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 ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/4 Junta de Govern Local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  19/ febrer / 2019 

Durada  Des de les 18:15 fins a les 18:35 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). 

- Sra.  Alexandra Dolcet Redondo, Interventora 
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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 19 DE FEBRER DE 2019, A LES 18:00 H. 
 
PUNT ASSUMPTES 

 APROVACIÓ ACTES 
1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 5/02/19 
 CONTRACTES 

2 
 Expedient  547/2019. Devolució de la garantia definitiva del contracte de 
serveis de formació de Promoció Econòmica, lot 6 Curs d’auxiliar de 
magatzem. 

3 
Expedient  7620/2018. Pròrroga del contracte de serveis Taller de Llengua, 
Espai Vine a Jugar, Espais de Conversa i activitats extraordinàries del 
Centre Obert d’Abrera. 

4 Expedient  6598/2018. Liquidació de la concessió demanial del Bar-
restaurant de les Piscines municipals descobertes i pèrdua de la garantia.  

5 
Expedient   G328/2016/28.  Devolució de la garantia definitiva de la 
modificació del contracte d’obres per a l’adequació de local per ubicar la ràdio 
municipal. 

6 
Expedient 7711/2018. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del 
contracte de bossa d’hores de serveis de manipulació i retirada de material 
amb amiant del Servei Municipal d’Aigües i d'espais oberts d'Abrera. 

7 Expedient 7148/2018. Donar compte dels decrets en matèria de 
contractació. 

 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

8 
Expedient  8300/2018. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a executar 
construcció d'una piscina a l'immoble ubicat al c/ Igualada, 4, a instància de 
PLANEAMIENTOS RESIDENCIALES S.L., amb NIF B66169202.  

9 

Expedient 2752/2018. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a executar 
condicionament i reforma de coberta i façanes, i distribució interior de 2 nous 
habitatges entre mitgeres a l'immoble ubicat al c/ Rebato, 16 - c/ Sant 
Jaume, 13, a instància de LAVANDOR AGENCIA INMOBILIARIA, S.L., amb 
NIF B62286562. 

10 
 

Expedient  139/2017.  Pròrroga d’inici de llicència d'obres atorgada a OMRV 
per executar habitatge unifamiliar aïllat, a c/ Lliri, 55 (LC.93) (referència 
cadastral 0748611DF1904N0001FE).   

 ACTIVITATS  I  MEDI AMBIENT 

 --- 

 SUBVENCIONS 

11 Expedient 4813/2018. Donar compte dels decrets en materia de Prestacions 
Econòmiques de Serveis Socials 

12 
Expedient 1324/2019. Donar compte dels decrets de concessió de 
subvencions a entitats esportives relatius al període comprés entre el  
01/12/18 i el 31/12/18 

 CONVENIS 

13 Expedient 9434/2018. Aprovació del conveni de col·laboració per a la 
formació pràctica de l’estudiant de Grau d’Educació Social de la Universitat 
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Oberta de Catalunya (UOC), el/la Sr./Sra. NTM. 

 PERSONAL 

14 
Expedient  876/2019. Assabentat d’hores extraordinàries no compensables 
realitzades pel personal de l’Ajuntament d’Abrera nòmina desembre de 2018 
i gener de 2019 . 

 ALTRES ASSUMPTES 

 --- 
 SOBREVINGUTS 

SV1 
Expedient 795/2019. Devolució de la garantia definitiva del contracte de 
serveis de formació de Promoció Econòmica, lot 7 Curs de neteja 
d’immobles. 

SV2 
Expedient: 799/2019. Devolució de la garantia definitiva del contracte mixt 
de subministrament, mitjançant arrendament, i de serveis de gestió de la 
pista de gel. 

SV3 Expedient 8082/2018. Pròrroga de la concessió demanial de la parada P08 
del Mercat Municipal d’Abrera 

SV4 

Expedient  E013/2016/019. Denegació de pròrroga de llicència d'obres 
atorgada a Excavacions i Finques Silvestre Ginferrer, SL per executar millora 
de camp agrícola, a Can Morral del Molí (polígon 12 parcel·la 4 i polígon 5 
parcel·la 11) 

 
APROVACIÓ ACTES 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 5.02.19 

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 5 de febrer de 2019, és 
aprovada per unanimitat dels assistents 

  

CONTRACTES 

 

2. Expedient  547/2019. Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis 
de formació de Promoció Econòmica, lot 6 Curs d’auxiliar de magatzem. 

Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en data 19/06/2018,  es va adjudicar el 
contracte de serveis de formació de Promoció Econòmica, lot 6 Curs d’auxiliar de 
magatzem de 120 h. i gestió de pràctiques de 80 h., a Sira Gestió Integral, SLU, amb 
CIF B64942584, per un preu de 5.382 € IVA exempt, formalitzat el 26/06/2018. 
 
Com a garantia definitiva del contracte l’empresa adjudicatària va dipositar per 
retenció del preu l’import de 269,10 €. 
 
El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant 
escrit de data 21/01/2019 (Registre núm. 2019-E-RE-96), d’acord amb allò que estableix la 
clàusula 7a del contracte formalitzat. 
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S’ha emès informe tècnic núm. PE 04/2019 de data 25/01/2019, subscrit per la 
tècnica de Promoció Econòmica i Ocupació, 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 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. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del servei Curs d’auxiliar 
de magatzem prestat pel contractista Sira Gestió Integral, SLU. 
 
Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment. 
 
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal pagar la garantia constituïda per retenció del 
preu del contracte, d’import 269,10 €, que el contractista té dipositada en aquesta 
corporació. 
 
Quart. Notificar aquest acord a Sira Gestió Integral, SLU. 
 
Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei de Promoció Econòmica. 

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

 

3. Expedient  7620/2018. Pròrroga del contracte de serveis Taller de Llengua, 
Espai Vine a Jugar, Espais de Conversa i activitats extraordinàries del Centre 
Obert d’Abrera. 

