
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 4 DE JULIOL DE 2017 PER 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

A la Vila d’Abrera, essent les 18:00 hores del dia 4 de juliol de 2017, es reuneixen en 
primera convocatòria, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i per la 
celebració  de sessió  ordinària  a  la  que fa  referència  l’article  113  del  Reial  Decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores:

President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC)

Vocals: 

- Sr.  F.  Xavier  Serret  i  Marsiñach,  regidor  delegat  de  Medi  Ambient  i 
Sanitat (ERC)

- Sr.  Albert  Roca  Presas,  regidor  delegat  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i 
jardins, Urbanisme i mobilitat i Millora (PSC). 

- Sra.  Montserrat  Navarro  Caraballo,  regidora  delegada  de  Joventut, 
Comunicació, Infància, Dones i Igualtat (PSC)

Secretària acctal: Sra. Isabel M. de la Cerda Fernández

A petició del Sr. Alcalde, assisteixen també a la sessió les següents persones:

- Sr.  José  Luís  Hita  Bullón  regidor  delegat  de  Seguretat  Ciutadana, 
Protecció civil i Personal (PSC)

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

- Sr. Ferran Alberdi Vera, Gerent director de serveis.  

Excusen l’assistència:

- Sr.  Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat  d’Esports,  Salut,  Gent  Gran i 
Cultura (PSC).  

- Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)

- Sra. Maria José Orobitg Della, regidora delegada d’Ensenyament, Acció 
Cultural i Patrimoni Cultural (ERC).

Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es 
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia: 

ORDRE DEL DIA

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/12

Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 20.06.17

2 CONTRACTES
2.1 Expedient núm.: G328/2016/28  (FACT-2017-2460)

Aprovació de la factura núm. 347 de data 9 de juny de 2017 presentada per Nesra Enginyeria i 
Instal·lacions, SL, i de la 3a certificació d’obra del contracte d’obres per a l’adequació de local per 
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ubicar la ràdio municipal.

2.2 Expedients: G337/2017/12 i G355/2016/02.
Adhesió  a  l’Acord  marc  d’assegurances  i  serveis  de  mediació  del  Consorci  Català  pel 
Desenvolupament Local de l’ACM.

3 OBRES
3.1 Expedient núm.:   E014/2017/037

Llicència  d'obres menors i  instal·lacions per  a  executar  a  l'immoble ubicat  al C/  Ullastrell,  29 
(CV2.435), a instància de MDR, amb NIF XXXXX214X. 

3.2 Expedient núm.: E017/2017/010
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Era, 4bis, a instància 
de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
---

5 SUBVENCIONS
5.1 Expedient núm.: G404/2017/52

Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de concertació 
2017 del  Pla  “Xarxa de Governs Locals  2016-2019 de la Diputació  de Barcelona,  per a les 
actuacions municipals d'habitatge social.

5.2 Expedient: G404/2016/39
Acceptació de l’ajut del Programa complementari de finançament de l’Escola Bressol Municipal 
Món Petit per al curs 2015-2016 atorgat per la Diputació de Barcelona.

5.3 Expedient núm.: G404/2017/67
Assumpte: Ratificació decret regidoria delegada 2017-0704 d’acceptació fase 1ª ajut Diputació del 
Programa complementari d’escolarització en 1ª infància per al curs 2016-2017.

5.4 Expedient núm.: G404/2017/39
Acceptació  de  subvenció  del  Catàleg  de  Serveis  2017  de  la  Diputació  de  Barcelona,  per  a 
l’actuació anomenada Pla Director de Verd Urbà.

5.5 Expedient: G401/2017/11
Assumpte:  Aprovació conveni de col•laboració amb el  Consell  Comarcal  del  transport  escolar 
2016-2017.

6 CONVENIS 
6.1 Expedient: G333/2017/08

Aprovació de conveni relatiu a la realització de les pràctiques del curs Organització i gestió de 
magatzems (FOAP 2016) per part de l’alumnat a diferents empreses, dins el curs que organitza 
l’Ajuntament d’Abrera i que subvenciona el Servei d’Ocupació de Catalunya.

7 PERSONAL
7.1 Expedient núm.: G227/2017/15

Assabentat  d’hores  extraordinàries no compensables realitzades pel  personal  de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina juny 2017.

7.2 Expedient:  G206/2017/03 
Pla de  vacances del personal de l’Ajuntament d’Abrera per a l’any 2017.

8 ALTRES ASSUMPTES
---
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1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/12
Acta de la Junta de Govern Local de data 20.06.17

L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local disposa que de cada 
sessió  s'estendrà  acta  pel  secretari  de  la  corporació  o,  si  s'escau,  de  l'òrgan 
corresponent, fent constar com a mínim, la data i hora del començament i fi; els noms 
del president i altres assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els 
acords adoptats. A les sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions 
emeses.

L’article  109  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix 
que, de cada sessió d’òrgan col·legiat, el/la  secretari/a estendrà acta.

L’acta  és  un  document  públic,  solemne  i  autèntic  redactat  pel/la  Secretari/a  de  la 
Corporació, on es recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el 
resultat de les votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.

Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada 
per l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures 
de l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.

L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren 
aquest òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes. 

Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i es 
per això que aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, proposo a la Junta de 
Govern local l’adopció del següent

ACORD 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 20 de juny de 
2017, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.

Segon. Trametre  l’acta  aprovada  als  serveis  Territorials  d’Administració  Local  del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
la  Subdelegació  del  Govern  de Barcelona de  la  Delegació  del  Govern  de  l'Estat  a 
Catalunya i als/les regidors/res del Consistori i procedir a la seva publicació.

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

2.- CONTRACTES  

2.1 Expedient núm.: G328/2016/28  (FACT-2017-2460) 
Aprovació de la factura núm. 347 de data 9 de juny de 2017 presentada per Nesra Enginyeria i  
Instal·lacions, SL, i de la 3a certificació d’obra del contracte d’obres per a l’adequació de local 
per ubicar la ràdio municipal.
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Pel  decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-1173  del  dia  29  de  novembre  de  2016,  es  va 
adjudicar 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 B-64049216, per 
un import de 147.283,50 € (21% IVA: 30.929,54 €, total: 178.213,04 €).

L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 347 de data 9 de juny de 2017 
(registre d’entrada núm. 5907 del 12 de juny de 2017), per un import de 66.507,61 €, i la 
3a certificació d’obres (mitjançant ofici amb registre d’entrades núm. 5879 de 9 de juny 
de 2017).

Ambdós  documents,  la certificació  d’obra  i  la  factura,  han  estat  conformats 
favorablement pel tècnic director de l’obra.

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  de  les 
facultats que em confereix l’article 21.1.f) de la Llei 7/85 de 2 d’Abril, Reguladora de les 
bases de règim local, l’article 41.17 del ROF i les Bases d’Execució del Pressupost per a 
la disposició de la despesa i desenvolupament de la gestió econòmica municipal, i la 
normativa vigent, i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta Regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i mobilitat, i Millora, en ús de les 
atribucions que m’atorga el núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposo a la 
Junta de govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la certificació núm. 3 de les obres d’adequació de local per ubicar la 
ràdio municipal, i la factura núm. 347 de data 9 de juny de 2017 per import de 66.507,61 
€,  presentades  pel  contractista  Nesra  Enginyeria  i  instal·lacions,  SL,  amb  CIF 
B-64049216.

Segon. Aprovar el  reconeixement de l’obligació per un import de 66.507,61 €  (IVA 
inclòs)  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  334/63200  del  pressupost  municipal 
vigent.

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

Quart. Notificar aquest acord al contractista Nesra Enginyeria i instal·lacions, SL, amb 
CIF B64049216, i donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme 
i Territori (tècnics).

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

2.2 Expedients: G337/2017/12 i G355/2016/02.
Adhesió  a  l’Acord  marc  d’assegurances  i  serveis  de  mediació  del  Consorci  Català  pel 
Desenvolupament Local de l’ACM.

La Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), en 
sessió de data 21/04/2015, va aprovar la convocatòria d’un concurs públic per a la 
contractació  dels  serveis  de  distribució  i  mediació  d’assegurances  i  mediació  i 
assessorament als municipis i ens locals de Catalunya.
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En sessió de 14/07/2015, la Mesa de Contractació va efectuar proposta d’adjudicació a 
favor de l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL.

La Comissió Executiva del CCDL de data 14/07/2015 va acordar adjudicar a l’empresa 
Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL, l’Acord marc de prestació dels 
serveis de distribució i mediació de l’Assegurança de responsabilitat civil i la mediació i 
assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya a la mercantil Ferrer & Ojeda 
Correduria de Seguros, SL.

Així mateix, per resolució de la Presidència del dia 20/05/2015, es va acordar l’inici 
d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de Catalunya, 
amb  la  denominació  d'expedient  2015/04,  de  les  quals  serà  prenedor  el  CCDL i 
co-prenedores aquelles administracions i organismes públics socis del Consorci que 
s'hi adhereixin.

Aprovat definitivament l’expedient, es va publicar anunci de licitació en el Diari Oficial 
de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, en dos diaris de difusió nacional i en el Perfil de contractant de l’òrgan 
de contractació del  CCDL. En data 27/09/2015 va cloure el  termini  de presentació 
d’ofertes.

En  sessió  de  29/10/2015  es  va  reunir  la  Mesa  de  Contractació,  la  qual  per  a  la 
valoració  de  les  proposicions  dels  licitadors  següents  de  cadascun  dels  lots  i  va 
traslladar la corresponent proposta d’adjudicació a la Comissió executiva del CCDL per 
tal que adopti l’acord d’adjudicació:

- Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la Mercantil: Segurcaixa 
Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

- Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros
- Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil  Zurich Insurance PLC, Sucursal en 

España
- Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance 

PLC, Sucursal en España
- Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a 

favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
- Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE 

Sucursal en España

La  Comissió  Executiva  de  data  30/11/2015  va  acordar  adjudicar  els  lots  a  les 
empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració.

La contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques és 
objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa el  Reial  Decret  Legislatiu 
3/2011 de 14 de Novembre per qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del 
sector públic (TRLCSP).

A les contractacions realitzades s’han complert tots els requisits i terminis establerts al 
TRLCSP i a la resta de normativa aplicable.

