
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 
2017 PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA 

A la  Vila  d’Abrera,  essent  les  18:50  hores  del  dia  19  de  desembre  de  2017,  es 
reuneixen, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia convocatòria per a 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.  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 i Millora (PSC). 
- Sra.  Montserrat  Navarro  Caraballo,  regidora  delegada  de  Joventut, 

Comunicació, Infància, Dones i Igualtat (PSC)

Secretari: Sr. Oscar Buxeres Soler

A petició del Sr. Alcalde, assisteixen també a la sessió els/les següents regidors/res:

- 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). 

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

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

   
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

PUNT ASSUMPTES
1 APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/23 (4244/2017)  
Acta de la Junta de Govern Local de data 05/12/17

2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: 2425/2017
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte 
de subministrament de contenidors per a la gestió de residus.

2.2 Expedient núm.: 3402/2017
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte 
de servei preventiu d’ambulàncies.

2.3 Expedient núm.: G330/2012/13
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Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis Cabalbaix, Pla intermunicipal 
sobre drogues i comportaments de risc.

2.4 Expedient núm.: G330/2015/07
Pròrroga del contracte de  serveis d’assessorament per a la revisió del Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM) d’Abrera.

2.5 Expedient núm.:  G330/2013/18
No pròrroga del contracte de serveis de Podologia del Casal dels Avis i del Casal social de 
Santa Maria de Vilalba.

2.6 Expedient núm.:  G337/2016/37
Donar compte de decrets en matèria de Contractació

2.7 Expedient núm.: G328/2016/27 (FACT-2017-4484)
Aprovació de la factura núm. 219 de data 30/11/2017 presentada per Construcciones Cots 
i Claret, SL, i de la 2a certificació d’obra del contracte d’obres per a la reforma integral de 
l'Ajuntament vell.

2.8 Expedient núm.: G328/2017/11 (FACT-2017-4260) 
Aprovació de la factura núm. 2017/202 de data 7 de novembre de 2017 presentada per  
Técnicas del Hormigón Armado SA, i de la 1a certificació d’obra del contracte d’obres per 
a la millora i rehabilitació dels dipòsits d'aigua potable d'Abrera.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.: 3536/2017 (E017/2017/025)   
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de telefonia a l'immoble ubicat al c/ Bosc, 
35-37  (CV1.B57,  CV1.B58),  a  instància  d’ACN,  amb  NIF  XXXXX172N,  en  nom  i 
representació de la raó social Telefónica de España, SA, amb CIF A82018474.  

3.2 Expedient núm.:   3244/2017 (E014/2017/063)
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  a  l'immoble  ubicat  al  Cm. 
Sagraments,  65, nau 18,  a instància de JOD, amb NIF XXXXX813X en representació 
de Gràfiques Lappi Martorell, SLU, amb CIF B63363873. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: 2303/2017 (G367/2017/01)
Atorgament de llicències d’ocupació temporal per prestar el servei de Bar a la Festa Jove de 
Cap d’Any i a la Festa dels 80.

4.2 Expedient núm.: 2988/2017 (E052/2011/48)
Comunicació d’activitat de magatzem alimentari amb fred a l’avinguda de Ca n’Amat, 18, 
nau B.

4.3 Expedient núm.: E052/2017/05
Comunicació  d’activitat  de  fabricació  de  sistemes  transportadors  al  camí  dels 
Sagraments, 65, nau 23.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2017/01
Acceptació  de subvencions  de la  Diputació de Barcelona,  en el  marc del  Catàleg de 
Serveis 2017 del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

5.2 Expedient.: G404/2017/70
Acceptació de subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya per  a la prevenció de 
residus municipals i foment de la reutilització.

6 CONVENIS

6.1 Expedient: 3225/2017
Assumpte: Aprovació Conveni amb el Consell Comarcal EAIA IV

6.1 Expedient núm.: G401/2017/08
Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració per a la realització del Pla Intermunicipal 
sobre drogues i comportaments de risc Cabalbaix. 

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES
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8.1  Expedient: 3437/2017
Aprovació de preu públic  per  a  l’activitat  de teatre  extraescolar  a  les  AMPES de les  
escoles Josefina Ibáñez, Platón-Sartí, Ernest Lluch i IES Voltrera. 

8.2 Expedient: G401/2017/06
Modificació de la previsió del servei de SAD. 

9 SOBREVINGUTS 

9.1
Expedient núm.: 4315/2017 - E255/2018/01
Convocatòria Concurs infantil de Cartells de Carnestoltes 2018

9.2
Expedient núm.: 4025/2017
Conveni de col·laboració en matèria de Serveis Socials amb el Consell Comarcal

9.3
Expedient núm.: 3386/2017
Aprovació de Preu Públic Activitat de Ioga al Casal d'Avis

9.4
Expedient núm.: 2302/2017
Liquidació del Taller Ocupacional de Can Comelles 2016-2017

9.5

Expedient núm.: G328/2017/02 (FACT-2017-4262, 4333 i 4492) Aprovació de l’acta de 
comprovació  del  replanteig  i  de  les  factures  núms.  17103100047,  17111400001  i 
17113000008  de  dates  31/10/2017,  14/11/2017  i  30/11/2017,  respectivament, 
presentades per Asfaltos y Construcciones Elsa, SA i de les 1a, 2a i  3a certificacions 
d’obra del contracte d’obres per a la millora de la pavimentació de diferents carrers del  
municipi, fase 2.

9.6

Expedient núm.: G328/2017/02 (FACT-2017-3885) 
Aprovació de l’acta de recepció, de la factura núm. 2017-082 de data 9 d’octubre de 2017 
presentada  per  JJ  Asfalcat,  SL,  de  la  1a  certificació  i  única  d’obra,  i  de  l’acta  de 
comprovació del replanteig del contracte d’obres per a la pavimentació d’un tram del camí 
del horts de Can Morral.

9.7
Expedient  núm.:  G404/2017/08,  G404/2017/09  i  G404/2017/10  Acceptacions  de 
subvencions de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de  serveis de l'any 
2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 

9.8

Expedient núm.: G328/2017/11 (FACT-2017-4494) 
Aprovació de la factura núm. 2017/219 de data 1 de desembre de 2017 presentada per 
Técnicas del Hormigón Armado SA, i de la 2a certificació d’obra i última del contracte d’obres 
per a la millora i rehabilitació dels dipòsits d'aigua potable d'Abrera

1.- APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/23 (4244/2017)
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 05/12/17

“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  
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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 05 de desembre  
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.: 2425/2017
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
subministrament de contenidors per a la gestió de residus.

“Per a la contractació del subministrament de contenidors per a la gestió de residus al  
municipi d’Abrera es preveu la formalització d’un contracte administratiu de tres anys  
de durada, amb divisió en 2 lots:

- Lot 1:Subministrament de bujols domèstics, bosses compostables i contenidors  
de 2 rodes de 120 l.

- Lot 2: Subministrament de contenidors iglú i de 1.100 l.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 30/10/2017, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu  de la  necessitat  de la  contractació,  de núm.  013AD  
2017-0090 i de data 10/11/2017, subscrit pel tècnic de Medi Ambient.

El valor estimat del contracte és de 110.248,80 €, IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació del lot 1 és de 14.474 € i el del lot 2 és de 77.400 €, amb un total IVA inclòs al  
lot 1 de 17.513,54 € i al lot 2 de 93.654 €.

Es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat per aquesta  
licitació, atès que dóna la possibilitat d’ofertar a tots els particulars del sector que ho  
vulguin fer, podent obtenir l’Administració l’execució del contracte a un preu més baix.

Aquesta proposta d’acord 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  
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l’emissió dels informes pertinents, la Regidoria de Medi Ambient i Sanitat, i la d’Obres i  
serveis, Parcs i Jardins, Urbanisme, Mobilitat i Millora, en ús de les atribucions que els  
atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposen 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 subministrament  
de contenidors per a la gestió de residus al municipi d’Abrera.

Segon. Iniciar  el  procediment  obert  de  licitació  del  contracte  i  publicar  anunci  de  
licitació al Perfil de contractant i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la  
presentació d’ofertes en un termini de 15 dies naturals, a comptar des de l’endemà de  
la publicació al BOPB. Les proposicions es presentaran al Registre general (OAC), en  
horari d’atenció al públic.

Tercer. Autoritzar les despeses per a l’execució del contracte:
- Lot 1: la d’11.584,54 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm.170/22699 i la  

de 5.929 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm.150/62502 del pressupost  
municipal de 2018.

- Lot 2: la de 31.218 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm.150/62502 del  
pressupost municipal de 2018, la de 41.624 € a càrrec de 2019 i la de 20.812 €  
a càrrec de 2020.

Condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aprovació  d’aquests  
pressupostos.

Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Departament de Medi Ambient.”

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

2.2 Expedient núm.: 3402/2017
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
servei preventiu d’ambulàncies.

“Per  a  la  contractació  dels  serveis  preventius  d’ambulàncies  de  les  activitats  que  
organitzen, o en les quals hi col·laboren, els diversos departaments de l'Ajuntament  
d'Abrera  es  preveu  la  formalització  d’un  contracte  administratiu  de  dos  anys  de  
durada, prorrogable per dos anys més.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 21/11/2017, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu  de la  necessitat  de la  contractació,  de núm.  101SP  
2017-0048 i de data 22/11/2017, subscrit per la tècnica de Sanitat i Consum.

El valor estimat del contracte és de 87.880 €, IVA no inclòs. El pressupost base de  
licitació  és  de 33.800 €,  exempt  d’IVA segons estableix  l’article  20.1.15 de la  Llei  
37/1992, de 28 de desembre.
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Es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat per aquesta  
licitació, atès que dóna la possibilitat d’ofertar a tots els particulars del sector que ho  
vulguin fer, podent obtenir l’Administració l’execució del contracte a un preu més baix.

Aquesta proposta d’acord 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, la Regidoria de Medi Ambient i Sanitat, en ús de les  
atribucions  que m’atorga el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-1302  del  dia  22/12/2016, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar l’expedient de contractació i  els Plecs de clàusules administratives  
particulars i de prescripcions tècniques del contracte administratiu de servei preventiu 
d’ambulàncies.

Segon. Iniciar  el  procediment  obert  de  licitació  del  contracte  i  publicar  anunci  de  
licitació al Perfil de contractant i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la  
presentació d’ofertes en un termini de 15 dies naturals, a comptar des de l’endemà de  
la publicació al BOPB. Les proposicions es presentaran al Registre general (OAC), en  
horari d’atenció al públic.

Tercer. Autoritzar la despesa de 16.900 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm.  
311/22699 dels pressupostos municipals de 2018 i 2019, condicionar l’existència de  
crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aprovació  d’aquests  pressupostos  i  retenir  el  crèdit  
necessari per a l’eventual pròrroga del contracte.

Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Departament 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.

2.3 Expedient núm.: G330/2012/13
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis Cabalbaix, Pla intermunicipal sobre 
drogues i comportaments de risc.

“Per acord de la Junta de Govern Local núm.  2.7, adoptat en data  04/06/2014, es va  
adjudicar  el  contracte  administratiu  de  serveis  Cabalbaix,  Pla  intermunicipal  sobre 
drogues  i  comportaments  de  risc  2014-2015,  a  l’entitat  GASS Grup  associat  pels  
serveis  de  salut,  amb NIF  G61587192,  per  un  import  de  48.000  € IVA  exempt,  
formalitzat el 06/06/2014.

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.2, adoptat en data  17/11/2015,  es va 
aprovar la pròrroga del contracte.

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant  
escrit  de  data  03/07/2017  (Registre  núm.  2017-E-RE-196),  d’acord  amb  allò  que 
estableix la clàusula 6a del contracte formalitzat. 
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S’ha emès informe tècnic de data 16/11/2017, subscrit per l’educadora social d’Atenció  
Primària, 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 100 i 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel  
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
 
Aquesta proposta d’acord 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 tot  
el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria d’Hisenda i Serveis socials, 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 Cabalbaix, Pla 
intermunicipal sobre drogues i comportaments de risc 2014-2015, prestat per l’entitat  
GASS Grup associat pels serveis de salut.

Segon. Declarar l’extinció del contracte pel seu compliment i aprovar la seva liquidació.

Tercer. Ordenar  a la  Tresoreria  municipal  tornar  la  garantia  constituïda en metàl·lic,  
d’import 2.400 €, que el contractista té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a l’entitat GASS Grup associat pels serveis de salut.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament de serveis socials.”

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

2.4 Expedient núm.: G330/2015/07
Pròrroga  del  contracte  de  serveis  d’assessorament  per  a  la  revisió  del  Pla  d’ordenació 
urbanística municipal (POUM) d’Abrera.

“Per acord núm. 2.7, adoptat per la Junta de Govern Local de data 15/03/2016, es va 
adjudicar el contracte administratiu de serveis d’assessorament per a la revisió del Pla  
d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Abrera a Amador Ferrer Aixalà, amb NIF  
xxxxx968K, per un import de 173.635 € (IVA inclòs), formalitzat el 30/03/15.

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

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

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

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

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

informes sectorials emesos: 2 mesos des de que l’ajuntament faciliti les al·legacions i  
els informes.
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- Per presentar el projecte per a l’aprovació provisional: 3 mesos des de la resolució de  
les al·legacions per part del Ple.

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

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

S’ha emès informe tècnic núm. 127AM 2017-0184, de data 17/11/2017, subscrit pel cap  
del  Departament d’Urbanisme i  Territori,  segons el  qual  el  desenvolupament  del  Pla  
Director  de  l’Àrea  Econòmica  del  Baix  Llobregat  Nord  (PDUAE)  i  el  Pla  Director  
Urbanístic d’Infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera (PDUI), plans directors de rang  
superior  al  POUM  d’Abrera,  afecten  decisivament  el  terme  municipal  i  s’estan  
desenvolupant ens aquest moment, el que condiciona l’avanç de la revisió del POUM 
que haurà de recollir obligatòriament les seves determinacions.

El contractista ha manifestat la seva conformitat a la pròrroga contractual per escrit de  
data 21/11/2017 (Registre núm. 2017-E-RC-10699).

Aquesta proposta d’acord 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 tot el  
relacionat  anteriorment,  la  Regidoria  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins,  Urbanisme,  
Mobilitat  i  Millora,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  
2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Prorrogar  el  contracte de  serveis  d’assessorament  per  a  la  revisió  del  Pla  
d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Abrera, adjudicat a Amador Ferrer Aixalà, 
respecte de la fase de validació dels documents d’Avanç i el programa de participació  
ciutadana,  que es preveu efectuar  l’any 2018,  i  es mantindran la  resta de terminis  
d’execució parcial dels treballs fixats en el contracte.

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

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

Segon. Disminuir 69.454 € de la despesa autoritzada i disposada a càrrec a l’aplicació  
pressupostària núm.  151/22706 del pressupost municipal vigent, autoritzar i disposar  
aquesta  despesa  a  càrrec  de  2018 i  condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  
suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Amador Ferrer Aixalà.
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Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament 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.

2.5 Expedient núm.:  G330/2013/18
No pròrroga del contracte  de serveis de Podologia del  Casal dels Avis i del Casal social de 
Santa Maria de Vilalba.

“Per acord núm.  2.6, adoptat per la Junta de Govern Local en data 2/04/2014, es va  
adjudicar el contracte de serveis de podologia del Casal dels Avis i del Casal social de  
Sta. Maria de Vilalba a Ana Mª García González, amb NIF xxxxx903C, per un import de 
5.500 € IVA exempt, formalitzat el 4/04/2014.

Per  escrit  de  data  25/10/2017  (Registre  núm.  2017-E-RC-9807)  la  contractista  ha 
sol·licitat  finalitzar  el  contracte  al  compliment del  termini  d’execució  i  no  iniciar  la  
segona pròrroga contractual.

S’ha  emès  informe  tècnic  de  data  14/11/2017,  subscrit  per  la  tècnica  de  Serveis  
d’Autonomia  i  Gent  gran,  segons  el  qual  no  s’aprecien  circumstàncies  que  
desaconsellin  la  finalització  del  contracte  quan  acabi  el  termini  d’execució  de  la  
primera pròrroga contractual el dia 31/03/2018.

Aquesta proposta d’acord 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 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. No prorrogar el contracte de  serveis de podologia del Casal dels Avis i del  
Casal  social  de  Sta.  Maria  de  Vilalba,  adjudicat  a  Ana  Mª  García  González, que 
finalitzarà el dia 31/03/2018.

Segon. Incoar expedient per a la contractació dels serveis de podologia del Casal dels  
Avis d’Abrera i del Casal social de Sta. Maria de Vilalba, per procediment contractual  
obert.

Tercer. Notificar aquest acord a Ana Mª García González.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament de Serveis Socials.”