Per Decret d’Alcaldia núm. 2017-0100 de data 23/01/2017 es va adjudicar el 
contracte de serveis Taller de Llengua, Espai Vine a Jugar, Espais de Conversa i 
activitats extraordinàries del Centre Obert, a l’empresa 7 i Tria, SA, amb NIF 
A61046017, per un import de 51.958,50 € (IVA inclòs), formalitzat el 31/01/2017, amb 
una durada de dos anys, prorrogable per dos anys més. 
 
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 
05/10/2018 (Registre núm. 2018-E-RE-1015). 
 
S’ha emès informe tècnic de data 09/10/2018, subscrit per la tècnica d’Igualtat i 
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Diversitat, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin la pròrroga 
del contracte. 
 
Vist l’informe jurídic núm. 2018-0066 de data 17/10/2018 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’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 el contracte de serveis Taller de Llengua, Espai Vine a Jugar, Espais 
de Conversa i activitats extraordinàries del Centre Obert d’Abrera, adjudicat a 7 i Tria, 
SA, per a les dues anualitats compreses entre l’1/02/2019 i el 31/01/2021. 
 
Segon. Autoritzar i disposar les despeses de 22.731,85 € a càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 231/22612 del pressupost municipal de 2019, la de 25.979,25 € 
a càrrec de 2020 i la de 3.247,40 € 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 7 i Tria, SA. 
 
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. 
 

 

4. Expedient  6598/2018. Liquidació de la concessió demanial del Bar-restaurant 
de les Piscines municipals descobertes i pèrdua de la garantia.  

Per Decret de l’Alcaldia  núm. 2017-0699, de data 29/05/2017, es va autoritzar la 
cessió de la concessió demanial del Bar-restaurant de les Piscines municipals 
descobertes, adjudicat per acord núm. 2.8 de la Junta de Govern Local de 8/06/2015 
a Cristian Fernández Aguilera, a favor de Raquel Mata Luque, per al període restant 
del contracte fins el dia 9/06/2019, amb formalització el dia 31/05/2017.  
 
Per garantir la concessió la contractista Sra. Mata va dipositar, en metàl·lic, una 
garantia definitiva d’import 720 €. 
 
Per escrit de data 21/09/2018 (Registre núm. 2018-E-RC-9404) la concessionària va 
comunicar la seva voluntat de resoldre la concessió amb efectes del dia 10/10/2018. 
 
En data 19/11/2018 es va requerir a la Sra. Mata perquè, de conformitat amb la 
Clàusula 4.6 del Plec de prescripcions tècniques del contracte, retornés a 
l’Ajuntament el bar de la Piscina en perfecte estat de neteja i de pintura.  
 
Transcorregut el termini de quinze dies hàbils des del requeriment, la Sra. Mata no ha 
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efectuat cap dels treballs de neteja i manteniment de la pintura del Bar-restaurant als 
quals estava obligada pel seu contracte i pels que va ser requerida. 
 
Per acord de la Junta de Govern, adoptat en data 04/12/2018, es va resoldre per 
mutu acord entre l’administració i la contractista Raquel Mata Luque, de conformitat 
amb l'article 223.c) del TRLCSP, la concessió demanial del Bar-restaurant de les 
Piscines municipals descobertes, amb efectes del dia 31/10/2018.  
 
S’ha emès informe de data 16/01/2019 i diligència complementària, subscrits pel cap 
del Servei d’Esports, de conformitat amb els articles 110 i 111 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, en el que es determinen els danys i 
perjudicis causats al no efectuar la concessionària els treballs de neteja i pintura, que 
haurà de realitzar l’Ajuntament per a la nova licitació que ha d’iniciar, i es fixen els 
danys en un import no inferior als 720 €. 
 
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. Acordar la pèrdua de la garantia definitiva de la concessió demanial del Bar-
restaurant de les piscines descobertes, d’import 720 €, constituïda en efectiu per 
Raquel Mata Luque, per fer front als danys i perjudicis causats. 
 
Segon. Donar audiència a la concessionària, en un termini de 10 dies, als efectes 
d’efectuar les al·legacions que estimi oportunes respecte a la determinació dels 
danys i perjudicis causats i la pèrdua de la garantia definitiva del contracte. 
 
 
Tercer. Transcorregut el termini anterior sense haver-se presentat reclamacions, 
l’acord adoptat restarà definitivament aprovat i la Tresoreria municipal procedirà a 
ingressar l’import de la garantia definitiva al compte municipal. 
 
Quart. Notificar aquest acord a Raquel Mata Luque. 
 
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. 

 

5. Expedient   G328/2016/28.  Devolució de la garantia definitiva de la modificació 
del contracte d’obres per a l’adequació de local per ubicar la ràdio municipal. 

Per Decret d’Alcaldia núm. 2016-1173 de data 29 de novembre de 2016,  es va 
adjudicar el contracte d’adequació de local per ubicar la ràdio municipal a Nesra 
Enginyeria i instal·lacions, SL, amb CIF B64049216, per un preu de 178.213,04  € (IVA 
inclòs), formalitzat el 13 de desembre de 2016. 
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Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.1, de data 16/05/2017, i acord 2.3 de data 
20/06/2017 es va aprovar la primera i segona pròrroga del contracte, respectivament, 
sent la data de finalització el 19 de juny de 2017. 
 
Per Decret núm. 2017-1183 del dia 31 d’agost de 2017 es va aprovar la modificació 
del contracte d’obres d’adequació de local per ubicar la ràdio municipal d’Abrera, per 
un import de 14.327,68 € sense IVA i de 17.336,49 € IVA inclòs formalitzada 
l’addenda en data 05/09/2017.  
 
