
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2 
DE MAIG DE 2018

A la Vila d’Abrera, essent les 19:00 hores del dia 2 de maig de 2018, es reuneixen, a la 
Sala de Juntes 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)
- 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:

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

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

Excusen la seva assistència els regidors/es:

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

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

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

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

ORDRE DEL DIA

PUNT ASSUMPTES
1 APROVACIÓ ACTES

1.1
Expedient núm.: 2573/2018
Acta de la Junta de Govern Local de data 17/04/18

2 CONTRACTES
2.1 Expedient núm.: 648/2017 (G328/2017/17)

Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0496 de data 10 d’abril de 2018 d’  

 



 

aprovació de les factures i certificacions presentades per R.S. Agrotècnica del Segrià, 
S.L.

2.2
Expedient núm.: G330/2016/16
Pròrroga del contracte de serveis de manteniment de les franges contraincendis, parcel·les 
no edificables, zones verdes, passeres i Torrent Gran.

3 OBRES

3.1
Expedients núms.: 1523/2018 i els referenciats
Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors  presentades 
pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de març de 2018. 

3.2
Expedient núm.: 1927/2018
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al Ps. Estació, 34,  
a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., amb NIF A63485890.

3.3

Expedient núm.:  2040/2018
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  les  obres  consistents  en 
l’obertura  de  2-3  cales  a  la  vorera  per  localitzar  una  avaria  en  la  línia  elèctrica a 
l'immoble ubicat al c/ País Valencià, 26-28 (CV2.485+486), a instància d’OBF, amb NIF 
XXXXX746L. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: E053/2017/04
Declaració responsable d’activitat de venda de productes òptics a Av. Generalitat, 31, 
local 2.

4.2
Expedient núm.: 796/2017
Declaració responsable d’activitat de reparació de calçat a Pl. Rafael Casanova, 7, local.

5 SUBVENCIONS
---

6 CONVENIS

6.1

Expedient: 1524/2018
Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat pel 
servei  d’acolliment  d’urgència  per  a  dones  víctimes  de  violència  masclista  amb  la 
Fundació AGI

7 PERSONAL
---

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1
Expedient núm.: 2063/2018
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm: 2018-0501 de 11/04/2018, Aprovació de les 
bases del Concurs de cartells de Festa Major 2018

8.2
Expedient núm.: 2371/2018
Aprovació factura febrer Prestació del Servei d’Ajuda a Domicili

8.3

Expedient núm.: 2430/2018
Aprovació de les bases reguladores per les quals s’aprova la concessió d’un ajut econòmic 
de caràcter universal per a les famílies d’abrera en què hagi tingut lloc el naixement o 
l’adopció de fills o filles entre l’1/1/18 i el 31/12/18 i pel la qual, s’obre la corresponent 
convocatòria

9 SOBREVINGUTS (no inclosos a la convocatòria)

9.1

Expedient núm.: G328/2016/27 (FACT-2018-903 i FACT-2018-1389) 
Aprovació de les factures núm. 25 de data 28/02/2018 i 70 de data 31/03/2018 presentades 
per Construcciones Cots i Claret, SL, i de les 5a i 6a certificacions d’obra del contracte 
d’obres per a la reforma integral de l'Ajuntament vell.

9.2

Expedient núm.: G328/2017/02 (FACT-2018-1079) 
Aprovació de la factura núm. 18022800055 de data 28.02.2018 presentada per Asfaltos 
y Construcciones Elsan, SA, i de la 5a certificació d’obra del contracte d’obres per a la 
millora de la pavimentació de diferents carrers del municipi, fase 2.

9.3
Expedient núm.: G401/2016/05
Aprovació  del  Conveni  entre  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  l'Ajuntament 
d'Abrera per a la realització d’activitats de control de mosquits durant l’any 2018. 

 



 

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: 2573/2018
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 17/04/18

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

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

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

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

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

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

ACORD 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 17 d’abril de  
2018, 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.”