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

2.6 Expedient núm.: G337/2016/37
Assumpte: Donar compte de decrets en matèria de Contractació.

“L’Alcaldia  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  adoptat  els  decrets  següents,  relatius  a  
procediments contractuals:
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- núm. 2017-1449 de data 13.11.2017, exp. G337/2016/37
- núm. 2017-1467 de data 15.11.2017, exp. G337/2017/13
- núm. 2017-1524 de data 29.11.2017, exp. G333/2017/43
- núm. 2017-1531 de data 29.11.2017, exp. G333/2017/48
- núm. 2017-1532 de data 29.11.2017, exp. G333/2017/49
- núm. 2017-1539 de data 05.12.2017, exp. G333/2015/19
- núm. 2017-1552 de data 05.12.2017, exp. G328/2017/06
- núm. 2017-1567 de data 12.12.2017, exp. 1032/2017
- núm. 2017-1583 de data 13.12.2017, exp. G367/2017/08

La part dispositiva final de cada decret estableix l’obligació de donar compte a la Junta  
de Govern Local com a òrgan de contractació, en virtut de les delegacions efectuades  
per  l’alcalde d’aquest  Ajuntament,  mitjançant  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-0593 de  
data 2/07/2015.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Comptes  
del Departament de Secretaria en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot  
el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la  
llei, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar compte dels decrets relatius a adjudicació de contractes menors,  que 
es relacionen seguidament:

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1524 de data 29.11.2017 d’adjudicació del contracte menor de  
servei de formació en operacions comercials, gestió operativa de tresoreria, gestió auxiliar  
de personal i registres comptables, G333/2017/43.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1531 de data 29.11.2017 d’adjudicació del contracte menor de  
serveis  de suport  tècnic  per  a  la  gestió  provisional  dels  serveis  municipals  d’infància  i  
joventut, G333/2017/48

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1532 de data 29.11.2017 d’adjudicació del contracte menor de  
servei de redacció del “Projecte executiu de nou accés provisional al barri de Ca n’Amat,  
G333/2017/49.

Segon. Donar  compte  dels  decrets  relatius  a  adjudicació  de  contractes  amb 
procediment contractual obert, que es relacionen seguidament:

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1552 de data 05.12.2017 d’adjudicació del contracte d’obres  
de millora de la xarxa del clavegueram, G328/2017/06.

- Decret d’Alcaldia núm. 2017-1583 de data 13.12.2017 d’adjudicació de les concessions  
demanials de les parades P7 i P15 i del magatzem M15 del Mercat municipal d’Abrera.

Tercer. Donar  compte  dels  decrets  relatius  a  convalidació  de  factura,  que  es 
relacionen seguidament:

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1539  de  data  05.12.2017  de  convalidació  de  factura  del  
contracte  menor  de  servei  de  consergeria  i  vigilància  a  les  instal·lacions  esportives  
municipals, G333/2015/19.

Quart. Donar compte d’altres decrets relatius a altres procediments contractuals:

- Decret d’Alcaldia  núm.  2017-1449  de  data  13.11.2017  d’aprovació  d’adquisició,  i  
autorització  i  disposició  de  la  despesa  d’un  equip  multifunció  per  a  la  Policia  Local  
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mitjançant  l’adhesió  a  l’Acord  marc  de  l’ACM  i  el  CCDL de  subministrament  d’equips  
d’impressió i de multifunció en les modalitat de compra i arrendament amb o sense opció  
de compra amb destinació a les entitats locals de Catalunya, G337/2016/37

- Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-1467  de  data  15.11.2017  d’aprovació  d’adquisició,  i  
autorització  i  disposició  de  la  despesa  d’un  camió  bolquet  i  grua,  i  d’un  camió  amb  
plataforma  elevadora  (PEMP),  en  la  modalitat  compra,  mitjançant  Acord  marc  amb  
destinació a les entitats locals de Catalunya, G337/2017/13.

- Decret  d’Alcaldia núm. 2017-1567 de data 12.12.2017 d’inici  d’expedient,  aprovació del  
plec de clàusules i convocatòria de licitació del contracte d’obres de reforma de la Sala  
municipal, 1032/2017”

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

2.7 Expedient núm.: G328/2016/27 (FACT-2017-4484) 
Assumpte:  Aprovació  de  la  factura  núm.  219  de  data  30/11/2017  presentada  per 
Construcciones Cots i Claret, SL, i de la 2a certificació d’obra del contracte d’obres per a la 
reforma integral de l'Ajuntament vell.

“L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera va adoptar el Decret núm. 2017-0936 el  dia 10 de 
juliol de 2017, pel qual s’adjudicava el contracte administratiu d'obres de reforma integral  
de l'Ajuntament vell d'Abrera a la proposta més avantatjosa, a l’empresa Construcciones 
Cots i Claret SL, amb CIF B08136905, per un import total de  550.168,33 € (21% IVA:  
115.535,35 €, total: 665.703,68 €), per un termini d’execució de les obres de 9 mesos.

L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 219 de data 30 de novembre de  
2017 i la 2a certificació d’obres (registre d’entrada núm. 11069 del dia 1 de desembre  
de 2017), per un import de 22.155,09 €.

Ambdós  documents,  la certificació  d’obra  i  la  factura,  han  estat  conformats 
favorablement pel tècnic municipal 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. 2 de l’obra de reforma integral de l'Ajuntament vell  
d'Abrera,  i la factura núm. 219 de data 30 de novembre de 2017 per import de 22.155,09  
€, presentades pel contractista Construcciones Cots i Claret SL, amb CIF B08136905.

Segon. Aprovar el  reconeixement de l’obligació per un import de 22.155,09  €  (IVA  
inclòs)  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  231/63200  del  pressupost  municipal  
vigent.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de la factura aprovada.
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Quart. Notificar aquest acord al contractista Construcciones Cots i Claret SL.

Cinquè. 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.

2.8 Expedient núm.: G328/2017/11 (FACT-2017-4260) 
Assumpte: Aprovació de la factura núm. 2017/202 de data 7 de novembre de 2017 presentada 
per Técnicas del Hormigón Armado SA, i de la 1a certificació d’obra del contracte d’obres per a 
la millora i rehabilitació dels dipòsits d'aigua potable d'Abrera.

“Pel  decret  de  l’Alcaldia  núm.  2017-1219  de  data  13  de  setembre de  2017,  es  va  
adjudicar  el  contracte  administratiu  d’obres  de  millora  i  rehabilitació  dels  dipòsits  
d’aigua potable d’Abrera, a l’empresa Técnicas del Hormigón Armado SA (TEHORSA), 
amb CIF A08730202, per un import total de 63.523,70 € (21% IVA: 13.339,98 €, total:  
76.863,68  €),  i  un  termini  d’execució  de  les  obres  d’11  setmanes  des  del  dia  16 
d’octubre de 2017 (dia d’inici de les obres segons l’acta de comprovació del replanteig  
formalitzada el 9 d’octubre de 2017).

L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 2017/202 de data 7 de novembre  
de 2017 (registre d’entrada núm. 10433 de 10 de novembre de 2017), per un import de  
3.151,87 €, i la 1a certificació d’obres (registre d’entrades telemàtic núm. 349 de 8 de  
novembre de 2017).

Ambdós  documents,  la certificació  d’obra  i  la  factura,  han  estat  conformats 
favorablement pel tècnic municipal 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. Donar conformitat a l’acta de comprovació del replanteig signada en data  9  
d’octubre de 2017, i aprovar la certificació núm. 1 de l’obra  de  millora i rehabilitació  
dels  dipòsits  d’aigua  potable  d’Abrera,  i  la  factura  núm.  2017/202  de  data  7  de 
novembre de 2017 per import de 3.151,87 €, presentades pel contractista Técnicas del  
Hormigón Armado SA (TEHORSA), amb CIF A08730202.

Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 3.151,87 €  (IVA inclòs)  
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 161/62702 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de la factura aprovada.
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Quart. Notificar  aquest  acord  al  contractista  Técnicas  del  Hormigón  Armado  SA 
(TEHORSA).

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme, Territori  
i Medi Ambient (tècnics).”

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.: 3536/2017 (E017/2017/025) 
Assumpte: Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de telefonia a l'immoble ubicat al c/ Bosc, 
35-37 (CV1.B57, CV1.B58), a instància d’ACN, amb NIF XXXXX172N, en nom i representació de 
la raó social Telefónica de España, SA, amb CIF A82018474. 
 
“S'ha presentat al registre general municipal en data 7 de novembre de 2017, a les 13:13 
hores (registre d'entrades núm. 2017-E-RE-348), petició de llicència urbanística subscrita  
per ACN, amb NIF XXXXX172N, en nom i representació de la raó social Telefónica de  
España, SA, amb CIF A82018474, per a la millora de la xarxa de telefonia (Llicència  
d'obres: xarxa de serveis) al c/ Bosc, 35-37 (CV1.B57, CV1.B58) (referència cadastral  
0773604 - 0773603).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 10 de novembre de 2017 (núm. 2017-0124) de l'arquitecte tècnic  
municipal.
- Informe jurídic de data 21 de novembre de 2017 (núm. SS-2017-0197) emès pel lletrat  
assessor extern Santiago Salvador.
 
La proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Territori  i  Medi Ambient,  
Unitat de Suport Administratiu al 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  amb  núm.  d'expedient  3536/2017  
(E017/2017/025), sol·licitada per ACN, amb NIF XXXXX172N, en nom i representació de  
la raó social Telefónica de España, SA, amb CIF A82018474,  per a l'ampliació i/o millora  
de la  xarxa de telefonia al c/  Bosc,  35-37 (CV1.B57,  CV1.B58)  (referència cadastral  
0773604  -  0773603)  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 7 de novembre de  

2017, a les 13:13 hores (registre d'entrades núm. 2017-E-RE-348).
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- 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. La tributació de la companyia Telefónica de España, SA, amb CIF A82018474,  
està subjecta a la llei 15/87, de 30 de juliol, i per tant no procedeix en aquest acte la  
liquidació de cap tribut. 
 
Tercer. Notificar  aquest  acord  a  Telefónica  de  España,  SA,  i  comunicar-lo  al  
 Departament d'Urbanisme i Territori (Cap de Departament, arquitecte tècnic municipal).”
 

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.:   3244/2017 (E014/2017/063)
Assumpte: Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al 
Cm.  Sagraments,  65,  nau  18,  a  instància  de  JOD,  amb  NIF  XXXXX813X  en 
representació de Gràfiques Lappi Martorell, SLU, amb CIF B63363873. 
 
“S'ha presentat al registre general municipal en data 25 d’octubre de 2017, a les 12:05 
hores   (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-9818),  petició  de  llicència  urbanística  
subscrita  per  JOD,  amb NIF XXXXX813X,  en  nom i  representació  de  la  raó  social  
Gràfiques Lappi Martorell, SLU, amb CIF B63363873, per a executar una reforma interior  
d'una nau industrial  al  Cm. Sagraments, 65, nau 18 (referència cadastral  7270001), 
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
-  Informe  tècnic  de  data  17  de  novembre  de  2017  (núm.  2017-0432)  subscrit  per  
l'arquitecta tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 22 de Novembre de 2017 (núm. SS-2017-0200) emès pel lletrat  
assessor extern Santiago Salvador.
 
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 3244/2017,  
sol·licitada  per  JOD,  amb  NIF  XXXXX813X  en  representació  de Gràfiques  Lappi  
Martorell, SLU, amb CIF B63363873,  per a executar les obres consistents en la reforma 
interior  d'una  nau  industrial  al   Cm.  Sagraments,  65,  nau  18  (Referència  cadastral  
7270001), 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:
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- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi D’Enginyers Tècnics Industrials  
de Barcelona amb el núm. 2017912881, presentat pel promotor en data 25 d’octubre de  
2017, a les 12:05 hores.
-  L'atorgament  d'aquesta  llicència  d'obres  no  exclou  l'obligació  del  responsable  de  
l'activitat de la seva legalització, d'acord amb la legislació ambiental vigent.
- 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 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 2.623,38 €
TOTAL €  2.623,38 €

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 900 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. 

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 tècnica municipal).”
  
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

4.1 Expedient núm.: 2303/2017 (G367/2017/01)
Assumpte: Atorgament de llicències d’ocupació temporal per prestar el servei de Bar a la Festa 
Jove de Cap d’Any i a la Festa dels 80.

“Per acord núm. 8.2, adoptat per la Junta de Govern Local en data 7/11/2017, es van  
aprovar les bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal  
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per prestar el servei de bar a la Festa Jove de Cap d’Any i l’atorgament d’una llicència  
d’ocupació temporal per prestar el servei de bar a la Festa dels 80.

A la sessió del Jurat de data 30/11/2017 es va procedir a l’obertura de les propostes  
de gestió, la seva valoració i es van efectuar propostes d’atorgament de les llicències  
segons les valoracions següents:

Festa Jove de Cap d’Any 2017

Lot 1: Festa Jove de Cap d’Any

Núm. Sol·licitant Observacions
1 Associació Il·lusions grup d’art d’Abrera Admesa.

Festa dels 80 de l’any 2017

Núm. Sol·licitant Observacions
1 Maria Concepción Morado Díaz Admesa.
2 Domingo Aparicio Alcantara Admesa.

CRITERIS CMD DAA
Número de persones que desenvoluparan el servei de bar (Màxim  
1)

1 1

Descripció/plànol  aproximat  de  les  característiques  de  la  barra  
(Màxim 1)

1 0

Formació sobre Dispensació responsable de begudes alcohòliques 
(Màxim 0,25)

0 0

Preus reduïts (Màxim 1) 1 0,5
Venda d’altres productes. Presentar llistat de productes i els seus 
preus corresponents (Màxim 1)

1 0

Repartiment  d’obsequis  (samarretes,  bosses  de  cotilló  als  
participants de la Festa de Cap d’Any, etc.) (Màxim 1)

0 0

Decoració de l’espai (Màxim 0,75) 0 0
Número de persones que desenvoluparan el servei de guarda-roba 
(Màxim 1)

0,5 1

Mesures per  a una festa més sostenible  (gestió  dels  residus,  ús  
d’envasos reutilitzables). (Màxim 1)

0 0

Experiència en el sector restauració (acreditat a través de la Vida  
Laboral) (Màxim 2)

0 0

TOTAL 4,5 2,5

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Cultura, en el marc  
de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, les Regidories  
de Joventut, Infància, Comunicació i Dones i Igualtat  i d’Esports, Salut, Gent gran i  
Cultura,  en  ús  de  les  atribucions  que  ens  atorga  el  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. Atorgar llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar de la “Festa 
Jove de Cap d’Any” de l’any 2017, d’acord amb les dades següents:
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Lot 1:
BENEFICIARI: Associació Il·lusions grup d’art d’Abrera NIF: G64588627
FIANÇA: 300 €
DURADA LLICÈNCIA: del 30 de desembre de 2017 al 2 de gener de 2018 a les  
14 h
PERSONAL: 

- 6 cambrers/es, 2 taquillers/es
PREUS:
- Aigua 0,50 cl.: 1 €
- Aigua 1,50 cl.: 1,5 €
- Refresc i beguda energètica: 2 €
- Suc: 1,5 €
- Cervesa: 2 €
- Cervesa s/alcohol: 2 €
- Txupito: 1,5 €
- Combinat+refresc: 5 €
- Combinat+energètica: 6 €
- Bossa snacks: 1 € 

Segon. Atorgar llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar de la “Festa 
dels 80” de l’any 2017, d’acord amb les dades següents: 

Lot 2:

BENEFICIARI: Maria Concepción Morado Díaz NIF: 46.753.686-E 
FIANÇA: 300 €
DURADA LLICÈNCIA: del 30 de desembre de 2017 al 2 de gener de 2018 a les 
14 h
PERSONAL: 

- 3 -4 cambrers/es, 1 persona polivalent (guarda-roba)
PREUS:

- Aigua 0,50 cl.: 1 €
- Suc: 1,5 €
- Cervesa llauna: 1,5 €
- Refresc i beguda energètica: 2 €
- Cervesa tirador: 2 €
- Red bull: 2€
- Combinat+refresc: 4,5 €
- Bossa snacks: 1 € 
- Mini-entrepà fred: 2 € 

Tercer. Notificar aquest acord al Sr. NNG en representació de l’Associació Il·lusions  
Grup d’Art Abrera i a Sra. CMD amb DNI 46.753.686-E

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal, al departament de Joventut i Cultura i  
publicar al Perfil del Contractant del web municipal.”

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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4.2 Expedient núm.: 2988/2017 (E052/2011/48)
Comunicació d’activitat de magatzem alimentari amb fred a l’avinguda de Ca n’Amat, 18, nau B.

“Mercadona SA, NIF A46103834, ha formulat una comunicació inicial de l’activitat dita  
mitjançant instància entrada en data 08.11.2013 (núm. de registre d’entrada 8397) i la  
documentació annexa corresponent (expedient 8.2.1-2011/48, en el seu moment).

Posteriorment,  en  data  11.04.2014  (núm.  3177)  s’ha  comunicat  la  primera  fase,  
corresponent a la zona de congelat -23ºC (expt. 8.2.1-2014/13); en data 14.01.2015  
(núm. 270) la segona fase, corresponent a la zona de fred +3ºC (expt. 8.2.1-2015/02);  
i  en data 17.10.2017 (núm. 9506)  la  tercera fase,  corresponent  a la  zona de fred  
+12ºC  i  posta  en  funcionament  definitiva  de  tota  la  nau  B  (expt.  E052/2011/48,  
actualment 2988/2017).

L’interessat també havia comunicat en data 08.05.2013 (registre d’entrada núm. 3789)  
una activitat provisional, que havia de funcionar durant el temps d’implantació de les  
diverses fases, i que ara ja es considera extingida (expt. 8.2.1-2013/23).

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i la  
Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat  administrativa  de  
l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de  Catalunya  i  d’impuls  de  
l’activitat econòmica, regulen aquesta matèria.

S’ha  emès  l’informe  de  compatibilitat  amb  el  planejament  urbanístic  de  data  
10.12.2013, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès  l’informe tècnic / acta de comprovació de data 11.12.2017,  corresponent a 
aquesta activitat, amb dictamen positiu.