El contractista va sol•licitar mitjançant escrit de data 3 de juliol de 2018 (registre 
d’entrades núm. 7001) les devolucions de les garanties dipositades segons el següent 
detall: 
 - Garantia per import de 7.364,18 € dipositada en metàl-lic en data 25 de 
novembre de 2016, d’acord amb allò que estableix la Clàusula Sisena del contracte 
formalitzat el 13 de desembre de 2016. 
- Garantia per import de 716,38 € dipositada en metàl-lic en data 27 de juliol de 2017, 
d’acord amb allò que estableix la Clàusula Sisena de l’addenda al contracte formalitzada 
el 5 de setembre de 2017. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de octubre de 2018 es va declarar 
finalitzat el període de garantia i la conformitat a les obres executades sota el contracte 
administratiu d'obres d’adequació de local per ubicar la ràdio municipal a l’empresa 
Nesra Enginyeria i instal•lacions, SL, amb CIF B64049216, per un import de 147.283,50 
€, adjudicat pel decret de l’Alcaldia núm. 2016-1173 del dia 29 de novembre de 2016; i 
es va denegar la devolució de la garantia dipositada pel mateix contractista, per import 
de 716,38 € dipositada en metàl•lic en data 27 de juliol de 2017, ja que aquesta garantia 
del contracte modificat es retornaria transcorregut un any de la finalització de les obres, 
que va ser el 22.11.2017. 
 
S’ha emès informe tècnic núm. 2019-0002 de data 07/01/2019, subscrit per 
l’arquitecte, cap del departament, 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 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. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat a les obres executades 
sota el contracte administratiu d’obres d’adequació de local per ubicar la ràdio municipal 
(modificació) a l’empresa Nesra Enginyeria i instal·lacions, SL, amb CIF B64049216, per 
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un import de 17.336,49 €, adjudicat pel decret de l’Alcaldia núm.  2017-1183 del dia 31 
d’agost de 2017. 
 
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en metàl·lic, , 
d’import 716,38 €, que el contractista Nesra Enginyeria i instal·lacions, SL, té dipositada 
en aquesta corporació. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Nesra Enginyeria i instal•lacions, SL, amb CIF 
B64049216, i donar compte a la Intervenció municipal i a l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat.  

  

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

 

6. Expedient 7711/2018. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del 
contracte de bossa d’hores de serveis de manipulació i retirada de material amb 
amiant del Servei Municipal d’Aigües i d'espais oberts d'Abrera. 

Per a la contractació d’una bossa d’hores de serveis de manipulació i retirada de 
canonades de fibrociment amb amiant al Servei Municipal d’Aigües i de reforç 
d’aquest servei (lot 1) i de retirada de material amb amiant dels espais oberts del 
municipi (lot 2), es preveu la formalització d’un contracte administratiu de dos anys de 
durada, prorrogable per un any més, amb divisió del contracte en els dos lots que 
s’indiquen. 
 
Per Providència de l’Alcaldia, de data 11/01/2019, s’ha incoat l’expedient contractual. 
 
S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació i d’insuficiència de 
mitjans, de núm. 013AD 2018-0083 i data 31/12/2018, complementat amb l’informe 
núm. 013AD 2019-0003 i data 14/01/2018, subscrits per la cap del Servei de 
Manteniment i Espai Públic i pel tècnic de Medi Ambient. 
 
El valor estimat del contracte és de 88.695,76 €, IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació de cada lot del contracte és de: 
 
Lot 1: 40.000,00 euros i 8.400,00 euros d'IVA, el que comporta un total de 48.400 €. 
Lot 2:   9.275,41 euros i 1.947,84 euros d'IVA, el que comporta un total d’11.223,25 €. 

 
Es considera que el procediment obert simplificat de contractació és el més adequat 
per aquesta licitació, atès el valor estimat del contracte i que aquest procediment 
dóna la possibilitat d’ofertar a tots els particulars del sector que ho vulguin fer, podent 
obtenir l’Administració l’execució del contracte amb una millor relació qualitat-preu. 
 
S’ha emès informe jurídic núm. 2019-0006 de data 04/02/2019 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 
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l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com l’emissió dels informes 
pertinents, les Regidories 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. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques del contracte administratiu de Bossa d’hores 
de serveis de manipulació i retirada de material amb amiant del Servei Municipal 
d’Aigües i d'espais oberts d'Abrera. 
 
Segon. Iniciar el procediment obert simplificat de licitació del contracte i publicar 
anunci de licitació al Perfil de contractant per a la presentació d’ofertes, mitjançant 
l’eina Sobre Digital, en un termini de quinze dies, a comptar des del dia següent al de 
la publicació al Perfil. 
 
Tercer. Autoritzar les despeses de 20.000 € (lot 1) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària núm.161/21901 i de 4.637,71 € (lot 2) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària núm.1621/22703 del pressupost municipal vigent, de 20.000 € (lot 1) i 
de 4.637,71 € (lot 2) a càrrec de 2020, condicionar l’existència de crèdit adequat i 
suficient a l’aprovació d’aquest pressupost i retenir el crèdit necessari per a l’eventual 
pròrroga del contracte. 
 
Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal i als Servei de Manteniment i Espai 
Públic i de Medi Ambient i Salut Pública. 

  

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

 

7. Expedient 7148/2018. Donar compte dels decrets en matèria de contractació 

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

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0080 de data 17/01/2019, de rectificació dels criteris 
d’adjudicació del Plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis 
de redacció del projecte tècnic i de direcció d'obra per a la creació del nou Parc annex 
a l'Escola Josefina Ibáñez (lot 1) i per a la rehabilitació de la Masia de Can Vilalba (lot 
2), exp. 5101/2018. 

 
- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0081 de data 17/01/2019, de rectificació dels criteris 

d’adjudicació del Plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis 
de redacció del projecte tècnic i de direcció d'obra de remodelació del Parc de Can 
Vilalba, exp. 5100/2018. 
 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0107 de data 22/01/2019, de rectificació d’error material 
al Decret núm. 2019-0016 de 04/01/2019, d’aprovació de la 7a certificació d’obra del 
lot 3 i de la 3a certificació i final del lot 1 del contracte d’obres per a la millora de 
diversos parcs i reposició de l’arbrat d’Abrera, exp. 648/2017. 
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- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0126 de data 29/01/2019, d’adjudicació del contracte de 
serveis d’elaboració de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Abrera, exp. 
7148/2018. 
 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0173 de data 04/02/2019, de resolució del recurs de 
reposició interposat contra l’adjudicació del contracte de subministrament d’una Pista 
de gel, exp. 7879/2018. 
 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0182 de data 05/02/2019, d’inici d’expedient, aprovació 
dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de serveis de 
socorrisme al Centre Aquàtic Municipal i a la Piscina descoberta d’Abrera, exp. 
8827/2018. 
 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0190 de data 07/02/2019, d’adjudicació del contracte 
menor de serveis de control analític de les aigües recreatives, de consum, ambientals 
i prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions esportives de l’Ajuntament 
d’Abrera, exp. 587/2019. 
 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0192 de data 07/02/2019, d’adjudicació del contracte 
“Diverses actuacions d’obres al municipi” lot 6, exp. 8820/2018. 
 

