte.
- Per presentar l’avanç del POUM i el Programa de participació ciutadana: 4 mesos des  

de la presentació dels estudis previs i diagnosi urbanística.
- Per  presentar  el  projecte  del  POUM per  a  l’aprovació  inicial:  8  mesos  des  de  la  

informació pública de l’avanç.
- Per  realitzar  l’informe sobre  les  al·legacions  presentades a l’aprovació  inicial  i  els  

informes sectorials emesos: 2 mesos des de que l’ajuntament faciliti les al·legacions i  
els informes.

- Per presentar el projecte per a l’aprovació provisional: 3 mesos des de la resolució de  
les al·legacions per part del Ple.

- Per  presentar  el  text  refós:  3  mesos  des  de  l’acord  corresponent  de  la  Comissió  
Territorial d’urbanisme de Barcelona. 

El contracte podrà ser prorrogat si es modifica la legislació urbanística i esdevé necessari  
introduir modificacions o incorporar nova documentació.”

Per acord núm. 2.4, adoptat per la Junta de Govern Local de data 19/12/2017, es va 
acordar:  “Prorrogar  el  contracte  de  serveis  d’assessorament  per  a  la  revisió  del  Pla  
d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Abrera, adjudicat a Amador Ferrer Aixalà, respecte 
de la fase de validació dels documents d’Avanç i el programa de participació ciutadana, que es  
preveu efectuar l’any 2018, i es mantindran la resta de terminis d’execució parcial dels treballs  
fixats en el contracte.”

S’ha emès informe tècnic núm. 127AM 2018-0163, de data 19/12/2018, subscrit per 
l’arquitecte  cap  del  Servei  d’Obres,  Urbanisme  i  Activitats,  en  el  que  s’informa 
favorablement la pròrroga ordinària del contracte respecte del termini de presentació i 
de validació dels documents Avanç i el Programa de participació ciutadana, mantenint 
la resta de terminis fixats en el contracte.

S’ha emès informe jurídic núm. 2018-0097 de data 21/12/2018 subscrit 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 i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, 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 d’assessorament per a la revisió del  Pla 
d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Abrera, adjudicat a Amador Ferrer Aixalà, 
respecte de la fase de validació dels documents d’Avanç i el Programa de participació 
ciutadana, que es preveu efectuar  l’any 2019,  i  es mantindran la resta de terminis 



d’execució parcial dels treballs fixats en el contracte.

El  termini  màxim per  la  redacció  dels  treballs  necessaris  d’ajust  dels  documents 
Avanç i el Programa de participació ciutadana es fixa en un mes. Aquest ajust és 
necessari per incloure els treballs desenvolupats en el PDUAE i PDUI. Aquest termini 
començarà a comptar quan es traslladi a l’equip redactor aquests treballs. En aquest 
moment s’emetrà un document acreditatiu a partir del qual començarà a comptar el 
termini d’un mes.

Es preveu que la conclusió d’aquestes operacions prèvies, que comporten la prorroga 
del contracte, conclogui a finals del primer semestre de 2019. 

Així  mateix,  per  a  la  validació  d’aquests  documents  s’emetrà  un  altre  document 
acreditatiu al respecte i els treballs de redacció dels documents per l’aprovació inicial 
es reprendran a partir d’aquest moment.

Segon. Disminuir  26.817  €  de  la  despesa  autoritzada  i  disposada  a  càrrec  a 
l’aplicació pressupostària núm. 151/22706 del pressupost municipal vigent, i autoritzar 
i disposar aquesta despesa a càrrec de 2019, i la despesa de 94.727,50 € a càrrec de 
2020,  condicionar  l’existència de crèdit  adequat  i  suficient  a l’aprovació d’aquests 
pressupostos.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Amador Ferrer Aixalà.

Quart. 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

6. Expedient G337/2016/40. Adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat 
de l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, adjudicat pel CCDL-ACM a Endesa energia, SAU.7.

D’acord amb l’article 92 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova  
el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  
Locals, aquest punt queda sobre la taula.  

7.  Expedient  7759/2018.  Devolució  de  la  garantia  definitiva  del  contracte  de 
serveis  de  manteniment  de  les  franges  contraincendis,  parcel·les  no 
edificables, zones verdes i passeres (lot 1) i canvi de la garantia definitiva del 
contracte de serveis de manteniment del Torrent Gran d’Abrera (lot 2).