L’Ajuntament d’Abrera s’ha adherit als serveis de mediació a l’Acord marc del servei de 
mediació  d’assegurances  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya  (Exp. 
2015.01), adjudicat a Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL i a l’Acord 
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marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.04) i ha contractat les pòlisses d’assegurances següents:

- Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial, a favor de la mercantil Zurich Insurance 
PLC, Sucursal en España, per un import anual de 15.157,63 euros.

- Lot 6. Responsabilitat càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a 
favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, per 
un import anual de 4.352,15 euros.

El 22/05/2017 ha vençut la pòlissa de  Defensa Jurídica i reclamació de danys que 
l’Ajuntament d’Abrera havia subscrit amb Arag SE, Sucursal en España, pel que es fa 
necessari  procedir  a  la  contractació  d'una  nova  pòlissa  d’assegurança  mitjançant 
l'adhesió a l’Acord Marc adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Aquesta  proposta  de  resolució  ha  estat  formulada  per  la  Unitat  de  Contractació  i 
Compres del Departament de Secretaria, 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, l’Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga 
la llei, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. L’Ajuntament d’Abrera s’adhereix a l’Acord marc del servei  d’assegurances 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i contracta la pòlissa 
d’assegurança que s’indica seguidament: 

Lot  7.  Defensa  Jurídica  i  reclamació  de  danys  a  favor  de  la  mercantil  Arag,  SE 
Sucursal en España, per un import per a l’any 2017 de 1.799,99 € euros.

Segon. Autoritzar i  disposar la despesa de  1.799,99  € a càrrec de l’aplicació núm. 
920/22400 del pressupost municipal vigent.

Tercer.  Aquest acord d’adhesió produirà efectes a l’endemà de la seva recepció per 
part de Ferrer & Ojeda o del Consorci Català de Desenvolupament Local.

Quart. Notificar aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local i a Ferrer 
&  Ojeda  Asociados,  Correduría  de  Seguros,  SL  (C/  Tamarit,  155-159,  08015 
Barcelona).

Cinquè. Donar compte a la Intervenció Municipal i a la Unitat d’Assessorament jurídic i 
Millora del Departament de Secretaria.

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

3.- OBRES  

3.1 Expedient núm.: E014/2017/037  
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a l'immoble ubicat  al C/  Ullastrell,  29 
(CV2.435), a instància de MDR, amb NIF XXXXX214X. 
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S'ha presentat al registre general municipal en data 31 de maig de 2017, a les 12:42 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-5462),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  CSR,  en  nom i  representació  de  MDR,  amb  NIF  XXXXX214X,  per  a 
executar la  modificació  de les  tanques  de  façana (ampliació  porta  d'entrada)  al   C/ 
Ullastrell, 29 (CV2.435 - referència cadastral  0780731).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 9 de juny de 2017 (núm. 2017-0233) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe jurídic  de data  14 de juny de 2017  (núm.  SS-2017-0109)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 22 de juny de 2017 (núm. 2017-0098) emès per la Secretaria de 
l'Ajuntament.
 
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 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 
m'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 
E014/2017/037, sol·licitada per MDR, amb NIF XXXXX214X,  per a executar les obres 
consistents en l’adequació i ampliació de la porta d’accés de vehicles en tanca de façana 
al  C/ Ullastrell, 29 (CV2.435 - referència cadastral 0780731), 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 la documentació presentada pel promotor en data 31 de maig de 
2017, a les 12:42 hores.
- L’amplada de gual i de la porta d’accés serà ≤ 5,00 m.
- Aquesta actuació no pot comportar augment de l’alçada de la tanca de la façana.

Segon. Informar a l'interessat que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, 
se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall: 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 155,29 €
TOTAL €  155,29 €

Tercer. Requerir a 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  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i  incompliments  de  les 
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la 
notificació. 
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Quart. 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.

Cinquè. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances,  i al d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient 
(Cap de Departament, arquitecta, arquitecte/a tècnic/a municipals).

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

 3.2 Expedient núm.: E017/2017/010 
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Era, 4bis, a 
instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.
 
S'ha presentat al registre general municipal en data 9 de juny de 2017, a les 13:17 hores 
(registre d'entrades núm. 2017-E-RC-5877), petició de llicència urbanística subscrita per 
G.R.R.,  amb NIF XXXXX052R, en nom i  representació de la raó social  Gas Natural 
Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890, per a executar obres per a l'ampliació de la 
xarxa de subministrament al c/ Era, 4bis (referència cadastral 8668611).