- Decret d’Alcaldia núm. 2019-0215 de data 12/02/2019, d’adjudicació del contracte 
menor de serveis de redacció del Pla de xoc dels barris de Les Carpes, Sant Miquel, 
Santa Maria de Vilalba, Ca n’Amat i la Florida, exp.717/2019. 

  

Els membres assistents es donen per assabentats 
 
 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

 

 8. Expedient  8300/2018. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a executar 
construcció d'una piscina a l'immoble ubicat al c/ Igualada, 4, a instància de 
PLANEAMIENTOS RESIDENCIALES S.L., amb NIF B66169202.  

S'ha presentat al registre general municipal en data 30/10/2018 17:39h (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RE-1111) petició de llicència urbanística subscrita per JCV, 
amb NIF XXXXX281C, en nom i representació de la raó social PLANEAMIENTOS 
RESIDENCIALES S.L., amb NIF B66169202, per a executar construcció d'una 
piscina, al c/ Igualada, 4 (referència cadastral 8972402), així com diversa 
documentació tècnica complementària aportada en data 16/01/2019 (registre 
d'entrades 2019-E-RE-72), com a resposta al requeriment d'esmena de data 
14/01/2019 (registre de sortides 2019-S-RE-102). 
  
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 25/01/2019 (núm. 2019-0044) emès per l'arquitecta tècnica 
municipal. 
- Informe jurídic de data 25/01/2019 (núm. SS-2019-0405) que consta a l'expedient. 
  
Aquesta proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat en 
el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la 
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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 majors amb núm. d'expedient 8300/2018, 
sol·licitada per PLANEAMIENTOS RESIDENCIALES S.L., amb NIF B66169202,  per 
a executar les obres consistents en la construcció d'una piscina al c/ Igualada, 4, 
d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i 
condicions generals d'obres majors, a les condicions particulars que s'indiquen a 
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’arquitectes de Catalunya 
amb el núm. 2018007891.  
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 30/10/2018 
17:39h  (registre d'entrades núm.2018-E-RE-1111). 
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de 
tramitar el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 900). 
- En cas de pavimentar pati exterior s'instal·larà una xarxa de drenatge suficient i 
adequada que reculli les aigües pluvials resultants de la zona pavimentada. 
-L'equip de depuració connectarà a la xarxa de sanejament i de residuals de la 
vivenda residuals, abans o a la mateixa arqueta sifònica prèvia a la connexió a la 
xarxa general de clavegueram. 
- 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 declarat i/o estimat (16.275,26 €) del cost de 
les obres per un import de  595,67  €, 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, i on s'indicaran els terminis de pagament en 
període voluntari. 
S'informa que contra la resolució de la Gerència de l'ORGT, per la qual es procedirà a 
liquidar aquest impost es podrà interposar recurs de reposició davant la pròpia 
Gerència de l'ORGT, prèviament al recurs contenciós administratiu, en el termini d'un 
mes a partir de l'endemà de la notificació de la liquidació.  
  
Tercer. Procedir a la liquidació de la Taxa de la llicència d'obres, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal Número 8 (Taxa per expedició de documents administratius), 
consistent en un 0,67 % del pressupost declarat i/o estimat (16.275,26 €) del cost de 
les obres per un import de 109,04 €, que haurà de fer efectiva 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, i on s'indicaran els terminis de pagament en 
període voluntari. 
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Contra la liquidació de la Taxa es podrà interposar recurs de reposició davant de 
l'Ajuntament d'Abrera, prèviament al recurs contenciós administratiu, en el termini 
d'un mes a partir de l'endemà de la recepció de la present liquidació.  
  
Quart. Requerir l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450 
euros en concepte de fiança per a garantir el compliment de les condicions 
imposades a la llicència, segons la carta de pagament que se li adjuntarà amb la 
notificació. 
  
Cinquè. Fer avinent a l'interessat que, sense perjudici del règim especial contra els 
actes de naturalesa tributària que s'indiquen en aquest acord, contra aquest acte es 
podran interposar els recursos que s'indiquin al peu de la notificació. 
  
Sisè. Notificar aquest acord als interessats, i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(arquitecta tècnica). 

  

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

9. Expedient 2752/2018. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a executar 
condicionament i reforma de coberta i façanes, i distribució interior de 2 nous 
habitatges entre mitgeres a l'immoble ubicat al c/ Rebato, 16 - c/ Sant Jaume, 
13, a instància de LAVANDOR AGENCIA INMOBILIARIA, S.L., amb NIF 
B62286562.  

S'ha presentat al registre general municipal en data 26/04/2018 13:42h (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-4170) petició de llicència urbanística subscrita per RPR, 
amb NIF XXXXX194B, en nom i representació de la raó social LAVANDOR AGENCIA 
INMOBILIARIA, S.L., amb NIF B62286562, per a executar condicionament i reforma 
de coberta i façanes, i distribució interior de 2 nous habitatges entre mitgeres, al c/ 
Rebato, 16 - c/ Sant Jaume, 13 (referència cadastral 7975734DF0977N0001FQ). 
  
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 21/01/2019 (núm. 2019-0008) emès per l'arquitecte 
municipal. 
- Informe jurídic de data 25/01/2019 (núm. SS-2019-0404) que consta a l'expedient. 
  