Per acord núm. 2.7, adoptat per la Junta de Govern Local en data 20/09/2016, es va 
adjudicar el contracte de serveis de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del 
sotabosc de franges perimetrals de baixa combustibilitat, en les parcel·les no 



edificades, zones verdes, passeres (lot 1) i al Torrent Gran d'Abrera (lot 2) a 
l’empresa Talher, SA, amb CIF A08602815, per un preu d’ambdós lots de 111.663,45 
€ IVA inclòs, formalitzat el 26/09/2016.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.2, adoptat en data  2/05/2018 es va 
aprovar la pròrroga del contracte d’ambdós lots. Els serveis del lot 1 han finalitzat el 
dia 15/06/2018 i els serveis del lot 2, prorrogats per un preu de 2.178,67 € exclòs l’IVA 
i 2.636,19 € IVA inclòs, finalitzaran la seva execució el dia 30/09/2019.

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva d’import 4.614,19 €, 
mitjançant escrit de data 9/10/2018 (Registre núm. 2018-E-RE-1032), d’acord amb allò 
que estableix la clàusula quarta del contracte formalitzat. 

S’ha emès informe tècnic núm. 013AD 2018-0074 de data 25/10/2018, subscrit pel 
tècnic de Medi Ambient, segons el qual el contractista haurà de reajustar la garantia 
definitiva del contracte del lot 2 fins a la finalització de la durada del contracte.

S’ha emès informe tècnic núm. 2018-0051 de data 12/11/2018, subscrit pel tècnic de 
Protecció Civil, segons el qual finalitzada la durada del contracte del lot 1 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.

El contractista ha reajustat la garantia definitiva del contracte del lot 2 en un import de 
108,93 €, dipositada en assegurança de caució, en data 11/12/2018.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació,  
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta Regidoria de Seguretat Ciutadana, 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. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del servei de reducció 
de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc de franges perimetrals de baixa 
combustibilitat, en les parcel·les no edificades, zones verdes i passeres d’Abrera (lot 
1) prestat pel contractista Talher, SA.

Segon. Aprovar la liquidació del contracte del lot 1 i declarar l’extinció pel seu 
compliment. 

Tercer. Acceptar la garantia definitiva del contracte del lot 2, dipositada en forma 
d'assegurança de caució, per un import de 108,93 €.

Quart. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en assegurança 
de caució, d’import 4.614,19 €, que el contractista té dipositada en aquesta corporació.

Cinquè. Notificar aquest acord a Talher, SA.

Sisè. Donar compte a la Tresoreria municipal i al Servei de Seguretat Ciutadana i 



Protecció Civil.

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

8. Expedient 8156/2018. Pròrroga del contracte de serveis de manteniment de 
l’EDAR de Ca n’Amat.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0052, adoptat en data 10/01/2017, es va adjudicar 
el contracte de serveis d'explotació i manteniment de l'estació depuradora d'aigües 
residuals domèstiques de Ca n'Amat a l’empresa Hera Tratesa, SAU, amb posterior 
canvi  de  denominació  social  a  Hera  Holding  habitat,  ecología  y  restauración 
ambiental  SL,  amb  CIF  B61540969,  per  un  import  de  25.235,76  €  (IVA inclòs), 
formalitzat el 13/01/2017.

La clàusula segona del contracte regula: "El termini d'execució del contracte serà de 
dos anys, comptats des del dia hàbil següent a la formalització del contracte. 

No obstant, es preveu la possibilitat de prorrogar per mutu acord de las parts, i, de 
forma  expressa,  abans  de  la  seva  finalització,  sempre  que  la  duració  total  del 
contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi de quatre anys".

El  contractista  ha  sol•licitat  la  pròrroga  del  contracte,  mitjançant  escrit  de  data 
26/10/2018 (Registre núm. 2018-E-RE-1097).

S’ha emès informe tècnic núm. 013AD 2018-0076, de data 31/10/2018, subscrit pel 
tècnic  de  Medi  Ambient,  segons  el  qual  no  s'aprecien  circumstàncies  que 
desaconsellin la pròrroga del contracte.

Vist l’informe jurídic núm. 2018-0094 de data 18/12/2018 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 de Medi Ambient i Sanitat, en ús de les atribucions que m’atorga el 
Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Prorrogar  el  contracte  de  serveis  d'explotació  i  manteniment  de  l'estació 
depuradora d'aigües residuals domèstiques de Ca n'Amat, adjudicat a Hera Holding 
habitat, ecología y restauración ambiental SL, per a les anualitats compreses entre el 
14/01/2019 i el 13/01/2021.



Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  12.176,93  €  a  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària núm. 1721/21200 del pressupost municipal de 2019, la de 12.617,88 a 
càrrec de 2020 i la de 440,95 € a càrrec de 2021, i condicionar l’existència de crèdit  
adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos.

Tercer. Notificar  aquest  acord  al  contractista  Hera  Holding  habitat,  ecología  y 
restauración ambiental, SL.

Quart. 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.

9. Expedient 8800/2018. Pròrroga del contracte de serveis de Taekwondo.

Per acord núm. 2.3, adoptat per la Junta de Govern Local de data 23/12/2014, es va 
adjudicar el  contracte de serveis de Taekwondo, a Ginés Rodríguez Ortiz,  per un 
import de 49.179,14€ (IVA inclòs), formalitzat el 7/11/2014, amb una durada de quatre 
anys, prorrogable per dos anys més i amb inici de contracte el dia 9/01/2015.

La clàusula segona del  contracte regula:  “El   termini  d'execució  del  contracte  serà  de 
quatre 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 sis anys”.

El  contractista  ha  sol·licitat  la  pròrroga  del  contracte,  mitjançant  escrit  de  data 
20/11/2018 (Registre núm. 2018-E-RC-11572).

S’ha emès informe tècnic de data 20/11/2018, subscrit pel cap del Servei d’Esports, 
segons  el  qual  no  s'aprecien  circumstàncies  que  desaconsellin  la  pròrroga  del 
contracte.

Vist  l’informe  jurídic  núm.  2018-0105  de  data  24/12/2018  emès  per  la  secretària 
acctal.

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. Prorrogar el contracte de serveis de Taekwondo, adjudicat a Ginés Rodríguez 
Ortiz, per a les dues anualitats compreses entre el 9/01/2019 i el 8/01/2021.



Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  12.294,79 €  a  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària núm.  342/22799 dels pressupostos municipals de 2019 i de 2020, i 
condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aprovació  d’aquests 
pressupostos.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Ginés Rodríguez Ortiz.

Quart. Donar compte a la Intervenció 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.

10. Expedient 9607/2018.  Devolució de la garantia definitiva del  contracte de 
serveis  d'assessorament  jurídic  en  dret  administratiu  públic  en  general  a 
l’Ajuntament d’Abrera

Per  Decret de l’Alcaldia núm.  2017-0577, adoptat  el  dia 08 de maig de 2017, es va 
adjudicar el contracte de serveis d'assessorament jurídic en dret administratiu públic 
en general a l’Ajuntament d’Abrera a José Ignacio Maestro Nieto, amb formalització el 
dia 17/05/2017.

Per  garantir  el  contracte  el  contractista  va  dipositar  una  garantia  definitiva,  en 
assegurança de caució, per un import de 1.900 €.

Per acord núm. SV4, adoptat per la Junta de Govern Local en data 04/12/2018 es va 
resoldre  el  contracte administratiu  de  serveis  d'assessorament  jurídic  en  dret 
administratiu públic en general a l’Ajuntament d’Abrera, subscrit  amb  José Ignacio 
Maestro Nieto, amb efectes del dia 30/11/2018.

S’ha  emès  informe  núm.  2018-0107  de  data  27/12/2018,  subscrit  pel  secretari 
general, segons el qual resolt de mutu acord el contracte no s'aprecien circumstàncies 
que desaconsellin a aquesta administració el retorn de la garantia definitiva, d’acord 
amb l’article 111.1  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 Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la llei, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Declarar  la  conformitat  dels  serveis  d'assessorament  jurídic  en  dret 
administratiu públic en general a l’Ajuntament d’Abrera prestats pel contractista José 
Ignacio Maestro Nieto.

Segon. Aprovar la liquidació del contracte resolt amb efectes del dia 30/11/2018.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en assegurança 



de caució, d’import 1.900 €, que el contractista té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a José Ignacio Maestro Nieto.

Cinquè. Donar compte a la Tresoreria municipal.

 

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

11. Expedient G330/2013/19. 3a pròrroga del contracte de serveis de perruqueria 
al Casal dels Avis.

Per acord núm. 2.1/1429, adoptat per la Junta de Govern Local de data 19/12/2013, es 
va adjudicar el contracte administratiu de serveis de Perruqueria al Casal dels Avis, a 
la Sra. Ana Gil Rodríguez,  amb NIF 39178131T, per un import per a l’any 2014 de 
2.307,29 € IVA inclòs, amb formalització de contracte el 30/12/2013 i inici dels serveis 
el 02/01/2014.

La clàusula segona del contracte, regula: “El  termini d'execució del contracte 
serà de tres anys. 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 sis anys.”.