S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició 
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- informe tècnic de data 12 de juny de 2017 (núm. 2017-0061) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal.
-  Informe jurídic  de data  14 de juny de 2017  (núm.  SS-2017-0107)  emès pel  lletrat 
assessor extern Santiago Salvador.
- Informe jurídic de data 22 de juny de 2017 (núm. 2017-0097) emès per la Secretària de 
l'Ajuntament.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat (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  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 es proposa a la Junta de Govern local l'adopció del 
següent
 
ACORD
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Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb núm.  d'expedient  E017/2017/010, 
sol·licitada per G.R.R. amb NIF XXXXX052R, en nom i representació de la raó social Gas 
Natural  Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de 
subministrament al c/ Era, 4bis (referència cadastral 8668611), d'aquest terme municipal, 
condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  generals  d'obres  en 
xarxes de  serveis  de subministrament,  a  les  condicions  particulars  que s'indiquen  a 
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
-          Les ressenyades en el documentació tècnica presentada en data 9 de juny de 
2017, a les 13:17 hores  (número de registre d'entrades 2017-E-RC-5877)
 
Segon. Informar a Gas Natural  Catalunya SDG, SA que tal  i  com s'estableix en les 
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer 
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent detall:
 

Concepte Tipus Import
Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost  13,18 €
TOTAL €   13,18 €

 
Tercer. Informar a la societat interessada, 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  a  Gas Natural  Catalunya  SDG,  SA,  i  comunicar-lo  al 
Departament d'Intervenció general,  Tresoreria i  Finances,  i  al  d'Urbanisme, Territori  i 
Medi Ambient.

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

4.- ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
---

5. SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2017/52
Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de concertació 
2017 del Pla  “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, per a les 
actuacions municipals d'habitatge social.
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Mitjançant decret  de l’Alcaldia núm. 2017-0170 de data 6 de febrer de 2017 es va 
aprovar  i presentar,  telemàticament,  davant  la  Seu  Electrònica  de  la Diputació  de 
Barcelona, les fitxes de petició de les subvencions relatives als recursos concertables 
del  Catàleg  2017,  entre  elles  una  per  un  recurs  tècnic  de  desenvolupament 
d’actuacions municipals d'habitatge social.

Mitjançant l’ofici de la Unitat de Seguiment de Convenis i Circuits ET/mb de data 8 de 
juny de 2017 (registre d’entrades núm. 6304), la Diputació de Barcelona comunica a 
l’Ajuntament d’Abrera que la subvenció sol·licitada de col·laboració de suport tècnic ha 
estat concedida.

El Decret d’Alcaldia número 2015-0593 de 2 de juliol de 2015 delega a la Junta de 
Govern  Local  la  competència  d’acceptar  subvencions atorgades pels  diferents  ens 
públics.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i 
Medi Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i  Territori,  i  aquest  regidor 
delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, i Millora, 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.  Acceptar el recurs tècnic concedit per  l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, consistent en la redacció de plans, projectes i informes per a 
la redacció del programa per a les actuacions municipals d’habitatge social, en el marc 
del catàleg de serveis de l’any 2017 del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, 
i a la Cap de Serveis Urbans.

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

5.2 Expedient: G404/2016/39
Acceptació de l’ajut del Programa complementari de finançament de l’Escola Bressol Municipal 
Món Petit per al curs 2015-2016 atorgat per la Diputació de Barcelona 

En data 24 de novembre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Programa complementari de finançament de les llars d’infants municipals 
per al curs 2015-2016, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

En data 22 de desembre de 2016, l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona 
va comunicar a l’Ajuntament d’Abrera l’atorgament de l’ajut per un import de 51.004,24 
€ (registre entrada 2016-E-RC-11450). 

La  Diputació  de  Barcelona  va  entendre  l’acceptació  d’aquest  ajut  per  part  de 
l’Ajuntament d’Abrera, atès que l’ens local no va manifestar expressament la renúncia 
en el termini d’un mes a partir de la notificació de la concessió. 

En data 09 de març de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar  l’increment  dels  ajuts  concedits  als  ens  locals,  en  el  marc  del  Programa 
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complementari de finançament de les llars d’infants municipals per al curs 2015-2016 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

En data 30 de març de 2017, l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona va 
comunicar a l’Ajuntament d’Abrera l’atorgament de l’increment de l’ajut per un import 
de 43.845,76 € (registre entrada 2017-E-RC-3134). 

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit d’Ensenyament, en el marc de la 
normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment  aquesta  regidoria 
delegada d’Ensenyament en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 
2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016 proposa a la Junta de govern local l’adopció 
del següent

ACORD:

Primer.  Acceptar  l’ajut  atorgat  per  la  Diputació  de  Barcelona  de  94.850,00  € 
(51.004,24 € + 43.845,76 €),  destinat  al  finançament de l’Escola Bressol  Municipal 
Món Petit, per al curs 2015-2016.

Segon. Comptabilitzar  el  compromís  d’ingrés  relatiu  a l’ajut  atorgat  de  94.850,00  € 
(51.004,24 € + 43.845,76 €) a l’aplicació pressupostària 46100.

Tercer. Comunicar al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i Finances i a la 
Regidoria d’Ensenyament.

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

5.3 Expedient núm: G404/2017/67
Ratificació  decret  regidoria  delegada  2017-0704 d’acceptació  fase  1ª  ajut  Diputació  del 
Programa complementari d’escolarització en 1ª infància per al curs 2016-2017

La Regidoria delegada d’Ensenyament ha adoptat el decret núm. 2017-0704, en data 
30 de maig de 2017,  d’acceptació de la  fase primera  de l’ajut de la Diputació del 
Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2016-2017, 
amb el contingut literal següent:

“En data 30 de març de 2017, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona,  es  va  aprovar  el  Programa  complementari  d’escolarització  en  primera 
infància per al curs 2016-2017, el seu règim regulador i la concessió d’ajuts, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

L'objecte d’aquest programa és prestar cooperació i assistència als governs locals en 
materia d'escolarització en primera infància, amb la finalitat de contribuir a l'accés a 
centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educacio infantil sota els principis 
d'igualtat d'oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i suficiència financera.