Aquesta proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat en 
el marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per 
expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la 
normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria 
en ús de les atribucions que li atorga la Llei, proposa a la Junta de govern local 
l'adopció del següent 
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ACORD 
  
Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres majors amb núm. d'expedient 2752/2018, 
sol·licitada per LAVANDOR AGENCIA INMOBILIARIA, S.L., amb NIF B62286562,  per 
a executar les obres consistents en condicionament i reforma de coberta i façanes, i 
distribució interior de 2 nous habitatges entre mitgeres al c/ Rebato, 16 - c/ Sant 
Jaume, 13, d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les 
consideracions i condicions generals d'obres majors, a les condicions particulars que 
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 26/04/2018 
13:42h (registre d'entrades núm.2018-E-RC-4170). 
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de 
tramitar el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 900). 
- En compliment  de l’article 3 “Ámbito de aplicación” del RD 346/2011 “Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.”, i donat que la 
memòria no especifica quin és l’objectiu del canvi d’ús, serà necessària la presentació 
d’un projecte d’ICT, quan es produeixi un dels supòsits indicats en aquest article 
(divisió horitzontal de la finca o arrendament per a més d’un any d’algun dels 
habitatges que es creen). 
  
- La xarxa de sanejament  ha de ser separativa pluvials/fecals, indicant situació de 
pericons de sortida, acotant-los des dels límits del l’alineació del vial. 
- S’ha de donar compliment al CTE DB HR , protecció enfront del soroll. 
- D’acord amb l’art. 44 de les NN.UU. el promotor haurà de construir al seu càrrec el 
tram de vorera inclòs l’encintat amb el que confronta la seva parcel·la. Ho farà d’acord 
amb l’amplària, la rasant i els materials que li assenyalin els Serveis Tècnics 
Municipals amb els que haurà de posar-se en contacte a aquest efecte. 
- Abans d'iniciar els treballs caldrà aportar la següent documentació: 
 1.- Plànol d’emplaçament en format digital dwg / dxf. 
 2.- Document d’acceptació del gestor de runa amb dades de l’obra, codi del 
 gestor i quantitat de la fiança dipositada (document degudament signat per 
 l’entitat gestora). 
 3.- Designació del coordinador de seguretat i salut. 
- 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 declarat i/o estimat (140.890,54 €) del cost de 
les obres per un import de 5.156,59 €, 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, i on s'indicaran els terminis de pagament en 
període voluntari. 
S'informa que contra la resolució de la Gerència de l'ORGT, per la qual es procedirà a 
liquidar aquest impost es podrà interposar recurs de reposició davant la pròpia 
Gerència de l'ORGT, prèviament al recurs contenciós administratiu, en el termini d'un 
mes a partir de l'endemà de la notificació de la liquidació.  
  



  

14 
 

Tercer. Procedir a la liquidació de la Taxa de la llicència d'obres, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal Número 8 (Taxa per expedició de documents administratius), 
consistent en un 2,03 % del pressupost declarat i/o estimat (140.890,54 €) del cost de 
les obres per un import de 2.860,08 €, que haurà de fer efectiva 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, i on s'indicaran els terminis de pagament en 
període voluntari. 
Contra la liquidació de la Taxa es podrà interposar recurs de reposició davant de 
l'Ajuntament d'Abrera, prèviament al recurs contenciós administratiu, en el termini 
d'un mes a partir de l'endemà de la recepció de la present liquidació.  
 
Quart. Requerir l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació 
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 900 
euros en concepte de fiança per a garantir el compliment de les condicions 
imposades a la llicència, segons la carta de pagament que se li adjuntarà amb la 
notificació. 
  
Cinquè. Fer avinent a l'interessat que, sense perjudici del règim especial contra els 
actes de naturalesa tributària que s'indiquen en aquest acord, contra aquest acte es 
podran interposar els recursos que s'indiquin al peu de la notificació. 
  
Sisè. Notificar aquest acord als interessats, i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(arquitecte). 

  

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

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

10. Expedient  139/2017.  Pròrroga d’inici de llicència d'obres atorgada a OMRV 
per executar habitatge unifamiliar aïllat, a c/ Lliri, 55 (LC.93) (referència 
cadastral 0748611DF1904N0001FE).  

Per la resolució núm. 3.1 de la Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 
2017, s'atorgava llicència d'obres i/o instal·lacions a OMRV, amb NIF xxxxx378C, 
consistint l'esmentada llicència en l'autorització d’habitatge unifamiliar aïllat a c/ Lliri, 
55 (LC.93) (referència cadastral 0748611DF1904N0001FE). 
 
La vigència de la llicència d'obres majors atorgada es va fixar fins al dia 12/12/2018 
per començar les obres, i fins el 12/12/2020 per acabar-les.  
 
Segons manifestació del beneficiari, OMRV, amb NIF xxxxx378C, no s’han iniciat les 
obres dins del termini fixat. 
 
L'interessat/beneficiari de la llicència de data 21/11/2017, OMRV, ha subscrit la 
instància de data 22 de novembre de 2018, a les 12:55 hores (registre d'entrades 
2018-E-RC-11706) en la qual sol·licita una pròrroga de 6 mesos per poder iniciar els 
treballs. 
 
Respecte de la petició anterior, l'arquitecta tècnica municipal ha emès informe en 
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data 28/12/2018 (núm. 2018-0507), que es trasllada a continuació, en la seva part 
essencial: 
" Fets 
Com a resultat de la inspecció realitzada en data 28/12/2018 pels serveis tècnics municipals a 
l’obra indicada, la tècnica sotasignant constata: 

-Les obres objecte de llicència no s'han iniciat. 
Conclusions 
Proposo: 

-Informar FAVORABLEMENT a la petició de pròrroga per a 6 MESOS per a començar les 
obres. 

Recordar a l'interessat que previ a l'inici de les obres caldrà presentar la següent 
documentació: 

-Nomenament del contractista. 
-Assumeix de la direcció d'execució de l'obra. 
-Plànol d'emplaçament en format digital. 
-Assumeix del programa de control de qualitat. 
-Certificat del compliment de les distàncies elèctriques. 
-Assumeix de la Coordinació de Seguretat i Salut." 

 
L'article 32.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques), diu: 
 
"Artículo 32 Ampliación  
1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a 
petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no 
exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se 
perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los 
interesados." 
 