Per acord núm. 2.7, adoptat per la Junta de Govern Local de data 02/11/2016, es va 
aprovar la 1a pròrroga contractual per a l’any 2017.

La contractista va sol·licitar la pròrroga del contracte fins el 31/12/2019, mitjançant escrit 
de data 02/11/2017 (Registre d’Entrada núm. 2017-E-RC-10129).

Per acord núm. 2.2, adoptat per la Junta de Govern Local de data 05/12/2017, es va 
aprovar la 2a pròrroga contractual per a l’any 2018.

S’ha emès informe tècnic de data 05/10/2018, subscrit per la tècnica responsable de 
Gent gran, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga 
del contracte.

Vist l’informe jurídic núm. 2018-0059 de data 09/10/2018 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, 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. Prorrogar el contracte de serveis de Perruqueria del Casal dels Avis d’Abrera, 
adjudicat a la Sra. Ana Gil Rodríguez, per a l’any 2019.



Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  2.307,29  €  a  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària  núm.  2311/22699  del  pressupost  municipal  de  2019  i  condicionar 
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord a la Sra. Ana Gil Rodríguez.

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.

12.  Expedient  8444/2018. Pròrroga  del  contracte  de  serveis  de  formació  de 
Promoció Econòmica (lot 5) Cursos de carretilles elevadores

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0534, adoptat en data 18/04/2018, es va adjudicar 
el contracte de serveis de formació de Promoció Econòmica, lot 5, Tres cursos de 
carretilles  elevadores  a  la  Fundación  laboral  de  la  construcción,  amb  CIF: 
G80468416, per un import de 5.800 € IVA exempt, formalitzat el dia 20/04/2018, amb 
una durada de 30 h. lectives cada curs i prorrogables l'any 2019.

La  clàusula  4a  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars,  annex  1  del 
contracte, diu: "Els lots 2, 3, 4 i 5 seran prorrogables per un curs més amb el mateix 
nombre d’hores indicades a cada lot. La pròrroga no podrà produir-se, en cap cas, 
per consentiment tàcit entre les parts i s’haurà de sol•licitar per escrit."

El  contractista  ha  sol•licitat  la  pròrroga  del  contracte,  mitjançant  escrit  de  data 
08/11/2018 (Registre núm. 2018-E-RC-11156).

S'ha emès informe tècnic  núm. PE 111/2018,  de data  30/11/2018,  subscrit  per la 
tècnica  de  Promoció  Econòmica  i  Ocupació,  segons  el  qual  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del contracte.

Vist l'informe jurídic núm. 2018-0098 de data 21/12/2018 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  de  Promoció  Econòmica,  Consum  i  Turisme,  en  ús  de  les 
atribucions que m’atorga el  Decret  d’Alcaldia núm. 2016-1302 del  dia 22/12/2016, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Prorrogar el contracte de serveis de formació de Promoció Econòmica, lot 5, 



Tres  cursos  de  carretilles  elevadores,  adjudicat  a  Fundación  laboral  de  la 
construcción, per a l’any 2019 amb una durada de 30 h. lectives cada curs.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  5.800  €  a  càrrec  de  l'aplicació 
pressupostària  núm.  241/22699  del  pressupost  municipal  de  2019  i  condicionar 
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Fundación laboral de la construcción.

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

 

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

13.  Expedient  8097/2018. Pròrroga  del  contracte  de  serveis  de  formació  de 
Promoció Econòmica (lot 4) Dos cursos de Formació complementària.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0481, adoptat en data 05/04/2018, es va adjudicar 
el contracte de serveis de formació de Promoció Econòmica, lot 4, COML0309-2012 
-FCO Dos cursos de Formació complementària (FOAP 2017): un per als alumnes del 
curs  d’organització  i  gestió  de  magatzem  i  un  altre  per  als  alumnes  del  curs 
d’activitats de gestió administrativa a Mª Isabel Salvador Urbano, amb NIF: -----782W, 
per un import de 795 € IVA exempt, formalitzat el dia 09/04/2018, amb una durada de 
10 h. lectives cada curs i prorrogable l’any 2019 per dos cursos d’igual durada.

La  clàusula  4a  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars,  annex  1  del 
contracte, diu: “Els lots 2, 3, 4 i 5 seran prorrogables per un curs més amb el mateix 
nombre d’hores indicades a cada lot. La pròrroga no podrà produir-se, en cap cas, 
per consentiment tàcit entre les parts i s’haurà de sol•licitar per escrit.”