El terme escolarització fa referència al conjunt de prestacions que permeten garantir 
l'accés  efectiu  a  centres  d'educació  infantil  de  primer  cicle,  inclosa  l'escolaritat,  el 
menjador i l'acollida.
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En  data  20  d’abril  de  2017,  la  Diputació  de  Barcelona,  ha  presentat  un  escrit  a 
l’Ajuntament  d’Abrera  (registre  d’entrada  2017-E-RC-3900)  en  què  comunica  la 
concessió inicial de l’ajut de la fase primera amb un import de 2.665,32.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada per l’Àmbit  d’Ensenyament,  en el 
marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta 
regidoria delegada  d’Ensenyament  en ús de les atribucions que m’atorga el  Decret 
d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016.

RESOLC

Primer.  Acceptar  l’ajut  concedit  per  la  Diputació de  Barcelona,  de  2.665,32  €, 
corresponent  a  la  fase  primera  del  Programa  complementari  d’escolarització  en 
primera infància per al curs 2016-2017.

Segon.  Aprovar  el  compromís  d’ingrés  per  l’importa  de  2.665,32  €  amb càrrec  a 
l’aplicació pressupostària 46100 del pressupost vigent.

Tercer.  Presentar  l’acceptació  a  la  Diputació  de  Barcelona  mitjançant  el  Portal 
Municipal de Tràmits i comunicar al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i 
Finances, a l’àmbit d’Ensenyament i a la Regidoria d’Ensenyament.

Quart. Ratificar aquest Decret a la propera Junta de Govern Local”.

La part  dispositiva quarta del Decret  estableix la ratificació per la Junta de Govern 
Local.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit d’Ensenyament, en el marc de 
la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta regidoria 
delegada  d’Ensenyament  en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia 
núm. 2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció el següent 

ACORD:

Primer. Ratificar el Decret de la Regidoria delegada d’Ensenyament núm. 2017-0704, 
adoptat en data 30 de maig de 2017.

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

5.4 Expedient núm.: G404/2017/39
Acceptació de subvenció del  Catàleg de Serveis 2017 de la Diputació de Barcelona, per  a 
l’actuació anomenada Pla Director de Verd Urbà

Mitjançant decret  de l’Alcaldia núm. 2017-0170 de data 6 de febrer de 2017 es va 
aprovar  i presentar,  telemàticament,  davant  la  Seu  Electrònica  de  la Diputació  de 
Barcelona, les fitxes de petició de les subvencions relatives als recursos concertables 
del Catàleg 2017, entre elles una per recurs tècnic d’elaboració del Pla Director del 
Verd Urbà.
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En  data  26  d’abril  de  2017  (registre  d’entrades  4452  de  9  de  maig  de  2017)  la 
Diputació de Barcelona comunica a l’Ajuntament d’Abrera que la subvenció sol·licitada 
de col·laboració de suport tècnic per al cofinançament de l’actuació anomenada Pla 
director del verd urbà, ha estat concedida, amb un import atorgat de 12.000 € com 
aportació de la Diputació  (3.000 € aportació de l’Ajuntament).

El Decret d’Alcaldia número 2015-0593 de 2 de juliol de 2015 delega a la Junta de 
Govern  Local  la  competència  d’acceptar  subvencions atorgades pels  diferents  ens 
públics.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Territori i 
Medi Ambient,  Unitat de Suport Administratiu d’Urbanisme i  Territori,  i  aquest  regidor 
delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, i Millora, 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.  Acceptar la subvenció concedida per  l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, per al Pla Director del verd urbà, per un import de 12.000,00 
€.

Segon. Reservar  el  crèdit  necessari  per  a  executar  la  despesa  de  3.000  €  per 
cofinançar  l’actuació  anomenada  Pla  director  del  verd  urbà,  imputat  a  la  partida 
pressupostària núm. 920/22706.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria, i al 
d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient, i a la Cap de Serveis Urbans.

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

5.5  Expedient: G401/2017/11
Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del transport escolar 2016-2017

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  té  delegades,  per  part  del  Departament 
d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  les  competències  de  gestió  del 
transport escolar en l’àmbit de la comarca.

En  data  16  de  febrer  de  2017,  el  Consell  Comarcal  va  presentar  a  l’Ajuntament 
d’Abrera (registre d’entrada 2017-E-RC-1669) l’acord adoptat per la Junta de Govern 
de data 06.02.2017, relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació 
del servei de transport escolar, del present curs 2016-2017, i l’exemplar de l’esmentat 
conveni.  

El conveni té vigència des del 12 de setembre de 2016 i fins el 21 de juny de 2017, que 
serà  prorrogable  amb  la  voluntat  d’ambdues  parts,  prèvia  revisió  de  la  clàusula 
econòmica per successius cursos escolars.