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.: 648/2017 (G328/2017/17)
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0496 de data 10 d’abril de 2018 d’ aprovació 
de  les  factures  núms.  3559  de  31/01/2018  i  3570  de  28/02/2018  presentades  per  R.S. 
Agrotècnica del Segrià, S.L.; de la 2a i 3a certificacions d’obra del contracte d’obres per a la 
millora de diversos parcs i reposició de l’arbrat de l’Ajuntament dAbrera; i de l’acta de recepció 
de les obres contemplades al Lot 2 del contracte.

“L’Alcaldia  ha  adoptat  el  Decret  núm.  2018-0496  de  data  10  d’abril  de  2018  d’  
aprovació  de  les  factures  núms.  3559  de  31/01/2018  i  3570  de  28/02/2018  
presentades per R.S. Agrotècnica del Segrià, S.L.; de la 2a i 3a certificacions d’obra  
del  contracte  d’obres  per  a  la  millora  de diversos  parcs  i  reposició  de l’arbrat  de  
l’Ajuntament dAbrera; i de l’acta de recepció de les obres contemplades al Lot 2 del  
contracte, amb el contingut literal següent:

“Expedients núms.: 648/2017 (G328/2017/17) i FACT-2018-782 i 2018-1098
Assumpte:  Aprovació  de  les  factures  núms.  3559  de  31/01/2018  i  3570  de  28/02/2018 
presentades  per  R.S.  Agrotècnica  del  Segrià,  S.L.;  de  la  2a  i  3a  certificacions  d’obra  del  
contracte  d’obres  per  a  la  millora  de  diversos  parcs  i  reposició  de  l’arbrat  de  l’Ajuntament  
dAbrera; i de l’acta de recepció de les obres contemplades al Lot 2 del contracte.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-1322 adoptat  el dia 11 d’octubre de 2017, es va adjudicar el  
contracte d’obres de millora de diversos parcs i  reposició de l’arbrat  d’Abrera a la societat  R.S.  
Agrotècnica del Segrià, S.L, per un import total de 265.813,98 € (IVA inclòs), amb formalització de  
data 27 d’octubre de 2017, i un termini d’execució de les obres de 4 mesos pel lot 1, 1 mes pel lot 2, i  
5 mesos pel lot 3, comptats des del dia hàbil següent al d’inici de les obres  (formalitzat el 16 de 
novembre de 2017 mitjançant l’acta de comprovació del replanteig).

En data 8 de febrer de 2018 s’ha formalitzat l’acta de recepció del Lot 2 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 executades del Lot 2 del contracte.

L’empresa adjudicatària ha presentat les següents factures i certificacions:
 Factura  núm.  3559  de  data  31  de  gener  de  2018  (registre  d’entrada  núm. 
2018-E-RC-1957 de data 22 de febrer de 2018), per un import de 34.593,52 € (IVA inclòs), i la 2a 
certificació d’obres (registre d’entrades 2956 de 22 de març de 2018.
 Factura núm. 3570 de data 28 de febrer de 2018 (registre d’entrada núm. 2718 de 15 de 
març de 2018), per un import de 26.424,31 €, i la 3a certificació d’obres (registre d’entrada núm.  
2957 de 22 de març de 2018).

Les certificacions d’obra i  les factures corresponents han estat  informades favorablement pel  
tècnic municipal director de l’obra.

La proposta de resolució ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en el marc de  
la  normativa vigent i  tenint  en compte tot  el  relacionat  anteriorment,  l’Alcaldia,  en ús de les  
atribucions que li atorga la Llei, i fent ús de la facultat d’avocació prevista a l’art. 10 de la Llei  
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,

RESOL

 



 

Primer. Rebre les obres contemplades al Lot 2 del contracte d’obres de millora de diversos parcs i  
reposició de l’arbrat d’Abrera adjudicat a la societat R.S. Agrotècnica del Segrià, S.L, d’acord amb el  
resultat recollit a l'acta de recepció del 8 de febrer de 2018.