La  contractista  ha  sol•licitat  la  pròrroga  del  contracte,  mitjançant  escrit  de  data 
25/10/2018 (Registre núm. 2018-E-RE-1087).

S’ha  emès  informe tècnic  núm.  PE 99/2018,  de  data  30/10/2018,  subscrit  per  la 
tècnica  de  Promoció  Econòmica  i  Ocupació,  segons  el  qual  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del contracte.

Vist l’informe jurídic núm. 2018-0083 de data 22/11/2018 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  de  Promoció  Econòmica,  Consum  i  Turisme,  en  ús  de  les 
atribucions que m’atorga el  Decret  d’Alcaldia núm. 2016-1302 del  dia 22/12/2016, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD



Primer. Prorrogar el contracte de serveis de formació de Promoció Econòmica, lot 4, 
Dos  cursos  de  Formació  complementària  (FOAP):  un  per  als  alumnes  del  curs 
d’organització i gestió de magatzem i un altre per als alumnes del curs d’activitats de 
gestió administrativa, adjudicat a Mª Isabel Salvador Urbano, per a l’any 2019 amb 
una durada de 10 h. lectives cada curs.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 795 € IVA exempt a càrrec de l’aplicació 
pressupostària  núm.  241/22699  del  pressupost  municipal  de  2019  i  condicionar 
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord a la contractista Mª Isabel Salvador Urbano.

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

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

14.  Expedient  7505/2018.  Pròrroga  del  contracte  de  serveis  de  formació  de 
Promoció Econòmica, lot 2 Curs d’organització i gestió de magatzems.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0406, adoptat en data 21/03/2018, es va adjudicar 
el contracte de serveis de formació de Promoció Econòmica, lot 2, COML0309_CEN 
Curs  d’organització  i  gestió  de  magatzems  i  COML0309_MP0193  Mòdul  de 
pràctiques professionals no laborals (FOAP) a Esteban Julio Escorcia González, amb 
NIF: -----740N, per un import de 15.450 € IVA exempt, formalitzat el dia 22/03/2018, 
amb una durada de 310 h. lectives el curs i de 80 h. les pràctiques professionals, 
prorrogable l’any 2019 per un altre curs amb pràctiques d’igual durada.

La  clàusula  4a  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars,  annex  1  del 
contracte, diu: “Els lots 2, 3, 4 i 5 seran prorrogables per un curs més amb el mateix 
nombre d’hores indicades a cada lot. La pròrroga no podrà produir-se, en cap cas, 
per consentiment tàcit entre les parts i s’haurà de sol•licitar per escrit.”

El  contractista  ha  sol•licitat  la  pròrroga  del  contracte,  mitjançant  escrit  de  data 
02/07/2018 (Registre núm. 2018-E-RC-6898).

S’ha  emès  informe tècnic  núm.  PE 82/2018,  de  data  04/10/2018,  subscrit  per  la 
tècnica  de  Promoció  Econòmica  i  Ocupació,  segons  el  qual  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del contracte.

Vist l’informe jurídic núm. 2018-0062 de data 15/10/2018 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  de  Promoció  Econòmica,  Consum  i  Turisme,  en  ús  de  les 



atribucions que m’atorga el  Decret  d’Alcaldia núm. 2016-1302 del  dia 22/12/2016, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Prorrogar el contracte de serveis de formació de Promoció Econòmica, lot 2, 
Curs d’organització i  gestió de magatzems i Mòdul de pràctiques professionals no 
laborals,  adjudicat  a Esteban Julio  Escorcia González,  per a l’any 2019 amb una 
durada de 310 h. lectives el curs i de 80 h. les pràctiques professionals.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  15.450  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària  núm.  241/22699  del  pressupost  municipal  de  2019  i  condicionar 
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Esteban Julio Escorcia González.

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

 

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

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

15. Expedient E014/2013/110  Llicència d'obres menors i instal·lacions per a 
executar al local ubicat a l’Av. Generalitat, 7, a instància de DPL, amb 
NIF xxxxx728A. 

Es  va  presentar  al  registre  general  municipal  en  data  16/04/2013  10:43h  (Reg. 
Entrada  núm.  3102),  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per  DPL,  amb  NIF 
xxxxx728A,  per  a  executar l’adequació  de  local  comercial  a  l’Av.  Generalitat,  7 
(referència cadastral  8470001) que es denega per acord núm 2.3/1153 de la Junta de 
Govern Local de data 03/07/2013.