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi  
Ambient en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  
anteriorment, aquesta Regidoria, en ús de les atribucions que li  atorga el Decret de  
l’Alcaldia núm. 2016/0129 del dia 9 de febrer del 2016, proposa a la Junta de Govern  
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
Titular: Mercadona SA, NIF A46103834
Rètol de l’establiment: MERCADONA

Activitat: magatzem alimentari amb fred
Emplaçament: Av. Ca n’Amat, 18, nau B
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 521) d’acord amb la Llei  
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració  
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica  
(LSA).

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 08.11.2013 amb núm. de  
visat VA14369/13 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i de Grau de València, i  
la certificació final presentada en data 17.10.2017 amb núm. de visat VA06681/17, i  
diligenciar-la en aquest sentit.
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Tercer. Acordar, d’acord amb la normativa vigent, i amb la valoració i qualificació que  
resulta  de  la  instrucció  de  les  actuacions  tècnicoadministratives,  la  imposició  a  
l’activitat  autoritzada  a  l’apartat  anterior  de  les  següents  condicions,  limitacions,  i  
mesures correctores en el seu funcionament.

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

1. Aquest atorgament i  l’exercici  de l’activitat  que comporta es subjecten a les  
condicions i obligacions recollides a la Llei  20/2009, del 4 de desembre, de  
prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), i a les altres normes que  
la desenvolupin, complementin, aclareixin o substitueixin, i a la normativa legal  
o reglamentària (estatal, autonòmica o municipal) vigent en cada moment, que  
tingui incidència en l’activitat, així com a la documentació tècnica que serveix  
de base per a la tramitació de l’expedient.

2. Aquest  atorgament  no autoritza  l’execució  de cap  obra  o instal·lació.  Quan 
escaigui,  l’interessat  haurà de sol·licitar  llicència d’obres per l’adequació del  
local  de  l’activitat,  dels  accessos,  instal·lació  de  rètols,  aparells  d’aire  
condicionat  i  d’altres  instal·lacions  i  obres,  inclòs  el  que  calgui  per  tal  
d’assegurar el compliment de les mesures correctores. L’interessat renuncia a  
qualsevol  indemnització  per  obres  que  es  realitzin  abans  d’efectuar  la  
comunicació d’activitat.

3. Aquesta  activitat  causarà  alta  en  el  cens  de  l’impost  sobre  activitats  
econòmiques (IAE), encara que, d’acord amb la normativa que regula aquest  
impost, pugui no estar subjecte al seu pagament. El titular sempre ha d’estar al  
corrent de les obligacions fiscals derivades de l’exercici de l’activitat.

4. La matriculació del titular en altres epígrafs de l’IAE no comportarà en cap cas  
l’autorització  per  a l’exercici  de  noves activitats,  sinó  que caldrà  tramitar  la  
modificació o ampliació de la llicència atorgada.

5. El titular de l’activitat haurà de comunicar qualsevol modificació o alteració de 
les condicions de l’activitat declarades en aquest expedient o de la informació  
aportada, i que serveixen de base per a l’atorgament.

6. Aquest atorgament es fa sense perjudici de  terceres persones interessades i  
de les competències d’altres organismes i administracions, si fos el cas.

7. Aquest atorgament no inclou l’aprovació de la instal·lació elèctrica, ni qualsevol  
altra  llicència  o  autorització  que  sigui  competència  dels  Serveis  Territorials  
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya o d’altres organismes.

8. El  titular  ha de  gestionar  els  residus generats per  l’activitat  d’acord amb la  
legislació vigent sobre disposició de residus.

9. El titular de l’activitat ha de contractar el subministrament d’aigua, i altres que 
corresponguin, en el termini d’un mes des d’aquest acord.

10. L’exercici d’aquesta activitat queda subjecte al compliment del Reglament dels  
serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret 130/2003, de 13 de maig, o  
norma que el  substitueixi.  Si  és el  cas,  les aigües residuals  generades per  
l’activitat han de complir amb els paràmetres d’abocament a col·lector fixats per  
l’Agència Catalana de l’Aigua.

11. En compliment de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica  
la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo  
y  reguladora  de la  venta,  el  suministro,  el  consumo y  la  publicidad  de  los  
productos del tabaco, no es permet fumar en tot el local d’activitat, excepte en 
llocs habilitats per fer-ho (només podrà ser lloc habilitat qualsevol espai a l’aire  
lliure no cobert, i  qualsevol espai que, estant cobert,  estigui envoltat per un  
màxim de dos paraments,  inclosa la  façana de l’establiment,  si  és  el  cas).  
Aquesta circumstància ha d’estar degudament indicada en lloc prou visible.
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12. S’ha de sol·licitar al departament competent en matèria de salut la inscripció de  
l’activitat autoritzada al Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de  
Catalunya.

13. Pel que fa a l’actuació inspectora de l’Ajuntament d’Abrera o de qualsevol altra 
administració competent, el titular de l’activitat té l’obligació de col·laborar amb 
els  serveis  inspectors,  facilitar  l’accés  a  totes  les  instal·lacions  de  manera  
immediata i posar a disposició seva la documentació i registres necessaris per  
al  compliment  de  les  seves  funcions,  i  donarà  instruccions  al  personal  de  
l’establiment  en  aquest  sentit.  Qualsevol  obstrucció  a  l’activitat  inspectora  
determinarà la suspensió cautelar de l’activitat  amb efectes immediats i  fins  
que es pugui concloure el procediment d’inspecció. D’altra banda, tota actuació  
inspectora, ordinària o extraordinària, restarà subjecta a les taxes municipals  
corresponents.

14. L’incompliment  de  les  condicions  imposades serà  causa  de  pèrdua  de  la  
legitimació per exercir l’activitat i pot comportar, en conseqüència, la revocació  
d’aquest atorgament, prèvia audiència de l’interessat. Sense perjudici d’això, si  
l’incompliment de les condicions suposa perjudici  per a tercers, l’Ajuntament  
dictarà immediatament les mesures cautelars oportunes (limitació dels horaris  
de  funcionament,  prohibició  total  o  parcial  d’utilització  de  màquines  o  de  
realització de processos productius, etc.).

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 5, se li  
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 983,38 €.  El pagament 
d’aquest  import  es comunica a l’obligat  mitjançant  carta de pagament  tramesa per  
l’Oficina  de  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  amb  
indicació dels terminis i les formes de pagament.

Cinquè. Notificar aquest acord al sol·licitant, tot indicant-li que l’Ajuntament d’Abrera  
farà  públiques  o  cedirà  a  tercers  (sempre  a  títol  gratuït)  les  dades  bàsiques  que  
resulten  d’aquest  expedient  (nom  de  l’establiment,  activitat,  localització,  telèfon  i  
adreça electrònica o pàgina web). Tanmateix, el titular de l’activitat pot comunicar de  
forma fefaent la seva oposició total o parcial a la difusió d’aquestes dades.

Sisè. Donar compte als Departaments d’Intervenció, Territori i Medi Ambient, Promoció  
Econòmica i Policia Local.”

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

4.3 Expedient núm.: E052/2017/05
Comunicació d’activitat de fabricació de sistemes transportadors al camí dels Sagraments, 65, 
nau 23.

Flexlink Systems España SLU, NIF B62724869, ha comunicat l’activitat dita mitjançant 
instància  entrada  en  data  12.04.2017  (núm.  de  registre  3637)  i  la  documentació 
annexa corresponent.

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
regula aquesta matèria.
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S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0039 
de data 19.05.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès  l’informe tècnic / acta de comprovació de data 11.12.2017,  corresponent a 
aquesta activitat, amb dictamen positiu.

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi 
Ambient en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat 
anteriorment,  aquesta Regidoria, en ús de les atribucions que li  atorga el  Decret  de 
l’Alcaldia núm. 2016/0129 del dia 9 de febrer del 2016, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la següent comunicació:
Titular: Flexlink Systems España SLU, NIF B62724869
Rètol de l’establiment: FLEXLINK

Activitat: fabricació de sistemes transportadors
Emplaçament: Cm. Sagraments, 65, nau 23
Classificació: activitat inclosa a l’annex III (codi 3.27) d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA).

Segon. Aprovar la documentació tècnica presentada en data 12.04.2017 i diligenciar-la 
en aquest sentit.

Tercer. Acordar, d’acord amb la normativa vigent, i amb la valoració i qualificació que 
resulta  de  la  instrucció  de  les  actuacions  tècnicoadministratives,  la  imposició  a 
l’activitat  autoritzada  a  l’apartat  anterior  de  les  següents  condicions,  limitacions,  i 
mesures correctores en el seu funcionament.

CONDICIONS GENÈRIQUES DETERMINADES PER LA NORMATIVA GENERAL O 
SECTORIAL:

1. Aquest  atorgament i  l’exercici  de l’activitat  que comporta es subjecten a les 
condicions i obligacions recollides a la Llei  20/2009, del 4 de desembre,  de 
prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), i a les altres normes que 
la desenvolupin, complementin, aclareixin o substitueixin, i a la normativa legal 
o reglamentària (estatal, autonòmica o municipal) vigent en cada moment, que 
tingui incidència en l’activitat, així com a la documentació tècnica que serveix 
de base per a la tramitació de l’expedient.

2. Aquest  atorgament  no  autoritza  l’execució  de  cap  obra  o  instal·lació.  Quan 
escaigui,  l’interessat  haurà de sol·licitar  llicència  d’obres per l’adequació del 
local  de  l’activitat,  dels  accessos,  instal·lació  de  rètols,  aparells  d’aire 
condicionat  i  d’altres  instal·lacions  i  obres,  inclòs  el  que  calgui  per  tal 
d’assegurar el compliment de les mesures correctores. L’interessat renuncia a 
qualsevol  indemnització  per  obres  que  es  realitzin  abans  d’efectuar  la 
comunicació d’activitat.

3. Aquesta  activitat  causarà  alta  en  el  cens  de  l’impost  sobre  activitats 
econòmiques (IAE), encara que, d’acord amb la normativa que regula aquest 
impost, pugui no estar subjecte al seu pagament. El titular sempre ha d’estar al 
corrent de les obligacions fiscals derivades de l’exercici de l’activitat.

4. La matriculació del titular en altres epígrafs de l’IAE no comportarà en cap cas 
l’autorització  per  a  l’exercici  de  noves activitats,  sinó  que caldrà  tramitar  la 
modificació o ampliació de la llicència atorgada.
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5. El titular de l’activitat haurà de comunicar qualsevol  modificació o alteració de 
les condicions de l’activitat declarades en aquest expedient o de la informació 
aportada, i que serveixen de base per a l’atorgament.

6. Aquest atorgament es fa sense perjudici de terceres persones interessades i de 
les competències d’altres organismes i administracions, si fos el cas.

7. Aquest atorgament no inclou l’aprovació de la instal·lació elèctrica, ni qualsevol 
altra  llicència  o  autorització  que  sigui  competència  dels  Serveis  Territorials 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya o d’altres organismes.

8. El  titular  ha de  gestionar  els  residus generats  per  l’activitat  d’acord amb la 
legislació vigent sobre disposició de residus.

9. El titular de l’activitat ha de disposar de contracte de recollida de residus amb 
un transportista autoritzat. Això s’ha d’acreditar documentalment a l’Ajuntament 
en el termini de dos mesos.

10. El titular de l’activitat ha de contractar el  subministrament d’aigua, i altres que 
corresponguin, en el termini d’un mes des d’aquest acord.

11. L’exercici d’aquesta activitat queda subjecte al compliment del Reglament dels 
serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret 130/2003, de 13 de maig, o 
norma que el  substitueixi.  Si  és el  cas,  les aigües residuals generades per 
l’activitat han de complir amb els paràmetres d’abocament a col·lector fixats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua.

12. En compliment de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora  de  la  venta,  el  suministro,  el  consumo  y  la  publicidad  de  los 
productos del tabaco, no es permet fumar en tot el local d’activitat, excepte en 
llocs habilitats per fer-ho (només podrà ser lloc habilitat qualsevol espai a l’aire 
lliure no cobert,  i  qualsevol espai que, estant cobert,  estigui envoltat per un 
màxim de dos paraments,  inclosa  la  façana de l’establiment,  si  és el  cas). 
Aquesta circumstància ha d’estar degudament indicada en lloc prou visible.

13. S’ha de sol·licitar al departament competent en matèria d’indústria, la inscripció 
de l’activitat autoritzada al Registre d’establiments industrials de Catalunya.

14. Aquesta comunicació d’activitat es sotmetrà al  règim d’autocontrols periòdics, 
tal com es preveu a l’article 73 de la Llei  20/2009, atenent la necessitat de 
comprovar emissions de l’activitat  a l’atmosfera,  com ara sorolls,  vibracions, 
lluminositat i d’altres, i a l’aigua, o la caracterització de determinats residus, el  
resultat  dels  quals  es  verificarà  de  conformitat  amb  el  que  estableixi 
l’ordenança municipal en el moment del control.

15. Pel que fa a l’actuació inspectora de l’Ajuntament d’Abrera o de qualsevol altra 
administració competent, el titular de l’activitat té l’obligació de col·laborar amb 
els  serveis  inspectors,  facilitar  l’accés  a  totes  les  instal·lacions  de  manera 
immediata i posar a disposició seva la documentació i registres necessaris per 
al  compliment  de  les  seves  funcions,  i  donarà  instruccions  al  personal  de 
l’establiment  en  aquest  sentit.  Qualsevol  obstrucció  a  l’activitat  inspectora 
determinarà la suspensió cautelar de l’activitat amb efectes immediats i fins que 
es  pugui  concloure  el  procediment  d’inspecció.  D’altra  banda,  tota  actuació 
inspectora, ordinària o extraordinària, restarà subjecta a les taxes municipals 
corresponents.

16. L’incompliment  de  les  condicions  imposades serà  causa  de  pèrdua  de  la 
legitimació per exercir l’activitat i pot comportar, en conseqüència, la revocació 
d’aquest atorgament, prèvia audiència de l’interessat. Sense perjudici d’això, si 
l’incompliment de les condicions suposa perjudici per a tercers,  l’Ajuntament 
dictarà immediatament les mesures cautelars oportunes (limitació dels horaris 
de  funcionament,  prohibició  total  o  parcial  d’utilització  de  màquines  o  de 
realització de processos productius, etc.).
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Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 5, se li 
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 983,38 €.  El pagament 
d’aquest  import  es comunica a l’obligat  mitjançant  carta de pagament  tramesa per 
l’Oficina  de  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  amb 
indicació dels terminis i les formes de pagament.

Cinquè. Notificar aquest acord al sol·licitant, tot indicant-li que l’Ajuntament d’Abrera 
farà  públiques  o  cedirà  a  tercers  (sempre  a  títol  gratuït)  les  dades  bàsiques  que 
resulten  d’aquest  expedient  (nom  de  l’establiment,  activitat,  localització,  telèfon  i 
adreça electrònica o pàgina web). Tanmateix, el titular de l’activitat pot comunicar de 
forma fefaent la seva oposició total o parcial a la difusió d’aquestes dades.

Sisè. Donar compte als Departaments d’Intervenció, Territori i Medi Ambient, Promoció 
Econòmica i Policia Local.

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

5.- SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2017/01
Acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 
2017 del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

“Pel decret d’Alcaldia núm. 2017-0170 de data 6 de febrer de 2017 s’aproven les fitxes  
de  petició  de  les  subvencions  relatives  als  recursos  concertables  del  Catàleg  de  
Serveis  2017  del  pla  “Xarxa  de  Governs  Locals  2016-2019”  de  la  Diputació  de  
Barcelona, i entre elles, les  actuacions corresponents a recursos tècnics i materials de  
la Unitat de Sanitat, Activitats i Medi Ambient, del Departament d’Urbanisme i Territori,  
que a continuació es detallen:

recurs actuació demanat concedit codi XGL reg. PMT
                                                            SANITAT
Sanitat ambiental Actuacions  de  sanitat 

ambiental a Abrera
2.000,00 € 2.000,00 € 17/Y/236405 1740010180

Animals  de  companyia 
(gossos i gats)

Recollida  d’animals 
domèstics abandonats

8.000,00 € 1.000,00 € 17/Y/236541 1740010181

                                                       MEDI AMBIENT
Activitats  de 
sensibilització  i  educació 
ambiental

Setmana de la Terra 5.000,00 € 1.000,00 € 17/Y/239794 1740010160

Implantació  de  mesures 
de  gestió  sostenible 
ambiental i econòmica

Substitució  de 
l’enllumenat  de  les 
escoles  infantils  i  de 
primària Escola Platón i 
Escola Ernest Lluch

5.000,00 € 2.257,00 € 17/Y/239938 1740010167

La  Diputació  de  Barcelona  ha  comunicat  l’aprovació  de  diverses  sol·licituds  de  
recursos tècnics i materials.
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El Decret d’Alcaldia número 2015-0593 de data 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  de  Territori  i  Medi  
Ambient, Unitat de Suport Administratiu al Medi Ambient, en el marc de la normativa  
vigent i  tenint en compte tot el relacionat  anteriorment,  aquesta Regidoria de Medi  
Ambient i Sanitat, en us de les atribucions que m’atorga el Decret núm. 2016-0129 del  
dia 9 de febrer del 2016 proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Acceptar les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  en el  
marc del Catàleg de concertació 2017 del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Segon. Reconèixer  el  dret  del  total  de  l’import  de  la  subvenció  acceptada  per  
l’actuació d’“Actuacions de sanitat ambiental a Abrera” per l’import de 2.000,00 €.

Tercer. Reconèixer  el  dret  del  total  de  l’import  de  la  subvenció  acceptada  per  
l’actuació de “Recollida d’animals domèstics abandonats” per l’import de 1.000,00 €.

Quart. Reconèixer el dret del total de l’import de la subvenció acceptada per l’actuació  
de “Setmana de la Terra” per l’import de 1.000,00 €.