L'article 189.4 del Text refós de la Llei d'Urbanisme (TRLUC) diu, literalment: 
"4. Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga 
tant del termini de començament com del termini d'acabament de les obres, i 
l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten 
d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. La llicència 
prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels acords regulats per 
l'article 73." 
 
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 a l'expedient més amunt referenciat una pròrroga de 6 mesos, amb 
efectes des del 12/12/2018 fins al dia 12/06/2019 (la meitat del termini atorgat). 
  
Segon. Establir que les condicions seran les assenyalades a l'acord inicial 
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d'atorgament de la llicència d'obres i recordar que abans del començament 
d’aquestes s’haurà d’aportar la documentació preceptiva assenyalada a l’informe 
tècnic transcrit.  
  
Tercer. Informar a l'interessat que si en el termini de 6 mesos no ha iniciat l'obra, 
haurà de comunicar-lo a l'Ajuntament. 
  
Quart. Notificar aquest acord a OMRV, i comunicar-lo al Departament d'Urbanisme 
(arquitecta tècnica municipal). 

 
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 

--- 

SUBVENCIONS 

 

11. Expedient 4813/2018. Donar compte dels decrets en materia de Prestacions 
Econòmiques de Serveis Socials. 

Donar compte dels Decrets en matèria de Serveis Socials que es relacionen a 
continuació:  

-     4813/2018 Decret d’Alcaldia número 2018-1801, de data 31/12/2018, 
d’aprovació d’ajudes econòmiques de caràcter universal per a les famílies 
d’Abrera en què hagi tingut lloc el naixement o l’adopció de fills o filles. 
  

-        8819/2018 Decret d’Alcaldia número 2018-1800, de data 31/12/2018, 
d’aprovació d’ajudes econòmiques per a les persones titulars de famílies 
monoparentals d’Abrera, subjectes passius de l’IBI, corresponent al seu 
habitatge habitual. 
  

-     9477/2018 Decret d’Alcaldia número 2018-1808, de data 31/12/2018, 
d’aprovació de factures d’octubre, novembre i desembre en relació a la 
prestació del Servei d’Ajuda a Domicili. 
  

-        9590/2018 Decret d’Alcaldia número 2019-0111 de data 23/01/2019 
d’aprovació del conveni de col·laboració en matèria de Serveis Socials Bàsics 
entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera. 

  

Els membres assistents es donen per assabentats 
 

12. Expedient 1324/2019. Donar compte dels decrets de concessió de 
subvencions a entitats esportives relatius al període comprés entre el  01/12/18 i 
el 31/12/18 
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D’acord amb les bases núm. 46 i 47, de les Bases d'Execució del Pressupost de 
l'exercici 2018, que estableixen la normativa reguladora de les subvencions 
nominatives i excepcionals; i amb el decret de l’Alcaldia núm. 2015-0593 de data 
02/07/15, que estableix que les subvencions de concessió directe (nominatives i 
excepcionals) s’aprovaran per decret de cada regidoria delegada i, posteriorment, es 
donarà compte a la Junta de Govern Local. 

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Tenint en compte el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions 
que li atorga la llei,  
 
DÓNA COMPTE 
 
Primer i únic.- De la relació de Decrets dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i 
les regidories delegades, relatius a la concessió de subvencions nominatives i 
excepcionals, a entitats esportives, aprovats entre l’1 de desembre  i el 31 de 
desembre de  2018, d’acord amb el detall següent:  

 
DECRET DATA EXPEDIENT CONCEPTE IMPORT 

2018-1661 13/12/2018 3673/2018 
Subvenció nominativa 2018 a l'Ass. Catalana d’Escalada 
Tradicional.  650,00 € 

2018-1629 07/12/2018 3815/2018 Subvenció nominativa 2018 al Centre Excursionista Abrera.  1.428,00 € 
2018-1630 07/12/2018 4366/2018 Subvenció nominativa 2018 al Club Bàsquet Abrera.  7.564,32 € 
2018-1660 13/12/2018 6006/2018 Subvenció nominativa 2018 al Club Deportivo Abrera Park.  450,00 € 
2018-1659 13/12/2018 7243/2018 Subvenció nominativa 2018 al Club de Montaña Can Villalba 650,00 € 
2018-1662 13/12/2018 7624/2018 Subvenció nominativa 2018 a l’Abrera Club Ciclista 1.365,78 € 
2018-1631 07/12/2018 7531/2018 Subvenció nominativa 2018 al Club Frontenis Abrera 850,00 € 

2018-1747 24/12/2018 9117/2018 
Subvenció nominativa 2018 a la Societat Esportiva de 
Pescadors d’Abrera 1.891,08 € 

2018-1782 28/12/2018 2997/2018 
Subvenció extraordinària 2018 per Torneig del Món a la 
Societat Esportiva de Pescadors d’Abrera 250,00 € 

2018-1781 28/12/2018 2999/2018 
Subvenció extraordinària 2018 per Torneig Extraordinari a la 
Societat Esportiva de Pescadors d’Abrera 350,00 € 

 
 
Els membres assistents es donen per assabentats 
 
 
CONVENIS 

 

13. Expedient 9434/2019. Aprovació del conveni de col·laboració per a la 
formació pràctica de l’estudiant de Grau d’Educació Social de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC), el/la Sr./Sra. NTM. 

El/la Sr./Sra. NTM sol·licità realitzar pràctiques dels estudis de Grau d’Educació Social 
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), motiu pel qual es dur a terme el conveni 
de col·laboració per a la formació pràctica de l’estudiant vigent des de l’11 de març de 
2019 fins el 12 d’abril de 2019, desenvolupant-se en l’horari següent: dilluns i dimarts 
de 09.00 h. a 12.00 i dimecres, dijous i divendres de 08:00 h. a 12:00 h., i que es 
portarà a terme al Servei d’Acció Social. 
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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. NTM, 
estudiant de Grau d’Educació Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que 
serà vigent des de l’11 de març de 2019 fins el 12 d’abril de 2019, desenvolupant-se en
l’horari següent: dilluns i dimarts de 09.00 h. a 12.00 i dimecres, dijous i divendres de 
08:00 h. a 12:00 h., i que es portarà a terme al Servei d’Acció Social. 
 