Es  presenta  recurs  potestatiu  de  reposició  contra  la  resolució  de  denegació 
esmentada en data 31/07/2013 (Reg. Entrada 6244) subscrita  per JBM, amb DNI 
xxxxx054B, en nom i  representació del  Col·legi  d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Manresa que es desestima mitjançant acord 3.4/1322 de la Junta de Govern Local de 
data 07/11/2013

Per Sentència de data 24 de maig de 2018, número 436 dictada per la Secció Tercera 
de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
es va fallar l’estimació del recurs d'apel·lació interposat contra la sentència del Jutjat 
Contenciós-Administratiu  número  14  de  Barcelona;  com  a  conseqüència  de  la 
sentència del TSJC, s’ha anul·lat l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de 
novembre de 2.013, en quant denegava la llicència pel  fet  que el  projecte estava 
subscrit per un Enginyer Tècnic Industrial. Segons l’anterior l’esmentada sentència va 
ordenar la retroacció del present expedient al moment immediatament anterior a de la 



resolució anul·lada. 

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 05/12/2018 (núm. 2018-0473) subscrit per l'arquitecta tècnica 
municipal.
- Informe jurídic de data 05/12/2018 (núm. SS-2018-0385) emès pel lletrat assessor 
extern Santiago Salvador.

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  menors  amb  núm.  d'expedient 
E014/2013/110, sol·licitada per DPL amb NIF xxxxx054B, per a executar les obres 
consistents en l’adequació d’un local ubicat a l’Av. Generalitat, núm. 7 d'aquest terme 
municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals 
d'obres menors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que 
es detallen a continuació:
-  Les  ressenyades  en  el  projecte  tècnic  visat  pel  Col·legi  d’Enginyers  Tècnics 
Industrials de Manresa amb el núm. 131632. 
-  L'atorgament d'aquesta llicència d'obres no exclou l'obligació del responsable de 
l'activitat de l’obtenció del corresponent títol administratiu habilitant ambiental.
-  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 per un import de 
565,46  €, 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. Informar  a  l'interessat  que,  d'acord  amb  l'article  novè,  punts  7  i  8,  de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes  
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de  
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la  
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost  
consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres  
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte  
seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres  



casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les  
obres  que s'hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a  declaració  responsable  o  la  
comunicació prèvia.
8.  En base a la  declaració a què es refereix  l'apartat  anterior  o d'ofici,  si  escau,  
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el  
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària.
 
Quart. Notificar  aquest  acord  als  interessats,  i  comunicar-lo  al  Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  a  l'Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat 
(arquitecta tècnica) i al Jutjat del Contenciós Administratiu Número 14 de Barcelona.

 

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

ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

16. Expedient 4660/2018. Assabentat de transmissió d’una activitat econòmica 
de centre de bronzejat a nom de MJGP, al c/ Martorell, núm. 10-16, local 2 b.

Registre d’entrada: 6727 de data 26/06/18
Interessada: MJGP
NIF: XXXXX300C
Emplaçament: c/ Martorell, núm. 10-16, local 2 b
Referència cadastral: XXXXXXXXXXXXXXXXX9XQ 
Activitat: Centre de bronzejat i d’estètica.
Codi activitat: 9602
Classificació:  Comunicació  activitat  innòcua  (Llei  3/1998,  de  27  de  febrer,  de  la 
intervenció integral de l'Administració ambiental)

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 17 de desembre 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.

smb://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


 
ACORD

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

Expedient núm. 4660/2018, a nom de la Sra. MJGP, de canvi de titularitat presentat 
en data 26 de juny de 2018, registre d’entrada 6727, per l’activitat innòcua de  baix 
risc en règim de comunicació activitat, de centre de bronzejat i d’estètica, ubicada al 
c/  Martorell,  núm.  10-16,  local  2b, amb el  nom comercial  de  “Centre  d’estètica  i 
solàrium Punt Sol”,  amb l’informe favorable de l’enginyer municipal de data 17 de 
desembre de 2018.
 
Segon. Informar  a  la  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 34,87 €. 
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 interessada.

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

SUBVENCIONS

---

CONVENIS

17. Expedient 9297/2018. Aprovació del conveni de cooperació educativa entre 
la Universitat  de Lleida (UDL) i  l’Ajuntament d’Abrera per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes.