Cinquè. Reconèixer  el  dret  del  total  de  l’import  de  la  subvenció  acceptada  per  
l’actuació de “Substitució de l’enllumenat de les escoles infantils i de primària Escola  
Platón i Escola Ernest Lluch” per l’import de 2.257,00 €.

Sisè. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria, i al  
Departament d’Urbanisme i Territori.”

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

5.2 Expt.: G404/2017/70
Acceptació de subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya per a la prevenció de residus 
municipals i foment de la reutilització.

“Per Resolució TES/790/2017, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores  
de les subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de  
residus municipals, l’Agència de Residus de Catalunya ha determinat  les condicions,  
els recursos concertables,  els requisits,  la informació bàsica per a cada finalitat  i  el  
sistema de valoració tècnica.

El Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0817 de data 23.06.2017, aprova la presentació de 
la sol·licitud de l’Ajuntament d’Abrera per accedir a aquestes subvencions mitjançant la  
plataforma EACAT.

La proposta de resolució provisional ha estat notificada per l’Agència de Residus de  
Catalunya en data 04.12.2017 (RE núm. 11091) i conté les determinacions següents  
pel que fa a l’Ajuntament d’Abrera:
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DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari Ajuntament d’Abrera
NIF P0800100J
Actuació Prevenció 2017
Codi de convocatòria ARC TES/790/2017
Línia d’actuació sol·licitada Elaboració del Pla de prevenció de residus 

i foment de la reutilització
Cost projecte (IVA inclòs) 24.378,00 €
Aportació de l’ARC 18.253,50 €
Aportació de fons propis 6.124,50 €

Aquest òrgan té la competència en matèria d’acceptació de subvencions i ajuts.

Aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  de  Territori  i  Medi  
Ambient en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  
anteriorment, aquesta Regidoria, en ús de les atribucions que li  atorga el Decret de  
l’Alcaldia núm. 2016/0129 del dia 9 de febrer del 2016, proposa a la Junta de Govern  
Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Acceptar la subvenció concedida per l’Agència de Residus de Catalunya per a  
l’elaboració del Pla de prevenció de residus i foment de la reutilització, per un import  
total de 18.253,50 €.

Segon. Reconèixer el dret del total de l’import de la subvenció acceptada a l’apartat  
anterior  (18.253,50 €)  i  determinar  que la  resta  del  cost  del  projecte  (6.124,50 €)  
l’assumirà l’Ajuntament d’Abrera amb fons propis.

Tercer.  Notificar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya i comunicar-lo als  
Departaments d’Intervenció General i Tresoreria, i de Medi Ambient i Sanitat.”

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: 3225/2017
Assumpte: Aprovació Conveni amb el Consell Comarcal EAIA IV

“En data 07 de novembre de 2017, El Consell Comarcal del Baix Llobregat presenta al  
registre  d’entrada  número  2017-E-RC-10261  la  minuta  del  conveni  de  col·laboració  
regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA-IV) del  
Baix Llobregat per l’any 2017.

En  data  14  de  febrer  de  1996,  l’Ajuntament  d’Abrera  va subscriure  el  “Conveni  de  
col·laboració regulador del finançament de la contractació del personal destinat a l’EAIA  
IV del Baix Llobregat” amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, conjuntament amb  
altres ajuntaments, prorrogat per exercicis successius, fins a l’exercici 2016.
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Aquesta  pròrroga  d’actualització  comporta  l’assumpció  dels  compromisos  establerts  
inicialment en el Conveni de col·laboració, així com les modificacions i incorporacions  
realitzades en exercicis posteriors.

Els  municipis  beneficiaris  d’aquests  serveis  han  de  participar  en  el  finançament  de  
despeses generada per la  contractació i  el  funcionament  del  personal  de l’esmentat  
equip. L’aportació de l’Ajuntament d’Abrera per l’any 2017 és de 694,43€.

Vist l’informe tècnic de data 09 de novembre de 2017, en el qual es valora necessària  
l’aprovació de la pròrroga d’aquest conveni per l’any 2017. 

D’acord amb l’article 5 de la Llei 12/1983 es preveu la possibilitat de delegar la gestió de  
serveis als Ens Locals per part de la Generalitat de Catalunya.

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

ACORD

Primer. Aprovar la minuta del Conveni de Col·laboració regulador del finançament de  
l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència del Baix Llobregat (EAIA IV) per l’any 2017,  
que s’annexa a aquest acord.

Segon.  Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 694,43€ amb càrrec a  
l’aplicació pressupostària 920/46500 i ordenar el pagament corresponent a l’aportació de  
l’Ajuntament d’Abrera al citat conveni, al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Tercer. Notificar aquest acord al  Consell  Comarcal del Baix Llobregat i  comunicar al  
Departament  de Serveis  Socials  i  al  Departament  d’Intervenció  General,  Tresoreria  i  
Finances per als efectes oportuns.”

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

6.2 Expedient núm.: G401/2017/08
Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració per a la realització del Pla Intermunicipal sobre 
drogues i comportaments de risc Cabalbaix

“El Cabalbaix és un Pla intermunicipal sobre l’abordatge de consums de drogues i altres  
comportaments de risc per a la població dels municipis d’Abrera, Esparreguera, Olesa de  
Montserrat i Sant Esteve Sesrovires.

Vist que el 31 de desembre de 2016 va finalitzar la vigència del Pla Marc i el  
Conveni  subscrit  pels  ajuntaments  signants  i  aquests  valoren  donar-li  
continuïtat  amb la implementació de les accions compreses en el  Pla Marc  
2017-2020,  que  s’executaran  d’acord  els  termes  previstos  en  el  present  
conveni.
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L’Ajuntament  d’Esparreguera  assumeix  la  responsabilitat  en  l’execució  i  
coordinació del Cabalbaix,  exercint la direcció econòmica, administrativa i  la  
contractació dels recursos necessaris per a la implantació del Pla així com la  
despesa  derivada  de  la  contractació  de  la  direcció  tècnica  i  presentarà  la  
liquidació anual  als ajuntaments signants en dos terminis  que seran com a  
màxim el 30 de juny i el 31 de desembre de l’any en curs.

Els ajuntaments que subscriuen aquest conveni es comprometen a participar  
en la comissió política i tècnica en els termes previstos al conveni.

El cost previst pel servei és el següent:

ANUALITATS ECONÒMIQUES

Any 2017: 33.473,99€ IVA inclòs
Any 2018: 40.215,00€ IVA inclòs
Any 2019: 40.215,00€ IVA inclòs
Any 2020: 40.215,00€ IVA inclòs

La distribució de costos es fa segons el número d’habitants de cada municipi i  
és  una  aproximació  subjecta  al  procediment  de  contractació  de  la  direcció  
tècnica del Pla. La previsió pels anys 2017 i 2018 és la següent:

Exercici 2017 Població 
2016

% participació 
econòmica

Cost Anual 
Estimat

Abrera 12.216 18,72% 6.266,33€
Esparreguera 21.766 33,35% 11.163,58€
Olesa de Montserrat 23.645 36,23% 12.127,63€
Sant Esteve Sesrovires 7.644 11,70% 3.916,45€

65.271 100% 33.473,99€

Exercici 2018 Població 
2016

% participació 
econòmica

Cost Anual 
Estimat

Abrera 12.216 18,72% 7.528,25€
Esparreguera 21.766 33,35% 13.411,70€
Olesa de Montserrat 23.645 36,23% 14.569,89€
Sant Esteve Sesrovires 7.644 11,70% 4.705,16€

65.271 100% 40.215,00€

S’ha  emès  informe  tècnic  en  data  27  de  novembre  de  2017  en  el  qual  s’informa  
favorablement  l’aprovació del Pla i la subscripció al conveni Cabalbaix
 
 Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Departament de Serveis Socials  
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta  
regidoria delegada de Serveis Socials en ús de les atribucions que m’atorga el Decret  
2016/1302 del 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta de Govern Local el següent:
 
ACORD

27



 
Primer. Aprovar el Pla i la minuta del Conveni  de col·laboració per a la realització del Pla  
intermunicipal  sobre  drogues  i  comportaments  de  risc  Cabalbaix  2017-2020,  que  
s’annexen a aquest acord.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  import  de  6.266,33€  amb  càrrec  a  
l’aplicació  pressupostària  231/46200  del  pressupost  municipal  vigent  i  l’import  de  
7.528,25€ dels pressupostos de 2018, 2019 i 2020 i condicionar l’existència de crèdit  
adequat i suficient a l’aprovació d’aquest pressupost.

Tercer. Adoptar el compromís de participar en la comissió política i tècnica de Cabalbaix  
amb la participació del regidor/ra i un/a tècnic/a de Serveis Socials.

Quart. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Esparreguera.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament de Serveis Socials.”
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

7.- PERSONAL

---

8.-  ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: 3437/2017
Assumpte: Aprovació de preu públic per a l’activitat de teatre extraescolar a les AMPES de les 
escoles Josefina Ibáñez, Platón-Sartí, Ernest Lluch i IES Voltrera

“Des de la Regidoria de Cultura es considera que és d’interès públic, social i cultural el  
foment de l’activitat de teatre extraescolar. El teatre és un complement a la formació  
de  la  persona  no  només  per  a  la  formació  en  les  arts  escèniques  sinó  com  a  
complement  en  el  creixement  personal  de  l’alumne.  L’Ajuntament  d’Abrera  està  
promovent des de les diferents regidories una oferta que permeti al ciutadà la seva  
formació  en valors  i  és en aquest  sentit  que l’activitat  de teatre compleix  aquesta  
funció. 
A través de l’entitat sense ànim de lucre, l’Aula de Teatre, els continguts que proposen  
estan  relacionats  amb  les  competències  bàsiques  marcades  pel  Departament  
d’Ensenyament. 
Els objectius generals que es proposen afavoreixen la relació i la comunicació entre les  
persones:

- Afavorir el desenvolupament personal de la capacitat de comunicació.
- Ajudar  a  reconèixer  i  expressar  les  emocions;  a  treballar  l’empatia  i  

l’autoestima.
- Ajudar en el progrés dels alumnes en altres matèries curriculars: les llengües  

(comprensió  lectora,  treball  de  les  lectures  obligatòries),  educació  física  
(expressió  corporal),  música  (interpretació  de  temes),  tutories  (resolució  de  
conflictes, treball de temes).

- Fomentar el treball en equip.
El Teatre facilita als alumnes el contacte amb el públic i a perdre la por al públic.  
En la societat actual és una eina molt útil alhora d’afrontar el contacte amb el món.
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Des  del  Departament  de  Cultura  es  proposa  la  realització  de  l’activitat  de  teatre  
extraescolar l’any 2018, els mesos de febrer a juny, i la possibilitat de continuació pel  
curs escolar 2018-2019.

Per  tots  aquests  motius,  l’Ajuntament  d’Abrera  assumirà el  66,14% de la  despesa  
estimada  per  al  preu  públic  general  de  15,00  €  al  mes  per  una  hora  de  classe  
mensual.

La despesa d’aquesta activitat  es finança un 66,14% a través del Departament de  
Cultura i el 33,86% amb les quotes dels participants en l’activitat  amb caràcter  de  
preu públic.

Vist que el cost de l’activitat, calculat per a 50 alumnes és de 44,30€ per mes al 2018,  
el preu públic s’estableix en 15,00€ per alumne/mes al 2018. 

D’acord amb l’article 41 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text  
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les entitats locals poden establir  
preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats, sempre que no es  
doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B d’aquesta Llei.

L’article 44 d’aquesta mateixa Llei estableix que els preus públics han de cobrir com a  
mínim el cost del servei i que es poden fixar preus per sota d’aquest límit quan hi hagi  
raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic.

S’ha emès informe tècnic en data 30 de novembre de 2017, en el qual es proposa  
l’aprovació del preu públic per a l’activitat  de teatre extraescolar a les escoles i es  
justifiquen raons socials per a establir un preu públic inferior al cost de l’activitat. El  
preu proposat és de 15€ al mes per cada alumne per l’exercici 2018.

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

ACORD

Primer. Establir la percepció de preus públics per a la realització de l’activitat de teatre  
extraescolar,  adreçada a escolars de l’AMPA de l’Escola Josefina Ibáñez, Francesc  
Platón, Ernest Lluch i l’IES Voltrera a partir del mes de febrer de 2018.

Segon.   Aprovar  els  imports  dels  preus  públics  per  a  l’activitat  de  teatre  escolar  
d’acord amb el següent detall:

Exercici 2018..................................15€

Tercer.  Facultar al Departament d’Intervenció, Tresoreria i Finances el cobrament de  
l’import del preu públic als usuaris del servei mitjançant domiciliació bancària.
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Quart.  Comunicar al Departament de Cultura i al Departament d’Intervenció per al seu  
coneixement i efectes oportuns.”

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

8.2 Expedient núm.: G401/2017/06
Assumpte: Modificació de la previsió del servei de SAD 

“En data 17 de març de 2017, mitjançant el Decret d’Alcaldia número 2017-0350 es va  
aprovar la subscripció al conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica del Servei  
d’Atenció Domiciliària (SAD) entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament  
d’Abrera.

Vist que el citat conveni estableix que és el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a 
ens gestor de l’Àrea Bàsica Comarcal de Serveis Socials del Baix Llobregat i segons el  
marc normatiu (arts. 32 i 34 Llei 12/2007), qui assumeix l’assistència tècnica en la gestió i  
organització del servei dels municipis que integren aquest Conveni.

Vist que la previsió d’inici del servei es va establir pel mes de juny de 2017 amb un  
pressupost de 70.713,53€ pels mesos de juny a desembre de 2017 amb un total de 194  
dies de servei  prestat  i  que el  citat  import  es va comptabilitzar  en fase AD número  
220170004635.

Vist  que La Presidència  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  mitjançant  Decret  
número 284 de data 20 de setembre de 2017, ha confirmat l’adjudicació a l’empresa  
Serveis  Educació  No  Formal,  S.L.,  amb  NIF  B62752324,  del  contracte  dels  servei  
d’atenció domiciliària  al  municipi  d’Abrera i  altres municipis,  amb data d’efecte del  9  
d’octubre de 2017.

Atès que la data d’efecte de l’adjudicació del contracte és el 9 d’octubre de 2017, el  
número de dies de servei prestat fins a desembre de 2017 serà de 92 dies, amb una  
previsió de despesa de 33.534,25€

S’ha  emès  informe  tècnic  en  data  23  de  novembre  de  2017  en  el  qual  s’informa  
favorablement  la  modificació  de l’import  de previsió de despesa per l’any 2017 i  es  
proposa l’alliberament de l’import de 37.179,28€ de la despesa prevista inicialment per a  
aquest exercici.
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Serveis Socials, en el  
marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta  
regidoria delegada de Serveis Socials, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret  
d’Alcaldia núm. 2016-1302, de 22 de desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern  
Local l’adopció del següent: 

ACORD
 
Primer. Modificar el punt tercer del Decret número 2017-0350 de data 17 de març de  
2017,  d’acord  amb l’informe emès  pel  Departament  de  Serveis  Socials  en  el  sentit  
següent:
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On  diu:  “Tercer.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  import  de  70.713,53€  
condicionada a l’aprovació de la modificació pressupostària 03/2017, de l’exercici  
2017,[........].”

Ha de dir: “Tercer. Autoritzar i disposar la despesa per import de 33.534,25€ amb 
càrrec  a l’aplicació  pressupostària  231/46500 del  pressupost  municipal  vigent  
[.........].”

Segon. Comunicar aquet  acord al  Departament de Serveis Socials i  al  Departament  
d’Intervenció General, Tresoreria i Finances per als efectes oportuns.”

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

9.-  URGÈNCIES

Es proposa la introducció dels següents punts per urgència, la qual és apreciada per 
unanimitat dels membres assistents:

9.1 Expedient: 4315/2017 - E255/2018/01
Assumpte: Convocatòria Concurs infantil de Cartells de Carnestoltes 2018

“Des  de  la  Regidoria  de  Cultura  es  considera  que  és  d’interès  públic  i  social  la  
realització d’activitats culturals i festives com el Carnestoltes. 
Alhora serveix per fomentar la implicació dels menors en l’organització i participació de  
la festa extraescolar. 
Aquesta  activitat,  a  més  a  més,  suposa  la  transmissió  d’uns  valors  molt  positius  
vinculats a la celebració de la festa i a la participació ciutadana.  

De conformitat amb l’art. 25 LRBRL, els municipis podran promoure activitats 
destinades a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, establint com 
a competència pròpia dels municipis, entre d’altres, la promoció de la cultura.

Per tot l’exposat, es considera favorable la realització d’un concurs infantil de Cartells de 
Carnestoltes 2017.

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

ACORD

Primer. Convocar el Concurs infantil de Cartells de Carnestoltes 2018 i aprovar les 
bases específiques que seran d’aplicació, de conformitat amb el text que s’annexa a 
aquest acord.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura, Departament de Joventut  
i  al  Departament  de Comunicació,  per  donar  difusió  del  concurs al  web municipal  
(www.ajuntamentabrera.org) i a l’agenda cultural.”
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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.

ANNEX

BASES ESPECÍFIQUES CONCURS INFANTIL DE CARTELLS DE CARNESTOLTES 
2018

1. Hi poden participar tots els nens i nenes d’Abrera que tinguin com a màxim 12 

anys.

2. La temàtica del dibuix ha de ser el Carnestoltes d’Abrera

3. Els dibuixos es lliuraran als punts de recollida que habilitaran les AMPA de les 

escoles d’Abrera als diferents centres escolars.

