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  ACTA   

 

Expedient núm.:   Òrgan col·legiat:   

PL/2019/5 PLE  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ   

Tipus de convocatòria   Ordinària 

Data  30/ maig / 2019  

Durada   Des de les 19:00 fins a les 19.40 hores  

Lloc   Sala de plens 

Presidida per   JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ  

Secretari   ÒSCAR BUXERES SOLER  

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

  

Alcalde  president               Sr.   Jesús Naharro Rodríguez  (PSC) 
 
Tinents/tes d’alcalde             

Sr. Francisco Sánchez Escribano (PSC) 
Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach 
(ERC) 
Sr. Albert Roca Presas (PSC) 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo (PSC) 
 

Regidors/res delegats/des   Sr.José Luís Hita Bullón (PSC) 
Sra. Maria Teresa Novell Joya(PSC) 
Sr. Miquel Tomàs Tomàs (ERC)              

 
Regidors/res                Sr.   Miguel Carrión Mateo (Ad’A) 
                                               Sr.   J Andrés Martín Álamo (Ad’A)    

Sra. M. Del Pilar García Romero (Ad’A)         
Sr. Valeri Mena Doce (Abrera en Comú-E)    
Sr. Joaquín Eandi Cuttica (Abrera en Comú-E)    
Sra. Cristina Bigordà Vargas (Abrera en Comú-E)         
Sra. Mónica Lorente Gil (C’s)   
Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez (PP)   
  

Secretari                               Sr. Oscar Buxeres Soler  
 
Interventor accidental          Sr. Ferran Alberdi Vera 
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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:  
 
 

 PART DISPOSITIVA  
 
 
1r PUNT. Aprovació d’actes.  
 

1.1  Acta del Ple ordinari celebrat el dia  28.03.19 
 
1.2  Acta del Ple extraordinari celebrat el dia  01.04.19 
 

1.3 Acta del Ple extraordinari celebrat el dia  30.04.19 
  

 
DICTAMENS 

 
  
 
2n PUNT. Expedient: G331/2008/29. Pròrroga conjuntural de la concessió de serveis 
de gestió de l’Escola Bressol Municipal. 
 
3r PUNT. Expedient: 3233/2019. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis de manteniment i dels parcs, jardins i espais verds. 
 
4t  PUNT. Urgències. 
 

ACTIVITAT DE CONTROL  
 
 
5è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets i de la relació dels acords de les 
Juntes de Govern de març i abril de 2019. 
 
6è PUNT.  Precs i preguntes. 
  

 

A) PART DISPOSITIVA  

  

1r PUNT.  Aprovació d’actes de les sessions anterio rs  

1.1 Acta del Ple Ordinari celebrat el dia 28.03.19  

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 28 de març de 2019, és 
aprovada per unanimitat dels assistents 

1.2 Acta del Ple Extraordinari celebrat el dia 01.0 4.19 
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Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 01 d’abril de 2019, és aprovada 
per unanimitat dels assistents 

1.3 Acta del Ple Extraordinari celebrat el dia 30.0 4.19 

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 30 d’abril de 2019, és aprovada 
per unanimitat dels assistents 

 

2n PUNT. Expedient: G331/2008/29. Pròrroga conjuntu ral de la concessió de 
serveis de gestió de l’Escola Bressol Municipal.  

Per Decret d’Alcaldia núm. 11795, adoptat en data 27/07/2009, es va adjudicar 
definitivament la concessió administrativa per a la gestió i funcionament de l’explotació 
dels serveis públics d’Escola Bressol Municipal Món Petit a l’empresa Serveis Educatius 
Cavall de Cartró, SL, amb NIF núm. B63618045, formalitzat el contracte el dia 
28/07/2009, amb un termini d’execució del període principal de la concessió de quatre 
anys que van finalitzar el dia 31/07/2013. 
 
Per acord del Ple Municipal núm. 2205 de data 27/04/2010 es va aprovar la 
modificació núm. 1 del contracte anteriorment esmentat, per restablir l’equilibri 
financer de la concessió administrativa. 
  
Per acord núm. 2.3/1162, adoptat per la Junta de Govern Local en data 17/07/2013, 
es va aprovar la 1a pròrroga del contracte indicat amb una durada de la concessió 
fins el 31/07/2015. 
  
Per acord núm. 2.4, adoptat per la Junta de Govern Local en data 21/07/2015, es va 
aprovar la 2a pròrroga del contracte indicat, amb una durada fins de la concessió el 
31/07/2017. 
  
L’empresa contractista, mitjançant escrit de data 22/06/2017 va sol·licitar la darrera 
pròrroga ordinària de la concessió administrativa de gestió de serveis públics de 
l’Escola Bressol Municipal Món Petit. 
 
Per acord núm. 2.3, adoptat per la Junta de Govern Local en data 28/07/2017, es va 
aprovar la 3a pròrroga del contracte indicat, amb una durada fins de la concessió el 
31/07/2019. 
 
S’ha emès informe tècnic núm. 2019-0017 de data 30/04/2019, subscrit per la tècnica 
d’Educació, segons el qual és necessària una pròrroga conjuntural del contracte fins a 
l’adjudicació resultant d’una nova licitació, prevista abans del 31/12/2019. 
 