Segon. Nomenar tutor al/la Sr./Sra. MFB, Tècnic/a diplomat/da d’Educador/a social, 
amb les funcions següents: 
 
- Acollir l’estudiant i organitzar l’activitat que s’ha de portar a terme d’acord amb el que 
estableix en el projecte formatiu. 

- Supervisar les activitats de l’estudiant, orientar i controlar el desenvolupament de la 
pràctica en una relació basada en el respecte mutu i el compromís amb 
l’aprenentatge. 

- Informar l’estudiant de l’organització i el funcionament del Centre de Pràctiques i de 
la normativa d’interès, especialment la relativa a la seguretat i els riscos laborals. 

- Coordinar amb el/la tutor/a acadèmic/a de la UOC el desenvolupament de les 
activitats establertes en el present conveni, incloent-hi les modificacions del projecte 
formatiu que puguin ser necessàries perquè les pràctiques es portin a terme amb 
normalitat, i també la comunicació i la resolució de possibles incidències que puguin 
sorgir en el desenvolupament de les pràctiques i el control de permisos per a la 
realització d’exàmens. 

- Emetre els informes finals i, si escau, l’informe de seguiment intermedi. 

- Proporcionar la formació complementària que necessiti l’estudiant per a portar a 
terme les pràctiques. 

- Proporcionar a l’estudiant els mitjans materials i digitals indispensables per a portar 
a terme les pràctiques 

- Facilitar i estimular l’aportació per part de l’estudiant, de propostes d’innovació, 
millora i emprenedoria dels objectius propis de la seva funció. 

- Preservar la confidencialitat en relació amb qualsevol informació que tingui de 
l’estudiant com a conseqüència de l’activitat com a tutor. 

- Ajudar i assistir l’estudiant, durant el període de pràctiques al Centre de Pràctiques, 
per a les qüestions de caràcter professional que pugui necessitar resoldre per a portar 
a terme les activitats que desenvolupa en aquest Centre de Pràctiques. 

- Comunicar al tutor/a acadèmic/a de la UOC les incidències que es produeixin. 

- Participar en l’avaluació de l’activitat de pràctiques de l’estudiant. 

 
Tercer. Disposar que la realització de les pràctiques per part de l’estudiant, Sr./Sra. 
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NTM, 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. 
 
En aquest sentit, l’estudiant no pot reclamar que es computi el temps d’estada en 
pràctiques per a calcular la seva antiguitat a l’empresa, ni que es tingui en compte 
com a període de proves en el supòsit que s’incorpori a l'entitat col·laboradora un cop 
acabades les pràctiques, llevat que en el conveni col·lectiu aplicable s’hi estipuli 
expressament una cosa diferent. 
 
Cinquè. Determinar que a la data de signatura d’aquest conveni s’acredita que 
l’estudiant està cobert per l’assegurança d’accidents perquè es rescabali en cas 
d’accidents o danys en la seva persona, i per una assegurança de responsabilitat civil 
general, ambdues contractades per la UOC, per la realització d’aquesta activitat. 
 
Sisè. Notificar a la persona que realitzarà les pràctiques, a la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), al tutor responsable, al/s regidors/es delegats/des i 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 

 

14. Expedient  876/2019. Assabentat d’hores extraordinàries no compensables 
realitzades pel personal de l’Ajuntament d’Abrera nòmina desembre de 2018 i 
gener de 2019 . 

Vistes les relacions de documents corresponents a les hores  de serveis 
extraordinaris realitzats pel personal de l’Ajuntament d’Abrera. 
 
Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Servei de Gestió de les 
Persones 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, proposo a 
la Junta de Govern Local l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 

Primer. Restar assabentat de les hores extraordinàries del personal no compensables 
incloses a la nòmina del mes de desembre de 2018, essent 196,50 hores normals i 
59,53 hores nocturnes o festives,  i de les hores extraordinàries del personal no 
compensables incloses a la nòmina del mes de gener de 2019, essent 265,65 hores 
normals, 149 hores festives o nocturnes i 3 hores festives i nocturnes. 

  

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

 

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

  

SV1. Expedient 795/2019. Devolució de la garantia definitiva del contracte de 
serveis de formació de Promoció Econòmica, lot 7 Curs de neteja d’immobles. 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0688, adoptat en data 17/05/2018, es va adjudicar 
el contracte de serveis de formació de Promoció Econòmica, lot 7 Curs de neteja 
d’immobles de 150 h., a Talentágora, SL, amb CIF B66422916, per un preu de 7.130 € 
IVA exempt, formalitzat el 29/05/2018. 
 
Com a garantia definitiva del contracte l’empresa adjudicatària va dipositar, per 
retenció del preu, l’import de 356,50 €. 
 
S’ha emès informe tècnic núm. PE 07/2019 de data 30/01/2019, subscrit per la 
tècnica de Promoció Econòmica i Ocupació, 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. 
 
El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada (Registre 
núm. 2019-E-RE-162 de 04/02/2019), d’acord amb el que estableix la clàusula 7a del 
contracte formalitzat. 
 
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. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del servei Curs de 
neteja d’immobles prestat pel contractista Talentágora, SL. 
 
Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment. 
 
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal pagar la garantia constituïda per retenció del 
preu del contracte, d’import 356,50 €, que el contractista té dipositada en aquesta 
corporació. 
 
Quart. Notificar aquest acord a Talentágora, SL. 
 
Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei de Promoció Econòmica.. 
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres  
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa. 
 

SV2. Expedient: 799/2019. Devolució de la garantia definitiva del contracte mixt 
de subministrament, mitjançant arrendament, i de serveis de gestió de la pista de 
gel. 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-1604, adoptat en data 4/12/2018,  es va adjudicar el 
contracte de administratiu mixt de subministrament, mitjançant arrendament, i de serveis 
de gestió de la pista de gel a N-Ice Skating, SL, amb CIF B64049828, per un preu de 
67.639 IVA inclòs, formalitzat el dia 4/12/2018. 
 
Com a garantia definitiva del contracte l’empresa adjudicatària va dipositar en 
metàl·lic l’import de 2.795 €. 
 