4. Els treballs es podran presentar fins el dia 19 de gener.

5. El cartell haurà de ser en posició vertical i les mides no excediran de 50x30 cm

6. Al dors de cada dibuix hi constaran les dades de l’artista: nom i cognoms i 

també un telèfon de contacte dels pares i tutors.

7. Cada concursant podrà presentar una sola obra.

8. El dibuix guanyador es convertirà en el cartell de Carnestoltes 2018.

9. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

10. Qualsevol imprevist que no quedi prou clar en les presents bases, serà resolt 

pel jurat i per la Regidoria de Cultura 

11. El jurat estarà format per personal dels Departaments de Joventut i Cultura de 

l’Ajuntament i membres de l’organització del Carnestoltes.

12. La decisió del jurat serà inapel·lable.

9.2 Expedient núm.: 4025/2017
Assumpte: Aprovació  de la  subscripció  al  conveni  de col·laboració  en  matèria  de Serveis 
Socials Bàsics entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de l'Àrea Bàsica 
Comarcal de Serveis Socials del Baix Llobregat per l'any 2017.

“Vista la minuta del Conveni de Col·laboració en matèria de Serveis Socials Bàsics 
entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de l'Àrea Bàsica Comarcal 
del Baix Llobregat, aprovat per la Junta de Govern del Consell Comarcal, celebrada en 
sessió ordinària el dia 06 de novembre de 2017, presentat al registre d'entrada número 
2017-E-RC-10980, en data 29 de novembre de 2017.
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Vist que amb aquest  conveni,  l'Ajuntament d'Abrera i el  Consell  Comarcal del Baix 
Llobregat  manifesten  la  seva  voluntat  de  promoure  l'assoliment  dels  següents 
objectius, segons les indicacions de l’addenda del Contracte Programa 2016-2019:

 Potenciar el treball social tant en l’àmbit individual com en el comunitari.

 Consolidar i incrementar la xarxa de serveis socials bàsics: els EBAS i el SAD.

 Millorar la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i de les famílies 
que es troben en situació de més vulnerabilitat.

 Garantir una prestació dels serveis correcta, eficaç i eficient.

 Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint la 
cobertura de les seves necessitats per garantir-los un nivell de benestar adequat al 
seu nivell  de desenvolupament personal i  la seva integració social i  l’adquisició 
d’aprenentatges, disminuint les situacions de risc prevenint situacions més greus 
de desprotecció.

 Promoure la cohesió social i la integració i garantir l’accés als serveis públics en 
igualtat de condicions.

 Oferir  a  les  persones  immigrades  un  servei  social  especialitzat,  el  servei  de 
primera acollida, per tal de proporcionar recursos formatius que garanteixin la seva 
autonomia i inclusió social.

 Facilitar l’acollida de les persones refugiades.

 Consolidar la ràtio de professionals que estableix la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, 
de serveis socials (3TS+2ES per cada 15.000 habitants).

 Ampliar els criteris que determinen la ràtio de professionals dels EBAS.

 Millorar el finançament del SAD, especialment a les ABSS més allunyades de la 
mitjana d’inversió del DTSF.

 Donar compliment a la disposició addicional dotzena de la Llei 4/2016, del 23 de 
desembre, de mesures de protecció dels dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial.

 Continuar treballant en el desplegament i la implementació del model de serveis 
socials bàsics (SSB).

 Atendre  les  situacions  individuals  o  familiars  d’urgència  social  per  cobrir  les 
necessitats bàsiques.

 Promoure les accions d’acollida, promoció de la igualtat i acomodació necessàries 
per a les persones nouvingudes a Catalunya.

 Garantir que la informació sobre el dret al servei de primera acollida s’ofereix a 
totes les persones titulars d’aquest dret, a partir de l’empadronament.

 Fomentar l’èxit escolar dels fills i filles de les persones immigrades.

 Donar suport al desplegament del Programa català de refugi.

D'acord amb la Llei 12/2007 de Serveis Socials, els municipis ostenten competències 
en l'àmbit dels serveis socials bàsics, entre elles les de crear i gestionar els serveis  
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socials  necessaris  d'acord  amb  la  Cartera  de  serveis  socials  i  el  pla  estratègic 
corresponent.

Aquesta mateixa Llei estableix les competències dels ens supramunicipals, entre elles 
la de donar suport tècnic, econòmic i jurídic als ens gestors de les àrees bàsiques de 
serveis  socials  oferint  serveis  d'informació  i  documentació,  així  com  promoure  i 
gestionar  els  serveis,  les  prestacions  i  els  recursos  propis  de  l'atenció  social 
especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats socials de la població de 
llur àmbit territorial. 

Atès  l'informe  favorable,  signat  per  la  tècnica  de  Serveis  Socials  en  data  11  de 
desembre de 2017.

Aquesta proposta d'acord ha estat formulada pel Departament de Serveis Socials 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. Aprovar la minuta del Conveni de Col·laboració en matèria de Serveis Socials 
Bàsics  entre  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  l'Ajuntament  d'Abrera  que 
s'annexa a aquest acord.

Segon. Acceptar  el  suport  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  en els  termes 
següents:

La ràtio professional a mantenir i consolidar corresponent al municipi d'Abrera és de 
2,30 treballadores socials i 1,50 educadores socials. L'aportació econòmica estipulada 
és de 34.827,90 € per  professional  i  per  any;  l'aportació del  DATSF és del  66% i 
correspon al municipi l'aportació del 34% restant.
Per a l'any 2017 s'estipula l'import de l'aportació de l'equip professional en 87.348,36 €

L'aportació per desplaçaments dels professionals dels Serveis Socials Bàsics és de 
1.746,97 €

Es  contemplen  dues  línies  complementàries  pel  finançament  del  servei  d'atenció 
domiciliària:

SAD Social, per a les persones que no estan en situació de dependència. El mòdul per 
hora establert és de 16,25 € essent l'aportació del DTASF del 66% i el 34% d'aportació 
municipal.
L'estimació d'hores per l'any 2017 al municipi d'Abrera és de 2.408,56, l'aportació total 
del DTASF és de 25.831,79 € i la certificació a realitzar per l'Ajuntament en concepte 
de SAD social és de 39.139,08 €.

SAD  Dependència,  per  a  les  persones  amb  reconeixement  legal  de  grau  de 
dependència que es concreta en un acord PIA.
El mòdul per hora establert és de 16,25 €, l'aportació del DTASF és del 66% i el 34% 
d'aportació municipal.
La distribució econòmica és orientativa, pot incrementar-se o reduir-se en funció de les 
hores de servei realitzades a les persones usuàries del servei de SAD, l'aportació total 
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del DTASF és de 38.862,65 € i  la despesa mínima a certificar per l'Ajuntament en 
concepte de SAD dependència és de 58.882,80 €

Suport  tècnic  en  relació  a  la  implementació  i  desenvolupament  de   la  LAPAD, 
consistent  en la  permanència  al  municipi  d'una persona tècnica  treballadora  social 
dedicant 7 hores de mitjana setmanals al  municipi  amb les funcions de reforç dels 
serveis d'informació i orientació i reforç dels professionals dels serveis socials bàsics 
per a realitzar els PIA de les persones en situació de dependència.
L'Ajuntament proporcionarà un espai físic adequat on desenvolupar la seva tasca de 
manera efectiva i assumirà el cost del 34% d'aquest professional per import de 2.871 €

Una  aportació  extraordinària  per  atendre  les  urgències  socials  per  import  de 
8.074,36 €

Una aportació per  les despeses derivades dels subministraments bàsics de la llar: 
llum, aigua, gas i altres alternatives, per al període de juliol de 2017 a juny de 2018 per 
import de 8.074,36€.

Una  aportació  pel  Servei  de  Centre  Obert  de  25.000  €  amb  el  compromís  de 
l'Ajuntament de justificar la totalitat de la despesa.

Suport tècnic als professionals i a la ciutadania en temes d'acollida, igualtat i cohesió a 
l'Ajuntament d'Abrera mitjançant el servei itinerant de primera acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya. L'Ajuntament es compromet a possibilitar 
un  espai  físic  adequat  on  el  tècnic  pugui  desenvolupar  la  seva  tasca  de  manera 
eficient.

Aportació per donar continuïtat a les actuacions desenvolupades en relació al servei 
d'acollida  i  altres  projectes  de  convivència  ciutadana  en  concepte  de  Taller 
d'alfabetització per import de 740 € que l'Ajuntament es compromet a justificar en la 
seva totalitat.

L'Ajuntament  es  compromet  a  lliurar  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  les 
certificacions i  justificacions econòmiques del  2017 que es requereixin per part  del 
DTASF, abans del 15 de gener del 2018 i a lliurar la documentació tècnica recollida en 
el Dossier únic de recollida de dades als ens locals (RUDEL) 2017 abans del 15 de 
març  de  2018,  així  com altres  informacions  sol·licitades  pel  DTASF i/o  el  Consell 
Comarcal, quan siguin requerides.

Tercer. Comptabilitzar el compromís d'ingrés relatiu a l'import màxim de 192.807,49 € 
a  l'aplicació  pressupostària  465,00  que  aportarà  el  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat  i  que  pot  variar  en  funció  de  la  justificació  presentada  prèviament  per 
l'Ajuntament d'Abrera.

Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar al 
Departament de Serveis Socials i al Departament d'Intervenció General, Tresoreria i 
Finances per als efectes oportuns.”

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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ANNEX

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  EN  MATÈRIA  DE  SERVEIS  SOCIALS 
BÀSICS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I ELS 
MUNICIPIS  DE  L’ÀREA  BÀSICA  COMARCAL  DEL  BAIX  LLOBREGAT, 
CORRESPONENT A L’ANY 2017

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, 

REUNITS

El  Sr.  Jesús  Naharro  Rodríguez,  Alcalde-President  de  l'Ajuntament 
d’Abrera,  assistit  pel  Secretari  General  d’aquest,  Sr.  Òscar  Buxeres  Solé, 
segons acord adoptat pel seu Ajuntament, en sessió celebrada el dia 

El  Sr. Josep Perpinyà i Palau,  President  del  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat, assistit pel Secretari Accidental d'aquest, Sr. Lluís González Roig, 
que  dóna  fe  de  l'acte,  de  conformitat  amb  l'acord  adoptat  en  sessió 
celebrada el dia 6 de novembre de 2017.

Ambdues parts es reconeixen mútuament legal capacitat per a obligar-se i

1. DECLAREN

PRIMER. Que,  d’acord  amb  les  previsions  del  sistema  competencial 
establert  per  la  Llei  12/2007  de  Serveis  socials,  els  municipis 
ostenten  competències  en  l’àmbit  dels  serveis  socials  bàsics, 
entre elles les de gestionar els serveis socials necessaris i complir 
les seves funcions pròpies.

SEGON. Que  segons  la  mateixa  Llei  corresponen  a  ens  locals 
supramunicipals,  com  ara  els  consells  comarcals,  funcions  de 
suport i assessorament en la prestació i gestió dels serveis socials 
bàsics.

TERCER. Que  la  Llei  12/2007  estableix  també  la  possibilitat  de  que  la 
comarca s’estableixi com Àrea Bàsica de Serveis Socials en relació 
als municipis de menys de 20.000 habitants, podent en aquest cas 
desenvolupar funcions de gestió i  coordinació relacionades amb 
els serveis socials bàsics d’aquests municipis.

QUART. Que el  Consell  Comarcal  del  Baix Llobregat  ha aprovat  i  signat 
l’addenda  al  Contracte  Programa  2016-2019,  amb  data  23 
d’octubre de 2017, per a la coordinació, cooperació i col·laboració 
amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF) en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d’igualtat, per al 2017.
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CINQUÈ. Que d’acord amb l’addenda al Contracte-Programa 2016-2019 per 
a la coordinació, cooperació i col·laboració amb el Departament de 
Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  (DTASF)  de  la  Generalitat  de 
Catalunya en matèria de serveis socials i altres programes relatius 
al benestar social i  polítiques d’igualtat,  per al 2017, el  Consell 
Comarcal del Baix Llobregat actua com a ens gestor en matèria de 
serveis  socials  bàsics,  rebent  finançament  previst  per  la 
cooperació financera del DTASF per als mateixos.

SISÈ. Que aquest Conveni regula, entre d’altres, la cooperació tècnica i 
financera en el manteniment dels Serveis Socials Bàsics de l’Àrea 
Bàsica  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  constituïda  pels  següents 
municipis de menys de 20.000 habitants: Abrera, Begues, Castellví 
de Rosanes, Cervelló,  Collbató, Corbera de Llobregat, Pallejà, La 
Palma  de  Cervelló,  El  Papiol,  Sant  Climent  de  Llobregat,  Sant 
Esteve Sesrovires, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, 
Torrelles de Llobregat i Vallirana.

SETÈ. Que el Consell Comarcal té designada una coordinadora de serveis 
socials  bàsics  per  tal  d’oferir  suport,  acompanyament, 
assessorament,  interlocució  i  oferir  resposta  a  les  necessitats 
tècniques  que  es  poden  plantejar  als  serveis  socials  bàsics 
municipals que integren l’Àrea Bàsica Comarcal del Baix Llobregat, 
suport tècnic que es construeix des de la complementarietat i des 
de la proximitat al municipi, sempre vetllant pels objectius indicats 
en el marc normatiu vigent.

VUITÈ. En vista de tot l’anterior, les parts subscriuen el present document 
de mutu acord i amb subjecció als següents:

COMPROMISOS

PRIMER.  L'Ajuntament d’Abrera i el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
manifesten  la  seva  voluntat  de  promoure  l’assoliment  dels  següents 
objectius,  segons  les  indicacions  de  l’addenda  al  Contracte  Programa 
2016-2019,  per  a  la  coordinació,  cooperació  i  col·laboració  amb  el 
Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  (DTASF)  en  matèria  de 
serveis  socials,  altres  programes  relatius  al  benestar  social  i  polítiques 
d’igualtat, per al 2017:

Objectius Generals: 

 Potenciar  el  treball  social  tant  en  l’àmbit  individual  com en  el 
comunitari.

 Consolidar  i  incrementar  la  xarxa  de  serveis  socials  bàsics:  els 
EBAS i el SAD.

 Millorar la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i 
de les famílies que es troben en situació de més vulnerabilitat.

 Garantir una prestació dels serveis correcta, eficaç i eficient.
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 Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de 
risc, afavorint la cobertura de les seves necessitats per garantir-los 
un nivell de benestar adequat al seu nivell de desenvolupament 
personal i la seva integració social i l’adquisició d’aprenentatges, 
disminuint les situacions de risc i prevenint situacions més greus 
de desprotecció.

 Promoure  la  cohesió  social  i  la  integració  i  garantir  l’accés  als 
serveis públics en igualtat de condicions.

 Oferir a les persones immigrades un servei social especialitzat, el 
servei  de  primera  acollida,  per  tal  de  proporcionar  recursos 
formatius que garanteixin la seva autonomia i inclusió social.

 Facilitar l’acollida de les persones refugiades.

Objectiu Específics: 

 Consolidar la ràtio de professionals que estableix la Llei 12/2007, 
d’11  d’octubre,  de  serveis  socials  (3TS+2ES  per  cada  15.000 
habitants).

 Ampliar els criteris que determinen la ràtio de professionals dels 
EBAS.

 Millorar  el  finançament  del  SAD,  especialment  a  les  ABSS més 
allunyades de la mitjana d’inversió del DTSF.

 Donar  compliment  a  la  disposició  addicional  dotzena  de  la  Llei 
4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a 
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

 Continuar  treballant  en el  desplegament i  la  implementació del 
model de serveis socials bàsics (SSB).

 Atendre les situacions individuals o familiars d’urgència social per 
cobrir les necessitats bàsiques.

 Promoure  les  accions  d’acollida,  promoció  de  la  igualtat  i 
acomodació  necessàries  per  a  les  persones  nouvingudes  a 
Catalunya.

 Garantir  que  la  informació  sobre  el  dret  al  servei  de  primera 
acollida  s’ofereix  a  totes  les  persones  titulars  d’aquest  dret,  a 
partir de l’empadronament .

 Fomentar  l’èxit  escolar  dels  fills  i  filles  de  les  persones 
immigrades.

 Donar suport al desplegament del Programa català de refugi.

SEGON  . Per tal d’arribar a l’objectiu de compliment de la ràtio professional 
especificada en el punt anterior, el DTASF va ampliar  la ràtio el 2016. La 
ràtio a mantenir  i  consolidar  és de 24,5 TS i  de 16,5 ES.  Els criteris  de 
distribució de la ràtio de professionals 2017 han estat la població (segons 
INE 01.01.2014) i els professionals contractats per cada municipi, així com 
la  previsió  de  contractació.  D’aquesta  manera,  per  a  la  prestació  dels 
serveis socials bàsics de l’Ajuntament del present conveni, l'equip conveniat 
queda configurat de la següent forma:
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MUNICIPIS
Equip 

Professional 

TS ES

Abrera 2,30 1,50

Begues 1,00 1,00

Castellví de Rosanes 0,50 0,43

Cervelló 1,60 1,00

Collbató 0,85 0,75
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Corbera de Llobregat 2,90 1,50

Pallejà 2,00 1,50

Palma de Cervelló, La 0,60 0,40

Papiol, El 0,85 0,73

Sant Climent de Llobregat 0,70 0,50

Sant Esteve Sesrovires 1,50 1,21

Sant Just Desvern 3,00 2,00

Santa Coloma de Cervelló 1,35 1,00

Torrelles de Llobregat 0,95 0,98

Vallirana 2,90 2,00

Consell Comarcal 1,50 0,00

TOTAL 24,50 16,50

Tots aquests professionals tindran un horari laboral en proporció a la jornada 
del municipi contractant que s’especifica (s’interpreta la unitat com a jornada 
sencera,  i  els  decimals  com  la  part  proporcional  a  la  jornada  sencera). 
Desenvolupant  les  funcions  pròpies  del  perfil  professional  i  la  normativa 
vigent.