Vist l’informe jurídic núm. 2019-0047 de data 06/05/2019 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 d’Ensenyament, Acció cultural i Patrimoni, en ús de les atribucions 
que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2018-1254 de data 20/09/2018, proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent: 
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ACORD 
 
Primer.  Prorrogar extraordinàriament l’actual contracte de gestió del servei públic de 
l’Escola Bressol Municipal Món Petit, 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 
Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL, en els termes del contracte signat en data 
28/07/2009. 
 
Segon.  Ordenar al Servei d’Educació i al Servei de Contractació de l’Ajuntament la 
tramitació del nou expedient de contractació amb la màxima celeritat a fi que es pugui 
adjudicar i formalitzar el nou contracte de serveis de l’escola bressol municipal a la 
major brevetat. 
 
Tercer.  Autoritzar i disposar les despeses de 137.165,60 €, en concepte de gestió de 
l’escola bressol, i d’11.375,10 €, en concepte de benefici industrial, a càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 323/22799 del pressupost municipal vigent. 
 
Quart.  Notificar aquest acord a Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL. 
 
Cinquè.  Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei d’Educació. 

 

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a  votació, és aprovada per:  
 
Vots a favor: 8  
 
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. José Luis 
Hita Bullón, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya.  
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sr. Miquel Tomàs i Tomàs.   

 
Vots en contra:  3  
 

 Grup Municipal d’Abrera en Comú-E : Sr. Valeri Mena Doce,  Sr. Joaquin Eandi Cuttica i Sra.Cristina 
Bigordà Vargas 

 
Abstencions:  5  
 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez 
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J.Andres Martín Álamo i Sra. M.del Pilar García 
Romero 

 
  

 3r PUNT. Expedient: 3233/2019. Aprovació de l’exped ient i convocatòria de 
licitació del contracte de serveis de manteniment i  dels parcs, jardins i espais 
verds.  

 Per a la contractació dels serveis de manteniment i conservació dels parcs, jardins i 
espais verds de l’Ajuntament d’Abrera es preveu la formalització d’un contracte 
administratiu de serveis, de tres anys de durada i prorrogable per dos anys més. 
 
Per Providència de l’Alcaldia, de data 15/05/2019, s’ha incoat l’expedient contractual. 
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S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de núm. 2019-0014 
de data 17/05/2019, subscrit per la cap del Servei de Manteniment i Espai Públic. 
 
El valor estimat del contracte és de 2.611.937,50 €, IVA no inclòs. El pressupost base 
de licitació és de 1.399.252,23 €. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que 
comporta una suma total de 1.693.095,20 €. 
 
Es considera que el procediment obert de contractació, subjecte a regulació 
harmonitzada, és el més adequat per aquesta licitació, atès que dóna la possibilitat 
d’ofertar a tots els particulars del sector que ho vulguin fer, podent obtenir 
l’Administració l’execució del contracte amb una millor relació qualitat-preu. 
 
S’ha emès informe jurídic núm. 2019-0048 de data 20/05/2019 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 
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. 2018-1254 del dia 
20/09/2018, proposa al Ple l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer.  Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques del contracte administratiu de serveis de 
manteniment dels parcs, jardins i espais verds de l’Ajuntament d’Abrera. 
 
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 l’eina Sobre Digital, en 
un termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la tramesa al 
DOUE. 
 
Tercer.  Autoritzar la despesa de 94.060,85  € (execució de novembre i desembre) a 
càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 171/21000 del pressupost municipal vigent, 
la despesa de 564.365,07 € a càrrec de 2020 i 2021, i la despesa de 470.304,22 € a 
càrrec de 2022, i condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació 
d’aquests pressupostos. 
 
Quart.  Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei de Manteniment i Espai 
Públic. 

  
  
 
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a  votació, és aprovada per:  
 
Vots a favor: 11  
 
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. José Luis 
Hita Bullón, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya.  
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Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sr. Miquel Tomàs i Tomàs.   
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J.Andres Martín Álamo i Sra. M.del Pilar García 
Romero 

 
 
Abstencions:  5  
 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E : Sr. Valeri Mena Doce,  Sr. Joaquin Eandi Cuttica   i Sra.Cristina 
Bigordà Vargas 

 
 

4t  PUNT. Urgències.  

 
No n’hi hagué. 
 

B)  ACTIVITAT DE CONTROL  

 
 

5è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets i de  la relació dels acords de 
les Juntes de Govern de març i abril de 2019.  

 
 
Els membres assistents es donen per assabentats 
 

 

C) PRECS I PREGUNTES  

  

6è. PUNT. Precs i Preguntes 
 
 
No n’hi hagué. 
 
 
Finalment intervengueren el regidor Sr. Miguel Carrión Mateo (Ad’A) i l’alcalde Sr. 
Jesús Naharro Rodríguez  (PSC). 
 
Es fa constar que el contingut íntegre de les intervencions produïdes en el decurs de la 
sessió plenària figura enregistrat en suport CD (àudio), que s’annexarà a la present 
acta i es custodiarà a la Secretaria de l’Ajuntament, i se’n distribuirà una còpia a tots 
els grups municipals. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde en funcions dóna per finalitzada la 
sessió, essent les 19.40 hores, de la qual en dono fe i estenc la present acta amb el 
seu vistiplau, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
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Vist-i-plau 

 
El Secretari,                             L’Alcalde en funcions, 
 
Oscar Buxeres Soler                 Jesús Naharro Rodríguez 
 
 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT   
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