En data 26 de juny de 2017, s’ha emès informe tècnic favorable per a l’aprovació del 
conveni, però el Consell Comarcal haurà de tramitar una modificació del conveni inicial 
atès que la quantitat de 77.183,50 € inclou 25 alumnes que no hi haurien de ser.  El 
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Consell comarcal ja preveu una regularització al finalitzar el curs escolar en funció del 
nombre d’alumnes totals.

Vist l’informe tècnic 2017-0018 de data 26.06.2017 es proposa fer una regularització 
per l’import de 7.434,80 € que correspon als 25 alumnes que s’han de descomptar dels 
77.183,50 €.

Atès que està pendent d’aprovar la regularització per part del Consell Comarcal, es 
proposa fer ara un pagament de 50.000,00 € i fer el segon pagament en el moment en 
què s’aprovi definitivament la regularització corresponent. 

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit d’Ensenyament, en el marc de la 
normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment  aquesta  regidoria 
delegada d’Ensenyament en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 
2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016 proposa a la Junta de govern local l’adopció 
del següent

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i l’Ajuntament d’Abrera.

Segon. Aprovar la proposta de regularització de l’import a finançar per l’Ajuntament en 
base a l’informe tècnic 2017-0018 de data 26.06.2017.

Tercer. Autoritzar i disposar l’import de 77.183,50 €, i reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament  de  50.000,00  €,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  920/46500  de 
l’exercici  2017,  en  concepte  de  transferències  corrents  a  comarques,  segons  el 
conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera. L’import 
restant es farà efectiu una vegada aprovada la modificació del conveni i ambdues parts 
acordin l’import final.

Quart. Notificar  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  als  Serveis  Territorials 
d’Ensenyament  al  Baix  Llobregat,  adjuntant  una  còpia  del  document  aprovat,  i 
comunicar al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i Finances i a la Regidora 
d’Ensenyament i diligenciar el conveni així com remetre còpia al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat.

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

6.- CONVENIS

6.1 Expedient: G333/2017/08
Aprovació de conveni relatiu a la realització de les pràctiques del curs Organització i gestió de  
magatzems (FOAP 2016) per part de l’alumnat a diferents empreses, dins el curs que organitza 
l’Ajuntament d’Abrera i que subvenciona el Servei d’Ocupació de Catalunya

El  conveni  té  per  objecte  articular  la  formació  pràctica  en  centres  de  treball  de 
l’alumne/a  participant  en  l’acció  formativa  de  certificat  de  professionalitat  del 
subsistema de Formació Professional per a l'Ocupació.
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La formació pràctica en empresa té caràcter de pràctica professional no laboral i en 
cap cas implica relació laboral entre l’alumnat i l’empresa.

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

La realització de les pràctiques està prevista entre el 6 de juliol de 2017 i el 27 de juliol 
de 2017 però si hi ha problemes de disponibilitat algunes es podrien fer al mes de 
setembre.

L’Ajuntament va realitzar una assegurança als alumnes del curs del 20 març del 2017 
fins al 30 de setembre del 2017.

Vist l’informe tècnic PE 56/2017 de 20/06/17.

D’acord amb tot el relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció 
Econòmica, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015/0596 
del dia 3 de juliol de 2015, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD:

Primer. Aprovar el conveni que s’annexa i facultar a l’alcalde per a la seva signatura.

Segon. Les obligacions de les parts són:

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

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

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

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

5. La pòlissa d'assegurança que contracti el centre de formació per a tota l’acció 
formativa també ha de cobrir les pràctiques. Concretament, l’assegurança ha 
de  cobrir  un  capital  de  23.432,25  euros  en  cas  de  mort,  i  un  capital  de 
46.864,52 euros en cas d'invalidesa, tots dos derivats del risc d'accident durant 
el desplaçament, per qualsevol mitjà, i  durant la realització de pràctiques en 
empreses.  En  el  mòdul  de  pràctiques  dels  certificats  de  professionalitat 
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gestionats  pels  centres  d’innovació  i  formació  ocupacional  (CIFO), 
l’assegurança del Servei d’Ocupació de Catalunya cobreix les conseqüències 
econòmiques dels accidents sobrevinguts dels alumnes no només en els locals 
dels centres d’innovació i formació ocupacional sinó també en locals d’entitats 
o empreses col·laboradores dels mòduls de formació pràctica dels certificats de 
professionalitat.

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

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

8. El  centre  de  formació  farà  us  de  l’aplicació  informàtica  GIA per  informar  i 
generar  la  documentació  necessària  pel  seguiment  i  avaluació  de  les 
pràctiques en empresa.

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

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

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

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

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

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

7.- PERSONAL 

7.1 Expedient núm.: G227/2017/15
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina juny 2017

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 per la Unitat de Recursos Humans 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 no compensables realitzades 
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als mesos d’abril  i maig de 2017, essent  58,50 normals i 51,50 festives o nocturnes.

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

7.2 Expedient:  G206/2017/03 
Pla de  vacances del personal de l’Ajuntament d’Abrera per a l’any 2017.
 

D’acord amb l’article 13 de l’Acord Regulador del personal funcionari i l’article 14 del 
Conveni col · lectiu del personal laboral, amb caràcter general, per a les vacances per 
descans anual del personal,  es fixa com a mesos per desenvolupar-les juny, juliol, 
agost i setembre

Per a la formulació del  pla es tindran en compte les previsions de les regidories i 
departaments, garantint en tot cas el funcionament regular dels serveis.