Segon. Aprovar les certificacions núms. 2 i 3 de les obres de millora de diversos parcs i reposició  
de l’arbrat de l’Ajuntament d’Abrera, i les factures núms. 3559 (per import de 34.593,52 €) i 3570 (per  
import de 26.424,31 €) de dates 31 de gener i 28 de febrer de 2018, respectivament, presentades pel  
contractista R.S. Agrotècnica del Segrià, S.L, amb NIF B25521238.

Tercer. Aprovar els reconeixements de les obligacions, pels conceptes assenyalats, per uns imports  
de 34.593,52 € i  26.424,31 € (IVA inclòs),  amb càrrec a les aplicacions pressupostàries núms.  
171/61900 (16.860,20 €) i 171/61901 (17.733,32 € i 26.424,31 €) del pressupost municipal vigent.

Quart. Ordenar a la Tresoreria Municipal els seus pagaments a favor de l’empresa adjudicatària, per  
uns imports de 34.593,52 € i 26.424,31 € (IVA inclòs).

Cinquè. Notificar aquesta resolució al contractista R.S. Agrotècnica del Segrià, S.L, i donar compte 
a la  Junta de Govern Local,  a  la  Intervenció municipal  i  al  Departament  d’Urbanisme i  Territori  
(tècnics).”

En virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant el  
Decret d’Alcaldia núm. 2015-0593 de data 2 de juliol de 2015, és la Junta de Govern  
Local l’òrgan delegat per resoldre el procediment objecte del decret abans ressenyat i,  
per això, s’ha de donat compte a la Junta de Govern Local de la seva emissió.

La proposta d'acord ha estat formulada per l’àrea de Territori i Sostenibilitat, i aquest  
regidor delegat d'Obres i Serveis, Parcs i Jardins, Urbanisme, Mobilitat i Millora, en ús  
de les  atribucions  que  m'atorga el  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-1302  de 22  de  
desembre de 2016 proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent
  
ACORD

Primer. Donar compte del Decret  d’Alcaldia núm. 2018-0496 de data 10 d’abril  de  
2018.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció municipal i a l’àrea de  
Territori i Sostenibilitat.”

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

2.2 Expedient núm.: G330/2016/16
Pròrroga  del contracte de serveis de manteniment de les franges contraincendis, parcel·les no 
edificables, zones verdes, passeres i Torrent Gran.

“Per núm. 2.7, adoptat per la Junta de Govern Local en data 20/09/2016, es va adjudicar  
el contracte de serveis de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc de  
franges  perimetrals  de  baixa  combustibilitat,  en  les  parcel·les  no  edificades,  zones  
verdes, passeres (lot 1) i al Torrent Gran d'Abrera (lot 2) a l’empresa Talher, SA, amb NIF  
A08602815, per un import de 111.663,45 € (IVA inclòs), formalitzat el 26/09/2016.

La clàusula segona del contracte regula:  “El termini d'execució del contracte serà de dos 
anys, comptats des del dia hàbil següent a la formalització del contracte. No obstant, es preveu  
la possibilitat de prorrogar per mutu acord de las parts, i, de forma expressa (prèvia sol·licitud 

 



 

del contractista), abans de la seva finalització, sempre que la duració total del contracte, inclosa  
la pròrroga, no excedeixi de tres anys”.

El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 10/04/2018 
(Registre núm. 2018-E-RC-3568).