En aquelles situacions de baixa laboral temporals per maternitat, incapacitat 
temporal, excedències, reduccions de jornada, etc., l’Ajuntament d’Abrera es 
compromet a notificar i pactar amb el Consell Comarcal la substitució del lloc 
de treball més adient a les necessitats del servei. 

L’Ajuntament  d’Abrera es compromet a mantenir la ràtio de professionals 
indicada en aquest conveni. Igualment es compromet a notificar per escrit els 
canvis en la ràtio de professionals contractats al seu municipi, així com les 
previsions  de  contractació  i  d’assoliment  de  ràtio  per  fer  les  previsions 
necessàries. 

TERCER. Per tal de generar l’aportació econòmica que s’estipula, tots els 
professionals conveniats i relacionats al compromís anterior, hauran d’estar 
contractats i prestar els seus serveis efectius durant tot l’any en curs del 
present conveni (gener a desembre 2016).  En cas contrari, i considerant 
com  a  data  improrrogable  el  15  de  gener  de  2018,  s’entendrà  com  a 
renúncia  tàcita de l’Ajuntament a disposar de l’equip pactat,  per la qual 
cosa  el  Consell  Comarcal  determinarà  l’adscripció  del/s  professional/s  no 
contractat/s a un altre municipi  del  territori,  modificant-se en aquest cas 
l’equip conveniat inicialment i l’aportació a percebre.

QUART.    L’addenda del Contracte Programa per al 2017, actualitza els 
mòduls  dels  professionals  de  serveis  bàsics  d’atenció  social  (TS  i  ES) 
resultant per al present exercici  de 34.827,90 €/any/professional a jornada 
complerta (nivell A2/B20 de la Generalitat de Catalunya).

Total Mòdul 66% Aportació DATSF 34% Aportació Municipal

34.827,90 € 22.986,41 € 11.841,49 €

L’Ajuntament d’Abrera, per a la contractació i/o manteniment del personal 
conveniat, es compromet a realitzar l’aportació econòmica complementària 
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al 66% de finançament del DATSF aplicant com a mínim el mòdul establert 
pel DATSF al 2017.

MUNICIPIS

Ràtio professionals 2017 EQUIP 
PROFESS. 

2017TS
66% 

DATSF ES
66% 

DATSF

Abrera 2,3
52.868,74 

€ 1,5
34.479,62 

€ 87.348,36 €

Begues 1
22.986,41 

€ 1
22.986,41 

€ 45.972,82 €
Castellví  de 
Rosanes 0,5

11.493,21 
€ 0,43 9.884,16 € 21.377,36 €

Cervelló 1,6
36.778,26 

€ 1
22.986,41 

€ 59.764,67 €

Collbató 0,85
19.538,45 

€ 0,75
17.239,81 

€ 36.778,26 €
Corbera  de 
Llobregat 2,9

66.660,59 
€ 1,5

34.479,62 
€

101.140,20 
€

Pallejà 2
45.972,82 

€ 1,5
34.479,62 

€ 80.452,44 €
Palma  de 
Cervelló, La 0,6

13.791,85 
€ 0,4 9.194,56 € 22.986,41 €

Papiol, El 0,85
19.538,45 

€ 0,73
16.780,08 

€ 36.318,53 €
Sant  Climent  de 
Llob. 0,7

16.090,49 
€ 0,5

11.493,21 
€ 27.583,69 €

Sant  Esteve 
Sesrovires 1,5

34.479,62 
€ 1,21

27.813,56 
€ 62.293,17 €

Sant  Just 
Desvern 3

68.959,23 
€ 2

45.972,82 
€

114.932,05 
€

Santa Coloma de 
Cerv. 1,35

31.031,65 
€ 1

22.986,41 
€ 54.018,06 €

Torrelles  de 
Llobregat 0,95

21.837,09 
€ 0,98

22.526,68 
€ 44.363,77 €

Vallirana 2,9
66.660,59 

€ 2
45.972,82 

€
112.633,41 

€

Consell Comarcal 1,5
34.479,62 

€ 0 0,00 € 34.479,77 €

TOTAL 24,5
563.167,0

5 € 16,5
379.275,7

7 €
942.442,97 

€

CINQUÈ. El  Contracte  Programa  2016-2019  té  en  compte  les 
característiques del territori geogràfic del Baix Llobregat. Es manté la línia 
específica per a finançar part dels desplaçaments dels professionals (TS, ES 
i coordinació ABCBL). La distribució de la quantitat finançada es realitza en 
proporció  al  número  de  professionals,  agregant  la  figura  de  coordinació 
indicada a la declaració setena.
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SISÈ. Es contemplen dues línies complementàries per al finançament del 
servei d’atenció domiciliària (SAD) dels municipis de l’Àrea Bàsica:

-  SAD SOCIAL. És  l’adreça’t  a  la  població  en  general,  que  no  està  en 
situació de dependència (sense valoració legal de dependència) però que es 
troba en una situació de fragilitat, vulnerabilitat i/o en circumstàncies socials 
específiques, que fan necessari un suport extern per a la realització de les 
activitats de vida quotidiana.

El mòdul hora establert pel DTASF és 16,25 €, això representa que el 66% de 
finançament és de 10,72 €/hora. La distribució del finançament que assigna 
el  DTASF es realitza en funció de la  població  de cada municipi  al  2016, 
marcant un objectiu d’hores, en proporció a la població, de SAD Social per al 
2017.  El  nombre  màxim  d’hores  de  SAD  social  que  es  preveu  finançar 
durant  el  2017  és  de  24.426  hores.  Les  hores  s’han  calculat  tenint  en 
compte el percentatge de finançament de l’ens local i el preu hora màxim 
de 16,25 €/h.

L’Ajuntament ha de certificar la despesa total del SAD Social realitzada al 
municipi (com a mínim s’ha de certificar una despesa equivalent al 66% del 
DTASF més el  34% d’aportació  municipal),  ja sigui  la  producció  del  SAD 
pròpia (equips municipals) o mitjançant externalització. Només es podran 
tenir en compte les hores efectives de servei efectuats i definides com a 
SAD, pel personal propi de l’Ajuntament, si existeix, i no altres activitats i/o 
actuacions efectuades pel personal municipal.
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MUNICIPIS
Ràtio professionals 2017

TS ES TOTAL
Desplaçam

ents
Abrera 2,3 1,5 3,8 1.746,97 €

Begues 1 1 2 919,46 €

Castellví de Rosanes 0,5 0,43 0,93 427,55 €

Cervelló 1,6 1 2,6 1.195,29 €

Collbató 0,85 0,75 1,6 735,57 €

Corbera de Llobregat 2,9 1,5 4,4 2.022,80 €

Pallejà 2 1,5 3,5 1.609,05 €

Palma de Cervelló, La 0,6 0,4 1 459,73 €

Papiol, El 0,85 0,73 1,58 726,37 €

Sant Climent de Llob. 0,7 0,5 1,2 551,67 €

Sant Esteve Sesrovires 1,5 1,21 2,71 1.245,86 €

Sant Just Desvern 3 2 5 2.298,64 €

Santa Coloma de Cerv. 1,35 1 2,35 1.080,36 €

Torrelles de Llobregat 0,95 0,98 1,93 887,28 €

Vallirana 2,9 2 4,9 2.252,67 €

Consell Comarcal 1,5 0 1,5 689,59 €

Total 24,5 16,5 41 18.848,86 €



Municipis
Població 

2016

Hores 
estimades 

2016
SAD social

Despesa mínima a 
certificar per 
l’Ajuntament

Abrera 12.216 2.408,56 25.831,79 39.139,08 €

Begues 6.736 1.328,10 14.243,86 21.581,60 €

Castellví de Rosanes 1.807 356,28 3.821,06 5.789,48 €

Cervelló 8.861 1.747,07 18.737,35 28.389,93 €

Collbató 4.396 866,73 9.295,72 14.084,43 €

Corbera de Llobregat 14.168 2.793,42 29.959,47 45.393,13 €

Pallejà 11.348 2.237,42 23.996,33 36.358,08 €

Palma de Cervelló, La 3.000 591,49 6.343,76 9.611,76 €

Papiol, El 4.075 803,44 8.616,94 13.055,97 €

Sant Climent de Llobregat 4.024 793,39 8.509,10 12.892,57 €

Sant Esteve Sesrovires 7.644 1.507,12 16.163,90 24.490,76 €

Sant Just Desvern 16.927 3.337,40 35.793,61 54.232,75 €

Santa Coloma de Cervelló 8.073 1.591,71 17.071,06 25.865,24 €

Torrelles de Llobregat 5.933 1.169,78 12.545,84 19.008,85 €

Vallirana 14.676 2.893,58 31.033,68 47.020,72 €

TOTAL 123.884 24.425,50 261.963,49 396.914,38 €

-  SAD DEPENDÈNCIA. És el  prestat  a les persones amb reconeixement 
legal de grau de dependència, i es concreta a un acord PIA. 

El mòdul hora establert pel DTASF és 16,25 €, això representa que el 66% de 
finançament és 10,72 €/hora. La distribució econòmica és orientativa, pot 
incrementar-se o reduir-se en funció de les hores de servei realitzades a les 
persones usuàries amb prestació SAD vinculades a un PIA. Es procedeix a 
una primera distribució, tot i tenint present que l’import que s’assigna al 
SAD dependència és una previsió i que l’import que finalment abonarà el 
DTASF  es  calcularà  en  base  a  la  justificació  de  la  despesa  i  les  hores 
realment executades. 
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Municipis
Població 

2016

SAD 
dependència 

2017

Despesa mínima a 
certificar per l’Ajuntament

Abrera 12.216 38.862,65 € 58.882,80 €

Begues 6.736 21.429,17 € 32.468,44 €

Castellví de Rosanes 1.807 5.748,59 € 8.709,99 €

Cervelló 8.861 28.189,42 € 42.711,24 €

Collbató 4.396 13.984,95 € 21.189,32 €

Corbera de Llobregat 14.168 45.072,52 € 68.291,70 €

Pallejà 11.348 36.101,29 € 54.698,92 €

Palma de Cervelló, La 3.000 9.543,87 € 14.460,41 €

Papiol, El 4.075 12.963,76 € 19.642,06 €

Sant Climent de Llobregat 4.024 12.801,51 € 19.396,23 €

Sant Esteve Sesrovires 7.644 24.317,79 € 36.845,13 €

Sant Just Desvern 16.927 53.849,71 € 81.590,46 €

Santa Coloma de Cervelló 8.073 25.682,56 € 38.912,97 €

Torrelles de Llobregat 5.933 18.874,60 € 28.597,87 €

Vallirana 14.676 46.688,62 € 70.740,33 €

TOTAL 123.884 394.111,00 597.137,88 €



Justificació  específica  Servei  d’Atenció  Domiciliaria.  L’Ajuntament 
d’Abrera  es  compromet  a  facilitar,  abans  del  15.01.2018,  al  Consell 
Comarcal  la  relació  anual  nominal  i  despesa  executada  dels  serveis 
realitzats de SAD Social i de SAD Dependència segons models.

Per  al  càlcul  del  finançament  del  SAD  social  es  tindrà  en  compte  les 
obligacions  reconegudes  i  la  despesa  pagada,  i  les  hores  efectivament 
realitzades de la següent manera:
Cost/hora  =  (Obligacions  reconegudes  i  despesa  pagada)/hores 
efectivament realitzades
Cas a) Si el cost/hora és superior o igual a 16,25 €/h llavors es finançarà 
l’import que resulti de la següent operació:
[MIN (Hores  efectivament  realitzades;  Hores  assignades)·  (16,25  €/h  ·  % 
finançament de l’ens)]
Cas b) Si el cost/hora és inferior a 16,25 €/h llavors es finançarà l’import que 
resulti de la següent operació:
[MÍN ((Hores efectivament realitzades · (Cost/hora · % finançament de l’ens 
local)); (Hores assignades · (16,25 €/h · % finançament de l’ens local)

Segons  les  indicacions  del  Contracte  Programa,  s’haurà  de  presentar  un 
certificat  de  SAD  dependència  especificant  les  hores  efectivament 
realitzades i la despesa executada. La gestió de la liquidació es farà d’acord 
amb les hores efectivament realitzades i a partir de la despesa executada. 
L’import màxim que es tindrà en compte per calcular la liquidació serà el de 
les  hores  efectivament  realitzades  multiplicades  pel  mòdul  establert, 
sempre  que  no  superi  el  66%  de  la  despesa  certificada.   Les   hores 
efectivament realitzades no podran ser superior a les hores que hi consten 
als PIA tramitats i validats.

-  Copagament  del  Servei  d’Atenció  Domiciliaria. Per  tal  d’afavorir 
l’ampliació i/o major cobertura de les necessitats del SAD  en el municipi,  el 
DTASF cedeix als ens locals el  66% del finançament que li correspon sobre 
els ingressos municipals provinents del co-pagament dels serveis d’atenció 
domiciliària. El municipi es compromet a gestionar els ingressos obtinguts 
pel co-pagament dels serveis d’ajuda a domicili, tant del Social com el de 
Dependència,  i  destinar-los  a una major  cobertura de les necessitats del 
SAD en el municipi.

SETÈ.  El Consell Comarcal es compromet a proporcionar suport tècnic als 
professionals del serveis socials bàsics de l’Ajuntament d’Abrera, en relació 
a la implementació i desenvolupament de la LAPAD, i dedicant 7 hores de 
mitjana setmanals d’atenció directa a la permanència en el municipi d’una 
tècnica treballadora social, amb les funcions següents:

- Reforç dels serveis d’informació i orientació.
- Reforç dels professionals dels serveis socials bàsics, per a realitzar els 

Plans d’Atenció Individualitzada adreçats a les persones amb situació 
de dependència (exceptuant usuaris/es de serveis socials que tinguin 
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un expedient obert i una línia de treball en el temps; així com els PIAs 
de seguiment).

Per tal d’assegurar un bon funcionament d’aquest suport tècnic, l’Ajuntament 
d’Abrera  haurà  de  possibilitar  un  espai  físic  adequat,  on  el  tècnic  pugui 
desenvolupar de manera eficient la seva tasca.

Aquest  tècnic  assignat  al  municipi  és part  de la  ràtio de professionals de 
serveis  socials  bàsics  de  l’Àrea  Bàsica  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  això 
significa un increment de la ràtio per al municipi de 0,2 de professional en 
treball social  (TS).  

L’Ajuntament assumeix el cost del 34% d’aquest professional més despeses 
de gestió, segons el mòdul indicat en el compromís quart. 

MUNICIPIS
Aportació de 
l’Ajuntament 

2017

Abrera 2.871,00
Begues 2.871,00
Cervelló 1.435,00
Pallejà 2.871,00
Sant  Climent  de 
Llobregat 1.435,00

Sant Just Desvern 2.871,00
Santa  Coloma  de 
Cervelló 2.871,00

Torrelles de Llobregat 2.871,00

TOTAL 20.096,00 €

L’Ajuntament  d’Abrera  manifesta  la  seva  voluntat  de  comptar  i  mantenir 
aquest suport  tècnic al  seu municipi  durant l’any 2017, amb les mateixes 
característiques  tècniques  i  de  dedicació  horària,  així  com  la  mateixa 
aportació de finançament municipal. 

VUITÈ  .  Per tal de fer front a l’impacte de la crisi i atendre les situacions 
d’urgència  social  derivades  de  l’actual  conjuntura  econòmica,  el   DTASF 
manté l’aportació extraordinària destinada a facilitar ajuts econòmics a les 
persones individuals i/o famílies dels municipis que es trobin en una situació 
de necessitat personal bàsica valorada pels serveis socials municipals.  

Els ajuts tenen com a finalitat donar cobertura les situacions de necessitat 
puntual, urgents i bàsiques com alimentació i manutenció en general, vestit 
i allotjament, despeses d’habitatge, subministraments bàsics, atenció a la 
infància, etc.

El Consell Comarcal distribuirà entre els municipis aquesta aportació, tenint 
en  compte  el  criteri  marcat  pel  DATSF:  ràtio  poblacional  exceptuant  les 
persones majors de 65 anys a una raó aproximada de  0,794458 €/habitant i 
segons les dades de l’INE a 1.01.2010. 
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Municipis Població 
2010

Població 
0 - 64 anys

Urgències 
socials

Abrera 11.469 10.163 8.074,36 €
Begues 6.348 5.759 4.575,44 €
Castellví  de 
Rosanes 1.755 1.532 1.217,15 €
Cervelló 8.566 7.515 5.970,56 €
Collbató 4.114 3.735 2.967,41 €
Corbera  de 
Llobregat

14.000 12.460
9.899,29 €

Pallejà 11.263 9.925 7.885,27 €
Palma  de  Cervelló, 
La 3.035 2.688 2.135,58 €
Papiol, El 3.937 3.402 2.702,84 €
Sant  Climent  de 
Llobregat

3.819 3.390
2.693,31 €

Sant  Esteve 
Sesrovires 7.329 6.445 5.120,46 €

Sant Just Desvern 15.923 13.329 10.589,70 
€

Santa  Coloma  de 
Cervelló 7.845 7.030 5.585,24 €
Torrelles  de 
Llobregat

5.526 4.992
3.966,07 €

Vallirana 14.200 12.382 9.837,32 €

TOTAL 119.129 104.747
83.220,00 

€

L’ens  local  haurà  d’acreditar  els  ajuts  realitzats  a  l’any  2017,  abans  del 
15.01.2018,  mitjançant  certificat  de l’interventor/a  de l’ens  local,  segons 
model. 