Per altre banda,  l’article 14 de l’Acord Regulador del personal funcionari estableix que 
la Policia Local realitzarà les vacances per descans anual en els mesos de juliol, agost 
i setembre, aprovant-se el calendari que formarà part del pla de vacances citat. 

Vist  que  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  en  sessió  ordinària 
celebrada en data 16 de maig de 2017, el punt 9.3, es va aprovar les propostes de 
vacances  per  a  l’any  2017  presentades  a  la  Unitat  de  Recursos,  pels  diversos 
departaments/unitats/àmbits, han estat signades pels caps i regidors/es corresponents, 
un  cop  garantit  el  funcionament  regular  dels  serveis  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  i 
restaven pendents de lliurament a la Unitat de Recursos Humans personal d’alguns 
Departaments/Unitats/Àmbits que han estat lliurats en data 21 i 23 de juny de 2017.

La proposta ha estat formulada per la Regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i 
Personal,  tenint  en compte el  període fixat  de manera general  per al  gaudiment del 
període  de  vacances  pel  personal  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  proposo  a  la  Junta  de 
Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Donar compte del  Pla de  vacances del  personal  de l’Ajuntament d’Abrera, 
corresponent a l’any 2017 dels següent Departaments/Unitats/Àmbits: Departament de 
Policia  local,  a excepció de l’auxiliar administrativa, que ja  s’ha procedit  a la  seva 
conformitat: FNF treballador/a del Departament de Serveis urbans i Manteniment 18 
dies  de  vacances;  LGC  treballador/a  del  Departament  de  Serveis  urbans  i 
Manteniment, que constava de baixa laboral per IT, d’acord amb allò establert a l’article 
13 de l’Acord Regulador del personal funcionari i l’article 14 del Conveni col·lectiu del 
personal laboral, respectivament.

Segon. Diligenciar de conformitat, els documents indicats a la part dispositiva primera.

Tercer.  Comunicar aquest acte  a la Unitat de Recursos Humans (Control horari),  als 
regidors/es  delegats/des  i  als  responsables  de  cada  Àmbit/Unitat/Departament  als 
efectes informatius i de coordinació. 

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

---

9.-  SOBREVINGUTS

9.1 Expedient: G401/2017/07
Aprovació de conveni amb el Consell Comarcal en el marc del programa Treball i Formació 
2016, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

El  22/11/2016  l’Ajuntament  d’Abrera  va  aprovar  el  decret  de  regidora  delegada 
2016-1121 pel qual sol·licitava al Consell Comarcal del Baix Llobregat la prestació dels 
serveis comarcals dels projectes “Projecte comarcal d’assessorament i sensibilització 
en  accions  cíviques  i  mediambientals”  i  “Projecte  comarcal  de  suport  en  el 
manteniment  de  guarda,  neteja,  pintura  i  jardineria  d’equipaments,  instal·lacions  i 
espais públics” en el marc del programa Treball i  Formació, convocatòria 2016 que 
regula l’Ordre TSF/296/2016 de 2 de novembre, i Resolució TSF/2496/2016 de 3 de 
novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016. 

La única manera que tenia l’Ajuntament d’Abrera d’accedir als recursos del Programa 
Treball i Formació 2016,  promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, era a 
través d’una sol·licitud conjunta amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

En aquest  sentit,  s’establia  que l’Ajuntament  d’Abrera,  posteriorment  a la  resolució 
d’atorgació de la subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, hauria 
de  formalitzar  un  conveni  amb  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  per  tal  de 
regular-hi l’execució. La vigència d’aquest conveni serà des de la seva signatura i fins 
a la data de finalització del projecte Treball i Formació 2016, que es desenvolupa fins 
al proper 29 de gener de 2018.

En data 15 de desembre de 2016 el Servei d’Ocupació Públic de Catalunya ha notificat al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat la resolució d’atorgament de la subvenció d’acord 
amb la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria 
per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, 
modificada per la Resolució TSF/2566/2016, de 15 de novembre.

L’atorgament aprovat contempla el projecte tal i com es va sol·licitar i, per tant, el Consell 
Comarcal  del  Baix  Llobregat  prestarà  els  serveis  d’acord  a  la  petició  formulada  per 
l’ajuntament d’ Abrera, és a dir, un total de tres persones dedicaran el 100% de la seva 
jornada laboral a desenvolupar les tasques previstes durant 6 mesos.

L’Ajuntament d’Abrera com a contraprestació econòmica per la realització dels serveis 
que  farà  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  haurà  d’abonar  la  quantitat  de 
3.012,00€ abans del 31 de juliol de 2017. Aquest import contempla les indemnitzacions 
per finalització de contracte de les persones contractades en el projecte, la formació en 
prevenció  de  riscos  laborals,  les  revisions  mèdiques,  les  visites  tècniques  de 
coordinació de la prevenció de riscos laborals i la gestió i coordinació que realitza el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat per la prestació dels serveis sol·licitats.