S’ha emès informe tècnic núm. 2018-0023, de data 13/04/2018, subscrit pel tècnic de 
Protecció  Civil  i  pel  tècnic  de  Medi  Ambient,  segons  el  qual  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del contracte.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, en  
el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment  la  
Regidoria  de  Seguretat  ciutadana,  Protecció  civil  i  Personal  i  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. Prorrogar  el  contracte  de  serveis  de  reducció  de  la  densitat  de  l’arbrat  i  
estassada del sotabosc de franges perimetrals de baixa combustibilitat, en les parcel·les  
no edificades, zones verdes, passeres (lot 1) i al Torrent Gran d'Abrera (lot 2), adjudicats  
a Talher, SA. Els serveis del lot 1 finalitzaran la seva execució el 15/06/2018 i els serveis  
del lot 2 s’executaran des de l’1/10/2018 i finalitzaran el 30/09/2019.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 53.854,59 € (lot 1: 53.195,54 € i lot 2 4rt  
trimestre:  659,05  €)  a  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  núm.  1720/21000  del  
pressupost municipal vigent i la de 1.977,14 € a càrrec de 2019 (lot 2 1r a 3r trimestre)  
i  condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aprovació  d’aquest  
pressupost.

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Talher, SA.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal, al Servei de Seguretat Ciutadana i al  
Servei de Medi Ambient i Salut Pública.”

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

3.- OBRES

3.1 Expedients núms.: 1523/2018 i els referenciats
Assabentat  de comunicacions  prèvies  per  a  la  realització  d'obres  menors   presentades  pels 
interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de març de 2018. 

“S'han presentat durant el mes de març de 2018 al registre general municipal diverses  
comunicacions prèvies d'obres per part dels peticionaris-beneficiaris que en cada cas  
s'indiquen.

Atesa la Disposició Addicional Primera (actes subjectes a règim de comunicació prèvia)  
de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Edificació, aprovada per decret de l'Alcaldia  
núm. 10293 de data 26 de febrer de 2008.

 



 

S'han  emès  els  informes  preceptius  en  relació  amb  les  comunicacions  d'obres  
presentades i s'han realitzat les instruccions en els expedients corresponents.

La proposta d'acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en el marc  
del Decret Legislatiu  1/2010, de 3 d'agost,  pel qual  s'aprova el  Text  refós de la Llei  
d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei  
d'Urbanisme,  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  
documents  administratius  i  l'Ordenança  fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  
construccions, instal·lacions i obres en concordança amb la resta de la normativa vigent,  
i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  regidoria  en  ús  de  les  
atribucions que li atorga el Decret núm. 2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016,  
proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

Primer.  Restar assabentada aquesta Junta de Govern de les comunicacions prèvies  
d'obres menors i de tala d'arbres subjectes a aquest règim, que es detallen a continuació:

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1539/2018
- INTERESSAT: CG del R
- NIF: XXXXX588B
- OBRES COMUNICADES: rebaix de l'esglaó d'entrada al local per col·locar una rampa  
per eliminar barreres arquitectòniques
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Antoni  Gaudí,  57  (Perruqueria  Gaudí) (referència 
cadastral 8376602)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres  
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1551/2018
- INTERESSAT: JMCC
- NIF: XXXXX681Q
- OBRES COMUNICADES: substitució d'un tram de tanca de façana
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Sant Hilari, 34 (referència cadastral 8873309)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1576/2018
- INTERESSAT: NOVABRERA, SL
- NIF: B60675782
- OBRES COMUNICADES: adequació de la paret mitgera parament façana
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Generalitat, 14 (referència cadastral 8471402)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1593/2018
- INTERESSAT: JMLR
- NIF: XXXXX458B
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Tramuntana, 82 (referència cadastral 8576701)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA:  0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres  
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1688/2018
- INTERESSAT: MCCC

 



 