NOVÈ.   Per tal de fer front a l’impacte de la crisi i atendre les situacions 
d’urgència  social  derivades  de  l’actual  conjuntura  econòmica,  el   DTASF 
inclou una nova dotació per les despeses derivades dels subministraments 
bàsics de la llar: llum, aigua, gas i altres alternatives alternatives, tant de 
l’habitatge habitual com de les comunitats de veïns, per al període de juliol 
de 2017 a juny de 2018.

El Consell Comarcal distribuirà entre els municipis aquesta aportació, tenint 
en  compte  el  criteri  marcat  pel  DATSF:  ràtio  poblacional  exceptuant  les 
persones majors de 65 anys a una raó aproximada de  0,794458 €/habitant i 
segons les dades de l’INE a 1.01.2010. 
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L’ens local haurà d’acreditar els ajuts realitzats entre el juliol de 2017 i el 
juny de 2018, abans del 30.09.2018, mitjançant certificat de l’interventor/a 
de  l’ens  local,  segons  model.  També  haurà  de  presentar  abans  del 
30.09.2018, les següents dades requerides per part del DTSF corresponents 
al període comprès entre el juliol del 2017 i el juny del 2018:

 Nombre  d’expedients  iniciats  d’ajuts  d’urgència  social  de 
subministrament,  per  tipus  de  subministrament  (aigua,  gas,  llum, 
factura combinada de llum/gas).

 Nombre  total  de  persones  incloses  als  expedients,  per  tipus  de 
subministrament (aigua, gas, llum, factura combinada de llum/gas) 
(desagregat per sexe).

 Nombre  de  derivacions  per  tipus  de  subministrament  (aigua,  gas, 
llum, factura combinada de llum/gas) (desagregat per sexe).

 Nombre de llars/famílies a les quals s’ha concedit l’ajut per cada tipus 
de  subministrament  (aigua,  gas,  llum,  factura  combinada  de 
llum/gas).

 Nombre  de  persones  beneficiàries  de  l’ajut,  per  cada  tipus  de 
subministrament  concedit  (aigua,  gas,  llum,  factura  combinada  de 

llum/gas) (desagregat per sexe i trams d’edat).

 Tipus  de  llars  a  les  quals  s’ha  concedit  l’ajut,  per  cada  tipus  de 
subministrament (aigua, gas, llum, factura combinada de llum/gas).

 Nombre de llars/famílies amb les quals no treballaven els SSB i que, a 
partir de la sol·licitud d’aquest ajut, s’hi ha començat a treballar (Pla 
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Municipis
Població 

2010

Població 
0 - 64 
anys

AUS 
subministram

ents llar 
juliol-desembr

e 2017

AUS 
subministram

ents llar 
gener-juny 

2018

AUS 
subministra
ments llar 

TOTAL

Abrera 11.469 10.163 4.037,18 € 4.037,18 € 8.074,36 €

Begues 6.348 5.759 2.287,72 € 2.287,72 € 4.575,44 €
Castellví  de 
Rosanes 1.755 1.532 608,58 € 608,58 € 1.217,15 €

Cervelló 8.566 7.515 2.985,28 € 2.985,28 € 5.970,56 €

Collbató 4.114 3.735 1.483,71 € 1.483,71 € 2.967,41 €
Corbera  de 
Llobregat 14.000 12.460 4.949,65 € 4.949,65 € 9.899,29 €

Pallejà 11.263 9.925 3.942,64 € 3.942,64 € 7.885,27 €
Palma  de 
Cervelló, La 3.035 2.688 1.067,79 € 1.067,79 € 2.135,58 €

Papiol, El 3.937 3.402 1.351,42 € 1.351,42 € 2.702,84 €
St  Climent  de 
Llobregat 3.819 3.390 1.346,66 € 1.346,66 € 2.693,31 €
Sant  Esteve 
Sesrovires 7.329 6.445 2.560,23 € 2.560,23 € 5.120,46 €

Sant Just Desvern 15.923 13.329 5.294,85 € 5.294,85 € 10.589,70 €
Sta  Coloma  de 



d’Atenció), per cada tipus de subministrament concedit (aigua, gas, 
llum, factura combinada de llum/gas).

 Nombre  d’expedients  no  atesos  segons  el  motiu,  per  tipus  de 
subministrament (aigua, gas, llum, factura combinada de llum/gas).

 Periodicitat dels ajuts per cada tipus de subministrament (aigua, gas, 
llum, factura combinada de llum/gas).

 Nombre de llars que han rebut el mateix ajut l’any anterior, per tipus 
de  subministrament  (aigua,  gas,  llum,  factura  combinada  de 
llum/gas).

 Import dels ajuts concedits per tipus de subministrament (aigua, gas, 
llum, factura combinada de llum/gas).

DESÈ  . L’article  103  de  la  Llei  14/2010,  de  27  de  maig,  dels  drets  i  les 
oportunitats en la infància i l’adolescència, estableix que els serveis socials 
bàsics han de valorar l’existència d’una situació de risc i promoure, si escau, 
les mesures i els recursos d’atenció social i educativa que permetin disminuir 
o eliminar la situació de risc. A més, l’article 104 estableix les mesures que es 
poden establir  un cop valorada la  situació de risc,  entre les quals preveu 
l’atenció en serveis d’intervenció socioeducativa. 

La Cartera de serveis socials inclou els serveis d’intervenció socioeducativa no 
residencial per a infants i adolescents en situació de risc com a serveis socials 
bàsics i com a prestació garantida. Són, per tant, competència dels municipis 
de  més  de  20.000  habitants  i  dels  consells  comarcals,  amb finançament 
compartit entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals. 

Aquests serveis  porten a terme una tasca d’intervenció socioeducativa no 
residencial fora de l’horari escolar, estimulen i potencien l’estructuració i el 
desenvolupament  de  la  personalitat,  la  socialització,  l’adquisició 
d’aprenentatges  bàsics  i  l’esbarjo,  i  compensen  les  deficiències 
socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individual o en 
grup, la família, i el treball en xarxa i amb la comunitat. 

Els últims anys, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les entitats 
municipalistes han definit el model de serveis d’intervenció socioeducativa no 
residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, 
que ha de servir com a guia fins la regulació normativa d’aquests serveis, 
diferenciant dos tipus de serveis:

- El servei d’atenció diürna.

- Els serveis d’intervenció socioeducativa.

- SERVEI D’ATENCIÓ DIÜRNA  

Aquest servei va dirigit als infants i adolescents en situació de risc (de 3 a 
16  anys)  que  requereixen  suport  per  pal·liar  els  dèficits  soferts, 
prioritàriament aquells que estan en situació de risc.
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Els ens locals, indicats a la taula inferior, es comprometen a desenvolupar el 
servei  segons  el  marc  normatiu  de  referència.  El  finançament  de  la 
infraestructura,  dels  locals,  del  material,  del  manteniment  del  sistema 
d’informació social, del suport  administratiu, entre d’altres, va a càrrec de 
l’ajuntament corresponent. L’ens local destinarà els recursos proporcionats 
pel DTSF a pagar, com a mínim, el 80% dels sous dels professionals; el 20% 
restant  es  podrà  destinar  a  la  resta  d’elements.  Recursos  humans:  un 
professional  amb titulació  universitària  en l’àmbit  de  les  ciències  socials 
encarregat de la direcció i la coordinació, un professional en educació social, 
un  en  integració  social  i  un  en  monitoratge  de  temps  lliure.  Ràtio 
professionals:  1 director/a coordinador.  Per cada 20 persones usuàries,  2 
professionals en educació social o 1 professional en educació social i 1 en 
integració social. Es pot disposar de monitors i monitores de temps lliure per 
a activitats específicament lúdiques i de suport.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aportarà als municipis relacionats 
el següent finançament per al 2017:

MUNICIPIS Serveis d’atenció diürna 
2017

Abrera 25.000,00 €

Collbató 10.000,00 €

Sta. Coloma de Cervelló 7.500 €
TOTAL 42.500,00 €

Els municipis relacionats es comprometen a justificar la totalitat de l’import 
acordat amb el DATSF.

ONZÈ.  Per  tal  de  donar  resposta  a  les  competències  específiques 
assignades per la llei  10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, i al mateix temps oferir suport i  
assessorament tècnic específic als municipis inferiors de 20.000 habitants 
de  la  comarca,  el  Consell  Comarcal  desenvolupa  el  Servei  Itinerant  de 
Primera Acollida que es desplaça als municipis participants en funció de la 
demanda existent.

El  Consell  Comarcal  es  compromet  a  proporcionar  suport  tècnic  tant  als 
professionals com a la ciutadania en temes d’acollida, igualtat i cohesió a 
l’Ajuntament d’Abrera, mitjançant el servei itinerant de primera acollida.

Per tal d’assegurar un bon funcionament d’aquest suport tècnic, l’Ajuntament 
d’Abrera  haurà  de  possibilitar  un  espai  físic  adequat,  on  el  tècnic  pugui 
desenvolupar de manera eficient la seva tasca.

El  Departament de Treball,  Afers Socials i  Famílies aportarà als municipis 
relacionats el següent finançament per al 2017, per tal de donar continuïtat 
les actuacions desenvolupades en els anys anteriors,  en relació al servei 
d’acollida i altres projectes de convivència ciutadana:
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Els municipis relacionats es comprometen a justificar la totalitat de l’import 
acordat amb el DTASF.

DOTZÈ  .  L’Ajuntament d’Abrera es compromet a preservar la confidencialitat 
de tota la informació econòmica i tècnica dels altres ens locals  que conformen 
l’Àrea  Bàsica  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  generada  en  el  marc  de  la 
cooperació i  col·laboració en matèria  de serveis  socials  bàsics,  regulat  en 
aquest conveni i en la Llei 12/2007 i la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de 
Dades, i a actuar sempre en total compliment d’aquesta darrera en relació a 
qualsevol informació a la que pugui tenir accés per raó d’aquest conveni.

TRETZÈ.  En tot tipus de publicitat i/o comunicació promoguda per l’ens local 
sobre els serveis i  les actuacions objecte d’aquest  conveni  s’haurà de fer 
esment com a mínim de la cooperació i  col·laboració del  Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb els logotips 
que corresponguin, seguint les condicions reglamentàries del seu ús. 

CATORZÈ  .  L’Ajuntament és compromet a lliurar, al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, les certificacions i justificacions econòmiques del 2017 que 
es requereixin per part del DTASF, abans del 15 de gener del 2018.  

També  és  compromet  a  lliurar  la  documentació  tècnica  recollida  en  el 
Dossier únic de recollida de dades als ens locals (RUDEL) 2017  abans del 15 
de març del 2018. Així com altres informacions sol·licitades pel DTASF i/o el 
Consell Comarcal, quan siguin requerides.

QUINZÈ.  Que  atès l’existència de finançament per part del Departament 
Treball,  Afers Socials i  Famílies de la Generalitat de Catalunya,  la partida 
pressupostària  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  que  autoritza  la 
despesa és la número 231 462 01.

SETZÈ.  L’aportació màxima que farà el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
a l’Ajuntament d’Abrera, durant el present exercici de 2017, d’acord amb els 
compromisos  anteriors  i  els  objectius  establerts  en  la  declaració  quarta 
d’aquest document, serà de  192.807,49 euros, prèvia certificació de les 
corresponents despeses  indicades  a  continuació  i  demés  documentació 
requerida. 

El total d’aquesta aportació màxima correspon al següent detall:
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CONCEPTE FINANÇAMEN
T 2017

3.3 Competències lingüístiques bàsiques en alfabetització. Abrera. 740,00 €

3.3 Acollida lingüística per a dones del Papiol. 740,00 €
3.3.  Promoció  de  la  convivència.  Corbera  de  Llobregat.  Reforç 
servei municipal ciutadania. 

740,00 €

4.2.  Promoció  de  la  sensibilització  de  la  població.  Projecte 
Rum-Rum. Collbató. 

1.000,00 €

4.2 Promoció de la convivència  La Palma de Cervelló. Reforç als 
serveis d’atenció nova ciutadania. 

740,00 €

5.2 Accions de suport a persones refugiades. Corbera de Llobregat. 1.000,00 €
5.2 Accions de suport a persones refugiades. Collbató. 740,00 €

5.2 Accions de suport a persones refugiades. La Palma de Cervelló. 1.000,00 €



a) Import ordinari de l’aportació de l’equip professional: 87.348,36 €

b) Import desplaçaments: 1.746,97 €

c) Import de l’aportació del SAD Social: 25.831,79 €

d) Import de l’aportació del SAD Dependència: 38.862,65 €

e) Import de l’aportació d’ajudes per a urgències socials: 8.074,36 €
f) Import de l’aportació d’ajudes per a urgències socials de 
subministraments bàsics de la llar: 

8.074,36 €

f) Import de l’aportació de l’Ajuntament pel suport tècnic a 
les dependències al municipi. 

- 2.871,00 €

g) Import de l’aportació serveis d’intervenció socioeducativa 
no residencials per a infants i adolescents

25.000,00 €

h) Import per al servei de primera acollida i altres projectes 
de convivència ciutadana.

740,00 €

TOTAL aportació màxima: 192.807,49 €

Taula resum conveni de col·laboració en matèria de serveis socials bàsics 
entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de l’Àrea Bàsica 
Comarcal, corresponent a l’any 2017:

Municip
is

Equip 
profes-
sional

Desplaç
am.

SAD 
social

SAD 
depen-
dència

Urgènci
es 

socials

AUS 
subminist

ram. 
bàsics de 

la llar

Espais 
socio-e
ducatiu

s

Migraci
ons i 

ciutada
nia

Total

Aportac
ió 

ajuntam
ent 

tècnic 
depend

èn.

Abrera 87.348,
36 €

1.746,97 
€

25.831,7
9 €

38.862,
65 €

8.074,3
6 €

8.074,36 € 25.000,
00 €

740,00 
€

195.678,4
9 €

-2.871,0
0 €

Begues 45.972,
82 €

919,46 € 14.243,8
6 €

21.429,
17 €

4.575,4
4 €

4.575,44 € 91.716,19 
€

-2.871,0
0 €

Castellví 
de 
Rosanes

21.377,
36 €

427,55 €
3.821,06 

€
5.748,5

9 €
1.217,1

5 €
1.217,15 €

33.808,86 
€

Cervelló
59.764,

67 €
1.195,29 

€
18.737,3

5 €
28.189,

42 €
5.970,5

6 €
5.970,56 €

2.000,0
0 €

121.827,8
5 €

-1.435,0
0 €

Collbató
36.778,

26 €
735,57 €

9.295,72 
€

13.984,
95 €

2.967,4
1 €

2.967,41 €
10.000,

00 €
1.740,0

0 €
78.469,31 

€
Corbera 
de 
Llobrega
t

101.140
,20 €

2.022,80 
€

29.959,4
7 €

45.072,
52 €

9.899,2
9 €

9.899,29 € 1.740,0
0 €

199.733,5
8 €

Pallejà
80.452,

44 €
1.609,05 

€
23.996,3

3 €
36.101,

29 €
7.885,2

7 €
7.885,27 €

157.929,6
4 €

-2.871,0
0 €

Palma de 
Cervelló, 
La

22.986,
41 € 459,73 €

6.343,76 
€

9.543,8
7 €

2.135,5
8 € 2.135,58 €

1.740,0
0 €

45.344,93 
€

Papiol, El 36.318,
53 €

726,37 € 8.616,94 
€

12.963,
76 €

2.702,8
4 €

2.702,84 € 5.000,0
0 €

740,00 
€

69.771,28 
€

St 
Climent 
de 
Llobrega
t

27.583,
69 € 551,67 €

8.509,10 
€

12.801,
51 €

2.693,3
1 € 2.693,31 €

54.832,60 
€

-1.435,0
0 €

St 
Esteve 
Sesrovire
s

62.293,
17 €

1.245,86 
€

16.163,9
0 €

24.317,
79 €

5.120,4
6 €

5.120,46 € 2.000,0
0 €

116.261,6
4 €

Sant  Just 
Desvern

114.932
,05 €

2.298,64 
€

35.793,6
1 €

53.849,
71 €

10.589,
70 €

10.589,70 
€

228.053,4
1 €

-2.871,0
0 €

Sta 
Coloma 
de 
Cervelló

54.018,
06 €

1.080,36 
€

17.071,0
6 €

25.682,
56 €

5.585,2
4 €

5.585,24 € 7.500,0
0 €

116.522,5
2 €

-2.871,0
0 €

Torrelles 
de 
Llobrega
t

44.363,
77 €

887,28 € 12.545,8
5 €

18.874,
60 €

3.966,0
7 €

3.966,07 € 84.603,64 
€

-2.871,0
0 €

Vallirana
112.633

,41 €
2.252,67 

€
31.033,6

9 €
46.688,

61 €
9.837,3

2 €
9.837,32 €

212.283,0
2 €
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Consell 
Comarca
l

34.479,
77 € 689,60 €

98.126,
00 €

133.295,3
7 €

TOTAL 942.44
2,97 €

18.848,
86 €

261.96
3,49 €

394.11
1,00 €

83.220,
00 €

83.220,0
0 €

149.62
6,00 €

6.700,0
0 €

1.940.13
2,31 €

-20.096,
00 €

DISSETÈ. La durada del   present  conveni  serà d'un any,  considerant-se 
iniciat amb efectes retroactius des del dia 1 de gener de 2017.