En  la  nova  ordenació  dels  ensenyaments  universitaris  oficials,  introduïda  (per 
exigències del procés de construcció de l’espai europeu d’educació superior) amb la 
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 
21  de  desembre,  d’universitats,  i  desplegada  pel  Reial  decret  1393/2007,  de  29 
d’octubre,  pel  qual  s’estableix  l’ordenació  dels  ensenyaments universitaris  oficials; 
s’ha  posat  un  especial  èmfasi  que  els  estudiants  universitaris  facin  pràctiques 
acadèmiques externes i s’ha previst que els plans d’estudis de grau continguin tota la 
formació teòrica i pràctica que l’estudiant hagi d’adquirir, entre la qual s’esmenten les 
pràctiques externes, aquestes han de tenir una extensió màxima del 25 per cent del 
total dels crèdits del títol i s’han d’oferir preferentment en la segona meitat del pla 
d’estudis (articles 12.2 i 12.6 del Reial decret 1393/2007).

Les  pràctiques  acadèmiques  externes  són  una  activitat  de  naturalesa  formativa 
realitzada per l’estudiant i supervisada per la Udl, l’objectiu de la qual és permetre a 
l’estudiant  aplicar  i  complementar  els  coneixements adquirits  en la  seva  formació 



acadèmica, i  afavorir  l’adquisició de competències que el  preparin per a l’exercici 
d’activitats professionals i facilitin la seva ocupabilitat.

La Udl ha establert dues modalitats de pràctiques acadèmiques externes: curriculars i 
extracurriculars.  Les  pràctiques  curriculars  són  activitats  acadèmiques  reglades  i 
tutelades que formen part del pla d’estudis. Les pràctiques extracurriculars són les 
que l’estudiant duu a terme amb caràcter voluntari durant el seu període de formació i 
que, tot i  tenir els mateixos fins de les curriculars, no estan incloses en els plans 
d’estudis,  sense perjudici  de la seva menció posterior en el suplement europeu al 
títol.

La  realització  de  les  pràctiques  acadèmiques  externes  per  l’estudiant  de  la  Udl 
exigeix  la  formalització  prèvia  d’un  conveni  de  cooperació  educativa  entre  la 
Universitat  i  l’entitat  col·laboradora,  en  el  marc  de  l’article  24  del  Reial  decret 
1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari. 
El  Reial  decret  592/2014,  d’11  de  juliol,  pel  qual  es  regulen  les  pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris,  i  la normativa aprovada per la 
Udl.

Vist que correspon l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre la Universitat de 
Lleida i l’Ajuntament d’Abrera amb la voluntat d’intensificar les relacions entre el món 
universitari i la realitat professional, acorden que la millor manera de materialitzar la 
cooperació mútua és formalitzar un conveni de cooperació educativa amb l’objectiu 
que l’estudiant desenvolupi de forma pràctica els coneixements que adquireix a la 
Universitat.

Atès que aquest conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre les 
parts  signats,  a  fi  de  dur  a  terme  conjuntament  la  formació  pràctica  externa  de 
l’estudiant en el camp de qualsevol ensenyament impartit per la Udl.

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i l’Ajuntament 
d’Abrera en relació amb la formació pràctica externa de l’estudiant en el  camp de 
qualsevol ensenyament impartit per la Udl.

Segon.  Notificar a la Universitat de Lleida i  comunicar al  Servei de Gestió de les 
Persones.

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  5845/2018.  Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  les 
clàusules  i  convocatòria  de  licitació  del  contracte  de  serveis  d’Infància  i 
Joventut.

Per a la contractació dels serveis d'Infància i Joventut de l'Ajuntament d’Abrera es 
preveu la formalització d’un contracte administratiu de serveis, de dos anys de durada 
i prorrogable per dos anys més.

Per Providència de l'Alcaldia, de data 28/11/2018, s’ha incoat l'expedient contractual.

S'ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de núm. 2018-0015 i 
de data 13/12/2018, subscrit  per la coordinadora de l'Àrea d'Acció social i  família, 
cultural i de lleure.

El valor estimat del contracte és de 442.748,86 €, IVA no inclòs. El pressupost base 
de licitació és de 199.616,26 €. Al  preu indicat  se li  afegirà un 10% d’IVA el  que 
comporta una suma total de 219.577,89 €.

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 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.

S’ha emès informe jurídic núm. 2018-0095 de data 19/12/2018 subscrit 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 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 
d’Infància i Joventut.

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 dia 29/11/2018 i es va publicar 
al Perfil de contractant en la mateixa data.

Tercer. Autoritzar la despesa de 109.788,94 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm.  337/22799  dels  pressupostos  municipals  de  2019  i  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.

Quart. Donar compte a la  Intervenció Municipal  i  a l'Àrea d'Acció social  i  família, 
cultural i de lleure.