S’ha emès informe tècnic núm. 2019-0007 de data 06/02/2019, subscrit per la 
coordinadora de l’Àrea d’Acció social i família, cultural i de lleure, 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. 
 
Correspon la devolució de la garantia definitiva dipositada d’acord amb allò que estableix 
la clàusula 7a del contracte formalitzat. 
  
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 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. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del subministrament 
mitjançant arrendament i dels serveis de gestió d’una pista de gel, prestats pel 
contractista N-Ice Skating, SL. 
 
Segon. Aprovar la liquidació del contracte indicat i declarar l’extinció pel seu compliment. 
  
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal pagar la garantia constituïda en metàl·lic, 
d’import 2.795 €, que el contractista té dipositada en aquesta corporació. 
 
Quart. Notificar aquest acord a N-Ice Skating, SL. 
 
Cinquè. Donar compte a la Tresoreria municipal i a la coordinadora de 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. 
 

SV3. Expedient 8082/2018. Pròrroga de la concessió demanial de la parada P08 
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del Mercat Municipal d’Abrera. 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0155 del dia 3 de febrer de 2017 es va adjudicar 
la concessió demanial de la parada P08 del Mercat Municipal d’Abrera a Mª Luz 
Barquero Larios, amb contracte formalitzat el 03/02/2017. 
 
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 (prèvia sol·licitud de la contractista), abans de la seva finalització, sempre que la 
duració total del contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi de quatre anys”. 
 
La contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 
25/10/2018 (Registre núm. 2018-E-RC-10727). 
 
S’ha emès informe tècnic núm. PE103/2018, de data 13/11/2018, subscrit per la cap 
de Promoció Econòmica, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que 
desaconsellin la pròrroga del contracte. 
 
Vist l’informe jurídic núm. 2019-0010 de data 12/02/2019 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 la concessió demanial de la parada P08 del Mercat Municipal 
d’Abrera, adjudicada a Mª Luz Barquero Larios, des del 04/02/2019 fins el 03/02/2021. 
 
Segon. Notificar aquest acord a Mª Luz Barquero Larios. 
 
Tercer. 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. 
 

SV4. Expedient  E013/2016/019. Denegació de pròrroga de llicència d'obres 
atorgada a Excavacions i Finques Silvestre Ginferrer, SL per executar millora de 
camp agrícola, a Can Morral del Molí (polígon 12 parcel·la 4 i polígon 5 parcel·la 
11).  

Per la resolució núm. 3.3 de data 06/09/2016 adoptada per la Junta de Govern Local 
s'atorgava llicència d'obres i/o instal·lacions a Excavacions i Finques Silvestre 
Ginferrer, SL, amb NIF B64173677, consistint l'esmentada llicència en l'autorització 
de millora de camp agrícola a Can Morral del Molí (polígon 12 parcel·la 4 i polígon 5 
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parcel·la 11). 
 
La vigència de la llicència d'obres majors atorgada es va fixar fins al dia 16/10/2017 
per començar les obres.  
 
L'interessat/beneficiari de la llicència de data 06/09/2016, Excavacions i Finques 
Silvestre Ginferrer, SL, ha subscrit la instància de data 08/10/2018 14:22h (registre 
d'entrades 2018-E-RE-1025) en la qual sol·licita una pròrroga de per un període 
equivalent a la meitat del termini atorgat per poder continuar els treballs. 
 
Respecte de la petició anterior, l'arquitecta tècnica municipal ha emès informe en data 
12/11/2018 (núm. 2018-0455), que es trasllada a continuació, en la seva part 
essencial: 
" Antecedents 

1.El 6 de setembre 2016 s’atorga llicència d’obres per actuacions de millora 
d'un camp agrícola mitjançant acord 3.3 amb les següents condicions, entre 
altres: 

-  D'acord amb el Pla d'Obra que consta al text refós del projecte 
número 020424 aportat en data 05/05/10, s'ha de fixar en 24 mesos. 

 
- Abans de l'inici de l'aportació de terres i cada cop que variï la seva 

procedència, cal aportar còpia de cada una de les llicències 
urbanístiques atorgades pels ajuntaments que corresponguin i que 
emparin l'excavació que originarà les terres aportades. 

- L'autorització de la llicència estableix una vigència d'UN ANY per 
iniciar les obres i de DOS ANYS pel seu acabament.  

 
Fets 
El 06 de novembre de 2018 els serveis tècnics municipal realitzen inspecció al terreny 
i la tècnica que subscriu constata: 
 

-Les actuacions de millora d'un camp agrícola relacionades amb la llicència 
objecte d'informe i Projecte amb número de visat 020424 NO s'han iniciat 
-El propietari del terreny, Sr. XME amb NIF: XXXXX046L manifesta no tenir 
constància de que Excavacions i Finques Silvestre Ginferrer, SL hagi sol·licitat 
pròrroga d'aquestes actuacions i manifesta que ni els treballs ni les 
aportacions de terres han iniciat. 

 

Aquest consistori no té constància de que s'hagi aportat cap document previ a 
l'aportació de terres.  
 

 Conclusions 
Com a resultat de la inspecció realitzada a l'emplaçament indicat, d'acord al que 
s'estableix a l'article 189 del TRLU DL1/2010, informo: 
 

-DESFAVORABLEMENT la concessió de la pròrroga sol·licitada amb els 
següents motius: la petició de pròrroga s'ha fet fora del termini fixat per l'inici 
de l'aportació de terres. "  

 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament d'Urbanisme, Territori i Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu d'Urbanisme i Territori en el marc del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 
el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
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d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de 
documents administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa 
vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de 
les atribucions que m'atorga el Decret de l'Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de 
desembre de 2016, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent  
 
ACORD 
 
Primer. Denegar a  l'expedient més amunt referenciat la pròrroga sol·licitada pel 
motius expressats a l’informe tècnic subscrit per l’arquitecta tècnica municipal transcrit 
a la part expositiva d’aquest acord. 
  
Segon. Notificar aquest acord a Excavacions i Finques Silvestre Ginferrer, SL,  i al 
Departament d'Urbanisme (arquitecta tècnica municipal). 

 
 
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. 
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