DIVUITÈ.  L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts 
signatàries pot donar lloc a la seva resolució.   La resolució del conveni  i 
qualsevol  altre  litigi  o  controvèrsia  que  se  susciti,  requereix  que  la  part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta 
sol·licitud serà  susceptible  de recurs  contenciós  administratiu.  El  present 
conveni es pot extingir per resolució, d’acord amb el paràgraf anterior, i/o 
per mutu acord de les parts signatàries.

DINOVÈ.  La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin 
competents per a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències 
que  puguin  suscitar-se,  els  òrgans  de  l’ordre  jurisdiccional  contenciós 
administratiu.

I  perquè  així  consti,  i  en  prova  de  conformitat,  ambdues  parts  signen i 
ratifiquen el present document per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el  
lloc i data indicats a l'encapçalament.

Josep Perpinyà i Palau Lluís González Roig
President del Consell Comarcal Secretari  Accidental 
del Consell Comarcal
del Baix Llobregat del Baix Llobregat

Jesús Naharro Rodríguez Òscar Buxeres Solé
Alcalde-President de l’Ajuntament d’Abrera Secretari 
General de l’Ajuntament d’Abrera

9.3 Expedient: 3386/2017
Assumpte: Aprovació de preu públic per a l’activitat de ioga al Casal d’Avis

“En el casal d’avis es veu la necessitat d’ iniciar  un taller d’ioga per persones més  
grans de 60 anys i pensionistes. El ioga facilita un diàleg amb el cos que permet viure  
aquesta etapa de la vida més activa, millora la memòria i  la capacitat d’atenció, la  
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pràctica  millora  l’esta  físic  pot  actuar  com a factor  preventiu  d’alguns trastorns de  
l’edat. 

Des del Departament de Gent Gran es proposa la realització de l’activitat de ioga l’any  
2017, els mesos d’octubre a desembre, i un altre l’any 2018. La despesa d’aquesta  
activitat es finança un 75% a través del Departament de Gent Gran i el 25% amb les  
quotes dels participants en l’activitat  amb caràcter  de preu públic.

Vist que el cost de l’activitat, calculat per a 15 alumnes és de 3041,61€ l’exercici 2017 i  
de 3.102,44€ per a l’exercici 2018, el preu públic és de 202,77€ pel curs del 2017 i de  
206,83€ per al curs programat pel 2018. 

D’acord amb l’article 41 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text  
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les entitats locals poden establir  
preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats, sempre que no es  
doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B d’aquesta Llei.

L’article 44 d’aquesta mateixa Llei estableix que els preus públics han de cobrir com a  
mínim el cost del servei i que es poden fixar preus per sota d’aquest límit quan hi hagi  
raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic.

S’ha emès informe tècnic en data 28 de novembre de 2017, en el qual es proposa  
l’aprovació del preu públic per a l’activitat de ioga al Casal d’Avis i es justifiquen raons  
socials per a establir un preu públic inferior al cost de l’activitat. El preu proposat és de  
20€ per l’exercici 2017 i de 20,40€ per a l’exercici 2018.

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

ACORD

Primer. Establir la percepció de preus públics per a la realització de l’activitat de ioga  
al Casal d’Avis, adreçat a persones més grans de 60 anys i pensionistes a partir del  
mes d’octubre de 2017.

Segon.  Aprovar els imports dels preus públics per a l’activitat de ioga d’acord amb el  
següent detall:

Exercici 2017..................................20€
Exercici 2018.............................20,40€

Tercer.  Facultar al Departament d’Intervenció, Tresoreria i Finances el cobrament de  
l’import del preu públic als usuaris del servei mitjançant domiciliació bancària.

Quart.  Comunicar al Departament de Gent Gran i al Departament d’Intervenció per al  
seu coneixement i efectes oportuns.”
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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.

9.4 Expedient: 2302/2017
Assumpte: Aprovació de la liquidació definitiva del TOCC 2016 i previsió de 2017

“Els Ajuntaments de Sant Andreu de la Barca, Abrera, Olesa de Montserrat, Sant Esteve  
de Sesrovires, Collbató i Esparreguera van signar el Conveni de manteniment del Taller  
Ocupacional de Can Comelles en data 18 d’octubre de 2004. Aquest conveni té per  
objecte acollir a les persones en edat adulta amb disminució psíquica dels municipis que  
hi  participen,  administrativament  reconegudes  com  a  tals  i  previ  el  vist-i-plau  del  
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

En  data  29  de  setembre  de  2017,  l’Ajuntament  d’Esparreguera  presenta  al  registre  
d’entrada núm. 2017-E-RC-8907 la liquidació  definitiva de l’any 2016 corresponent  a  
l’Ajuntament  d’Abrera  per  import  de  7.751,57€  i,  la  liquidació  provisional  de  2017,  
establerta en un 50% de la quota definitiva de l’exercici immediatament anterior amb un  
import de 6.319,11€

S’ha emès informe tècnic de data 15 de novembre de 2017 donant conformitat a aquesta  
despesa.

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

ACORD

Primer.  Aprovar  la  liquidació  definitiva  de  despeses  de  manteniment  del  Taller  
Ocupacional  de Can Comelles de l’any 2016 per import  de 7.751,57€ i  la  liquidació  
provisional de 2017 per import de 6.319,11€.

Segon.   Autoritzar,  disposar  i  reconèixer  la  despesa de 14.070,68€ en concepte de  
liquidació definitiu del manteniment del TOCC de 2016 i liquidació provisional de 2017,  
amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  231/46200  del  pressupost  municipal  vigent  i  
ordenar el pagament d’aquesta despesa a l’Ajuntament d’Esparreguera.

Tercer.   Notificar  aquest  acord  a  l’Ajuntament  d’Esparreguera  i  comunicar  al  
Departament de Serveis Socials i al Departament d’Intervenció, Tresoreria i Finances per  
al seu coneixement i efectes oportuns.”

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

9.5 Expedient núm.: G328/2017/02 (FACT-2017-4262, 4333 i 4492) 
Assumpte:  Aprovació  de  l’acta  de  comprovació  del  replanteig  i  de  les  factures  núms. 
17103100047,  17111400001 i  17113000008 de dates  31/10/2017,  14/11/2017 i  30/11/2017, 
respectivament,  presentades  per  Asfaltos  y  Construcciones  Elsa,  SA i  de  les  1a,  2a  i  3a 
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certificacions  d’obra  del  contracte  d’obres  per  a  la  millora  de la  pavimentació  de diferents 
carrers del municipi, fase 2.

“Per decret de l’Alcaldia núm. 2017-0959 de data 13 de juliol de 2017, es va adjudicar el  
contracte administratiu d’obres de millora de la pavimentació de diferents carrers del  
municipi,  fase 2, a Asfaltos y Construcciones Elsan, SA, amb CIF núm.  A81940371,  
per un import de 383.980,08 € (21% IVA: 80.635,82 €, total: 464.615,90 €).

L’empresa adjudicatària ha presentat les següents factures i certificacions:
1. Factura núm. 17103100047 de data 31 d’octubre de 2017 (registre d’entrada núm.  

10435 de 10 de novembre de 2017), per un import de 98.070,69 €, la 1a certificació  
d’obres (registre d’entrada núm. 11088 de 4 de desembre de 2017) i  la relació 
valorada  corresponent  a  aquesta  certificació  en  data  13  de  desembre  de  2017  
(registre d’entrades 11354).

2. Factura núm. 17111400001 de data 14 de novembre de 2017  (registre d’entrada 
núm. 10572 de 15 de novembre de 2017), per un import de 116.505,65 €, i la 2a 
certificació d’obres (registres d’entrada núms. 11090 de 4 de desembre de 2017 i  
11022 de 30 de novembre de 2017).

3. Factura núm. 17113000008 de data 30 de novembre de 2017  (registre d’entrada 
núm. 11079 d’1 de desembre de 2017), per un import de 101.202,56 €,  i  la  3a 
certificació d’obres (registres d’entrada núms. 11092 de 4 de desembre de 2017 i  
registre d’entrada núm. 11024 de 30 de novembre de 2017).

Les  certificacions  d’obra  i  les  factures  corresponents  han  estat  informades  
favorablement pel tècnic municipal 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. Donar conformitat a l’acta de comprovació del replanteig signada en data 7 de  
setembre de 2017, i aprovar les certificacions núms. 1, 2 i 3 de les obres millora per a 
la  pavimentació  de  diferents  carrers  del  municipi,  fase  2, i  les  factures  núms.  
17103100047 (per import de 98.070,69 €), 17111400001 (per import de 116.505,65 €), i  
17113000008 (per import de 101.202,56 €) de dates 31 d‘octubre, 14 de novembre i 30  
de  novembre  de  2017  respectivament,  presentades  pel  contractista  Asfaltos  y 
Construcciones Elsan, SA, amb CIF núm.  A81940371.

Segon. Aprovar els reconeixements de les obligacions, pels conceptes assenyalats, per  
uns imports de 98.070,69 €, 116.505,65 € i 101.202,56 € (IVA inclòs), amb càrrec a les  
aplicacions pressupostàries núms. 150/61901 (7.615, 90 €) i 1532/61903 (308.163 €) del  
pressupost municipal vigent.
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Tercer.  Ordenar a la Tresoreria Municipal  els seus pagaments a favor de l’empresa  
adjudicatària, per uns imports de 98.070,69 €, 116.505,65 € i 101.202,56 € (IVA inclòs).

Quart. Notificar aquest acord al contractista Asfaltos y Construcciones Elsan, SA.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme, Territori  
i Medi Ambient (tècnics).”

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

9.6 Expedient núm.: G328/2017/02 (FACT-2017-3885) 
Assumpte: Aprovació de l’acta de recepció, de la factura núm. 2017-082 de data 9 d’octubre de 
2017  presentada  per  JJ  Asfalcat,  SL,  de  la  1a  certificació  i  única  d’obra,  i  de  l’acta  de 
comprovació del replanteig del contracte d’obres per a la pavimentació d’un tram del camí del 
horts de Can Morral.

“Per decret de l’Alcaldia núm. 2017-0959 de data 13 de juliol de 2017, es va adjudicar el  
contracte administratiu d’obres de pavimentació d’un tram del camí del horts de Can  
Morral, a J.J. Asfalcat, SL, amb CIF núm.  B66241381, per un import de 39.058,59 €  
(21% IVA: 8.202,30 €, total: 47.260,89 €), i un termini d’execució de les obres d’un mes 
des del replanteig (formalitzat el 28 d’agost de 2017 mitjançant l’acta de comprovació  
del replanteig, en la qual s’indicava que les obres començarien el 19 de setembre de  
2017).

L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 2017-082 de data 9 d’octubre de  
2017  (registre  d’entrada  núm.  9432  de  13  d’octubre  de  2017),  per  un  import  de 
47.260,89 €, i la 1a i única certificació d’obres (registre d’entrades núm. 11398 de 14  
de desembre de 2017).

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

En data 10 d’octubre de 2017 s’ha formalitzat l’acta de recepció de l’obra per part dels  
agents que intervenen en el contracte.

De  conformitat  amb  la  documentació  que  obra  en  l'expedient,  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin confirmar la recepció de les obres.

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
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Primer. Donar conformitat a l’acta de comprovació del replanteig signada en data 28  
d’agost de 2017; aprovar la certificació núm. 1 i única de l’obra de pavimentació d’un 
tram del camí del horts de Can Morral i la factura núm. 2017-082 de data 9 d’octubre de 
2017 per import de 47.260,89 €, ambdós documents presentats pel contractista  J.J.  
Asfalcat, SL, amb CIF núm.  B66241381.

Segon. Aprovar  el  reconeixement  de l’obligació per un import de 47.260,89 €  (IVA 
inclòs)  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  150/61901  del  pressupost  municipal  
vigent.

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

Quart.  Rebre les obres de  pavimentació d’un tram del camí del horts de Can Morral 
d’acord amb el resultat recollit a l'acta de data de recepció de data 10 d’octubre de  
2017.

Cinquè. Notificar aquest acord al contractista  J.J.  Asfalcat,  SL,  i  donar compte a la  
Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient (tècnics).”

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

9.7 Expedient núm.: G404/2017/08, G404/2017/09 i G404/2017/10
Assumpte: Acceptacions de subvencions de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg 
de serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 

“El Ple de la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de data 26.11.15, va aprovar el  
Pla  “Xarxa  de  Governs  Locals  2016-2019”  i  el  seu  protocol  general  pel  qual  
s'estableixen els principis que regiran el Pla esmentat.

Aquest protocol configura, entre d’altres, el catàleg de serveis (catàleg) com una de  
les eines de concertació i d’accés als àmbits de cooperació, per satisfer i garantir les  
necessitats dels governs locals, a través d’una relació completa de recursos.

Vist l’acord de Junta de Govern de la Diputació en sessió data del 22 de desembre de  
2016, va aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el Catàleg  
de serveis de l'any 2017, i el seu regim (AJG 673/16).

El Catàleg conte una relació ordenada dels recursos que la Diputació de Barcelona  
posa periòdicament a disposició dels governs locals del seu àmbit territorial, essent la  
seva finalitat la de satisfer les demandes i necessitats manifestades pels ajuntaments i  
la resta de governs locals mitjançant l'atorgament de recursos econòmics, tècnics i/o  
materials.

Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 27 d’abril de 2017, va  
aprovar el dictamen de resolució dels ajuts econòmics, en el marc de la convocatòria  
del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 
(AJG 153/17).
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Atès els Expedients núm. G404/2017/08, G404/2017/09 i G404/2017/10 de Peticions  
de subvencions a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de concertació  
2017  del  Pla  “Xarxa  de  Governs  Locals  2016-2019”  on  es  sol·liciten  aquestes  
actuacions.

Atès a la  publicació  en el  BOP amb data 9 de maig de 2017,  amb el número de  
registre 022017008244 i la publicació en el PMT amb data 2 d’octubre de 2017 per  
l’actuació d’Esdeveniment i programes, amb data 4 d’octubre de 2017 per l’actuació  
d’Esport per prevenir el risc d’exclusió i amb data 5 d’octubre de 2017 per l’actuació de  
Millora i nova adquisició de material esportiu inventariable, on s’aprova, en el marc del  
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de governs Locals 2016-2019, i que  
es concedeix a l’Ajuntament d’Abrera.

D’acord amb tot el relacionat anteriorment, aquest regidor delegat d’Esports, 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 els ajuts econòmics:

 Esdeveniments i programa dels servei d’activitats, codi 17/Y/237806, import de la 
subvenció 6.748,00€.

 “Millora i nova adquisició de material esportiu inventariable”, codi 17/Y/237351,  
import de la subvenció 1.873,71 €. 

 “Esport per prevenir el risc d’exclusió”, Codi 17/Y/237649, import de la subvenció
2.000,00 €. 

Segon. Aprovar  el  Compromís d’Ingrés del  total  de les subvencions acceptades a  
l’apartat  anterior  (10.621,71  €),  amb  càrrec  l’aplicació  pressupostària  461,02  del  
pressupost vigent.

Tercer.  Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria i al  
Departament d’Esports.”

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

9.8 Expedient núm.: G328/2017/11 (FACT-2017-4494) 
Assumpte: Aprovació de la factura núm. 2017/219 de data 1 de desembre de 2017 presentada 
per  Técnicas del  Hormigón Armado SA, i  de la 2a certificació d’obra i  última del  contracte 
d’obres per a la millora i rehabilitació dels dipòsits d'aigua potable d'Abrera.

“Pel  decret  de  l’Alcaldia  núm.  2017-1219  de  data  13  de  setembre de  2017,  es  va  
adjudicar  el  contracte  administratiu  d’obres  de  millora  i  rehabilitació  dels  dipòsits  
d’aigua potable d’Abrera, a l’empresa Técnicas del Hormigón Armado SA (TEHORSA), 
amb CIF A08730202, per un import total de 63.523,70 € (21% IVA: 13.339,98 €, total:  
76.863,68  €),  i  un  termini  d’execució  de  les  obres  d’11  setmanes  des  del  dia  16 
d’octubre de 2017 (dia d’inici de les obres segons l’acta de comprovació del replanteig  
formalitzada el 9 d’octubre de 2017).
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L’empresa adjudicatària ha presentat la factura núm. 2017/219 de data 1 de desembre  
de 2017, per un import de 73.711,81 €, i  la 2a certificació d’obres i última (registre  
d’entrada núm. 11096 de 4 de desembre de 2017).

Ambdós  documents,  la certificació  d’obra  i  la  factura,  han  estat  conformats 
favorablement pel tècnic municipal 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. 2 i última de l’obra  de millora i rehabilitació dels  
dipòsits d’aigua potable d’Abrera, i la factura núm. 2017/219 de data 1 de desembre de  
2017 per import de 73.711,81 €, presentades pel contractista Técnicas del Hormigón 
Armado SA (TEHORSA), amb CIF A08730202.

Segon. Aprovar  el  reconeixement de l’obligació per un import de 73.711,81 €  (IVA  
inclòs)  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  161/62702  del  pressupost  municipal  
vigent.

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

Quart. Notificar  aquest  acord  al  contractista  Técnicas  del  Hormigón  Armado  SA 
(TEHORSA).

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme, Territori  
i Medi Ambient (tècnics).”

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 en dono fe amb el seu vistiplau, essent les 19:20 hores del dia 19 de desembre 
del 2017.

  Vist i plau
El secretari                 L’Alcalde,
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Oscar Buxeres Soler                             Jesús Naharro Rodríguez 
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