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. Declarar deserta la licitació de la concessió demanial 
del Bar del Casal social de Can Villalba.

Per acord núm. SV2 adoptat per la Junta de Govern Local en data 06/11/2018 es van 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions 
tècniques de la concessió demanial del Bar del Casal social de Can Vilalba, amb un 
cànon mínim d’explotació de 7.200 € (300 €/mes) amb el 4% d’IVA exclòs, i es va 
convocar licitació per procediment obert, amb publicació al Perfil de contractant el dia 
08/11/2018.

A la Mesa de Contractació de data 26/11/2018 es va procedir a l’obertura telemàtica 
del Sobre A de les dues proposicions presentades. Seguidament, es va procedir a 
l’obertura del Sobre B i la Mesa de Contractació va sol·licitar la valoració tècnica dels 
projectes empresarials presentats pels dos licitadors presentats i admesos.

S’ha emès l’informe tècnic núm. 2018-0046 de data 12/12/2018, subscrit per la 
tècnica de Cultura.

A la Mesa de Contractació de data 13/12/2018 es va donar compte de l’informe tècnic 
de valoració, es va procedir a l’obertura del Sobre digital C i es va acordar:

“No acceptar l’oferta econòmica presentada pel licitador Francisco Javier Cortijo Guerra i 
excloure’l de la licitació perquè ha reduït el cànon mínim de licitació, de conformitat 
amb el pressupost base de licitació de la clàusula 5 del PCAP”.

En la mateixa data es va realitzar el requeriment de justificació de l’oferta de millora 
de l’Inventari, per presumpta temeritat, presentada per la licitadora Blavana, SL.

El licitador va presentar la seva justificació mitjançant escrit de data 18/12/2018 
(Registre núm. 2018-E-RC-12606) i va modificar la relació de l’inventari de bens 
ofertats com a l’ampliació de l’inventari.

S’ha emès l’informe tècnic núm. 2018-0049 de data 19/12/2018, subscrit per la 
tècnica de Cultura, en el que es modifica la puntuació del Sobre B del licitador 
Blavana, SL i es valora el Sobre C (oferta econòmica).

A la Mesa de Contractació de data 20/12/2018 es va donar compte de l’informe tècnic 



de valoració final del licitador Blavana, SL i se’l va requerir per aportar la 
documentació prèvia a l’adjudicació, complimentant la seva declaració responsable 
presentada al Sobre A de la licitació.

El licitador Francisco Javier Cortijo Guerra va presentar al·legacions en data 
20/10/2018 al ser exclòs de la licitació per haver reduït el cànon mínim de licitació 
amb l’oferta econòmica presentada.

S’ha comprovat la documentació presentada per la licitadora Blavana, SL i s’ha 
detectat que Blanca Valero Navarro és empleada de l’Ajuntament d’Abrera i alhora és 
sòcia única i administradora de la societat licitadora, el que comporta que aquesta 
empresa licitadora es troba en una causa de prohibició per contractar amb 
l’administració pública per no haver sol·licitat la Sra. Valero a l’Ajuntament el 
reconeixement de la compatibilitat, de conformitat amb l’article 71.1.g) de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic (LCSP), que diu: “g) Estar 
incursa la persona física o els administradors de la persona jurídica en algun dels 
supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels 
membres del govern i dels alts càrrecs de l'administració general de l'Estat o de les 
respectives normes de les Comunitats Autònomes, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques o tractar-se 
de qualsevol dels càrrecs electes regulats en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, en els termes establerts en la mateixa.”, en relació amb l’article 14 de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques.

Atesos els articles 71 i 152 de la LCSP, així com la resta de disposicions vigents en 
matèria de contractació.

La proposta de resolució ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment 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. Desestimar les al·legacions presentades, en data 20/10/2018, pel licitador 
Francisco Jarvier Cortijo Guerra i ratificar la seva exclusió del procés de licitació.

Segon. Apreciar la concurrència d’una prohibició per contractar amb l’administració 
pública a l’empresa licitadora Blavana, SL, de conformitat amb l’art. 71.1.g) de la 
LCSP excloure-la de la licitació i declarar deserta la licitació del contracte de 
concessió demanial del Bar del Casal social de Can Vilalba.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal retornar la garantia d’import 360 € 
dipositada en metàl·lic en data 04/01/2019 per la licitadora Blavana, SL.

Quart. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la al Perfil de contractant.

Cinquè. 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.

I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió el dia i hora indicats a 
l’encapçalament, de la qual estenc la present acta i en dono fe.

                                DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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