L’Ajuntament  d’Abrera  es  farà  càrrec  de les  despeses  que  es  puguin  originar  per 
baixes per malaltia, incapacitat temporal o qualsevol altra concepte, de les persones 
que prestaran  els  serveis  en  el  seus municipis,  i  que no  siguin  acceptades en  la 
justificació econòmica que el Consell Comarcal del Baix Llobregat realitzarà al Servei 
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Públic d’Ocupació de Catalunya un cop finalitzat el projecte.

El Consell Comarcal haurà de presentar la justificació de la contractació realitzada i de 
les despeses executades segons els antecedents d’aquest conveni (apartat novè), així 
com les despeses realitzades d’indemnitzacions per finalització de contracte de les 
persones contractades en el projecte, la formació en prevenció de riscos laborals, les 
revisions mèdiques,  les  visites  tècniques de coordinació  de la  prevenció  de riscos 
laborals i altres despeses de gestió i coordinació.

Un cop el Consell Comarcal del Baix Llobregat realitzi la justificació econòmica davant 
el SOC, notificarà a l’Ajuntament d’Abrera si cal fer front a alguna despesa no prevista 
inicialment en el present conveni.

Vist l’informe tècnic favorable PE  35/2017  de 20/06/17 i d’acord amb tot el relacionat 
anteriorment,  aquesta  regidora  delegada  de  Promoció  Econòmica,  en  ús  de  les 
atribucions que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  del  dia  22/12/2016, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD:

Primer. Aprovar el conveni que s’annexa i facultar a l’alcalde per a la seva signatura.

Segon. Les obligacions de l’Ajuntament d’Abrera són:

- Posar a disposició del programa les instal·lacions i espais necessàries per 
al desenvolupament de les accions de seguiment i coordinació tècnica dels 
serveis que es presenten al seu municipi.

- Proveir del material, el vestuari i els elements de seguretat i salut laboral 
necessaris a les persones que executaran els serveis a prestar i que han 
estat  contractades  en  el  marc  del  projecte  Treball  i  Formació  2016, 
necessaris segons els riscos als quals s’exposen en la seva activitat laboral.

- Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest Conveni hauran 
de ser senyalitzades conforme es determinen a la corresponent normativa 
reguladora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i del Fons Social Europeu d’acord a la Base 
24 de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre.

- Treballar coordinadament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a 
assolir els objectius que s’han fixat per al desenvolupament del Programa 
Treball i Formació 2016. Així com també vetllar per què la realització de les 
accions,  el  seu  contingut,  la  seva  metodologia  i  la  seva  temporalització 
s’adeqüin a la normativa que regula la realització d’aquestes accions.

- Els responsables tècnics del projecte per part de l’ajuntament d ‘Abrera  i 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat es reuniran de manera periòdica, 
d’acord  a  les  convocatòries  que  realitzi  el  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat, per fer un seguiment i control de la prestació de serveis, així com 
de l’execució global del programa.

- De  la  mateixa  manera,  les  entitats  es  comprometen  a  respondre 
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solidàriament  de  les  responsabilitats  pecuniàries  derivades  de 
l’incompliment d’aquesta clàusula, excepte en el cas que la responsabilitat 
derivi exclusivament per l’actuació negligent de l’entitat contractant. 

- L’Ajuntament d’ Abrera, d’acord amb l’establert en l’article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals i en el Reial decret 171/2004 de 30 de gener,  
farà  arribar  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  la  documentació 
següent, amb l’objectiu de garantir les condicions de seguretat i salut dels 
treballs que es duran a terme en les seves instal·lacions:

 Nom i telèfon de la persona responsable de coordinació o prevenció 
de riscos laborals en l’ajuntament.

 Informació  sobre  els  riscos  que  puguin  afectar  a  les  persones 
treballadores del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el centre 
de treball on prestaran els serveis, de les zones on puguin accedir i 
prestar els serveis.

 Mesures de prevenció i protecció que es precisin per a eliminar o 
reduir els riscos derivats de les condicions de treball pròpies del seu 
centre de treball.

 El certificat de lliurament d’EPIS (equips de protecció individual) de 
cada persona treballadora  amb els  equips de protecció individual 
necessaris segons els riscos als quals s’exposa en la seva activitat 
laboral.

 Les mesures que han d’aplicar-se quan es produeixi  una situació 
d’emergència.

 Les instruccions en prevenció de riscos laborals o qualsevol altra 
informació que pugui ser d’interès a fi de coordinar les activitats de 
forma efectiva en el seu centre de treball.

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa en concepte del programa Treball i Formació 
2016 per import de 3.012,00€ al Consell Comarcal, reconèixer l’obligació a càrrec de 
l’aplicació  pressupostària  241/46500 i  aprovar  l’ordenació  del  pagament  al  Consell 
Comarcal  amb  NIF  P5800011H.  L’Ajuntament  d’  Abrera  realitzarà  el  pagament 
d’aquests 3.012,00€  abans del 31 de juliol de 2017.

Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar-lo al 
Departament d’Intervenció General i Tresoreria.

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-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de 
la qual dono fe amb el seu vistiplau, essent les 18:15 hores. 

  Vist i plau
La secretària accidental                L’Alcalde,

Isabel de la Cerda Fernández                Jesús Naharro Rodríguez 
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