- NIF: XXXXX769A
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pl. Oliveres, 1, bxs. 4a (referència cadastral 8473506)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1781/2018
- INTERESSAT: PROMATEC ASISTENCIA 24 H, SL
- NIF: B87026928
- OBRES COMUNICADES: reparació puntual en la xarxa de sanejament de la vivenda,  
al tram de la connexió a la xarxa general de clavegueram (intervenció d’urgència)
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Virrei Amat, 14 (CV1.8) (referència cadastral 0275418)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.20: intervenció puntual per  
a garantir mínims d'habitabilitat)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1783/2018
- INTERESSAT: JCG
- NIF: XXXXX364A
- OBRES COMUNICADES: reparar mur de façana
- UBICACIÓ DE LES OBRES:  c/ Menéndez Pelayo,  19 (LC.48) (referència cadastral  
0647810)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21) 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1784/2018
- INTERESSAT: ARV
- NIF: XXXXX334X
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany, instal·lació de fals sostre, i canvi  
de paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Estació, 25, 1r 3a (referència cadastral 8573014)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1785/2018
- INTERESSAT: MAVO
- NIF: XXXXX148G
- OBRES COMUNICADES: instal·lació interior de calefacció i elèctrica
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Rosers, 36, 4t 1a (referència cadastral 8469001)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1935/2018
- INTERESSAT: ANL
- NIF: XXXXX306X
- OBRES COMUNICADES: reparació d'humitats en diversos habitatges (2n i 3r pis)
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Migdia, 12 (referència cadastral 8566010)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.20: intervenció puntual per  
a garantir mínims d'habitabilitat)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1937/2018
- INTERESSAT: ANL
- NIF: XXXXX306X
- OBRES COMUNICADES: paviment de terra de la terrassa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Sant Pere, 4 (referència cadastral 8566002)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.20: intervenció puntual per  
a garantir mínims d'habitabilitat)

 



 

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2038/2018
- INTERESSAT: AMF
- NIF: XXXXX099T
- OBRES COMUNICADES: reparació puntual d'una fuita d'aigua al pati exterior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Miraflors, 53 (referència cadastral 8869024)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2045/2018
- INTERESSAT: SRF
- NIF: XXXXX761M
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis/jardins
-  UBICACIÓ DE LES OBRES:  c/  La  Rioja,  6  -  c/  Galícia,  18  (CV2.173) (referència 
cadastral 0480403)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21).

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2057/2018
- INTERESSAT: MMF
- NIF: XXXXX886X
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Llobregat, 3, 2n 1a (referència cadastral 8472101)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres  
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2087/2018
- INTERESSAT: CONSTRUCCIONS ABRERA MARTORELL, S.L.
- NIF: B62271119
- OBRES COMUNICADES: canvi de paviment
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Trav. Can Morral, 1, Baixos 2a i 1r 3a (referència cadastral  
8876810)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2126/2018
- INTERESSAT: JSP
- NIF: XXXXX361M
- OBRES COMUNICADES: canvi d’ubicació del comptador de llum
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Cm. Castell de Voltrera, 7 (CV2.468) (referència cadastral  
0879113)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2127/2018
- INTERESSAT: MFD
- NIF: XXXXX362K
- OBRES COMUNICADES: canvi de porta de fusta per alumini
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Font, 14, 2n (referència cadastral 8566402)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

Segon.  Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  
Finances (Cap de Departament, Tresorera i a l'Administrativa Polivalent de Comptabilitat i  
Suport),  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi Ambient  (arquitecta tècnica municipal)  i  a la  
Policia Local.”

 



 

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.: 1927/2018
Llicència d'obres per  a la instal·lació de gas natural  a l'immoble ubicat  al  Ps.  Estació,  34,  a 
instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., amb NIF A63485890.
 
“S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  15  de  març  de  2018  a  les  
11:08h (registre  d'entrades  núm.  2018-E-RE-165),  petició  de  llicència  urbanística  
subscrita per J.M.B.M., amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social  
NEDGIA CATALUNYA SDG S.A.,  amb NIF A63485890,  per  a executar  obres  per  a  
l'ampliació  de  la  xarxa  de  subministrament  al  Ps.  Estació,  34 (referència  cadastral  
8875514). 
 
S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició  
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 4 d’abril  de 2018 (núm. 2018-0020) subscrit  per l'arquitecte  
tècnic municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  18  d’abril  de  2018  (núm.  SS-2018-0260)  que  consta  a  
l'expedient.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per la  Regidoria Delegada d'Obres i Serveis,  
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat i Millora (àrea de Territori i Sostenibilitat) en el marc  
del Decret Legislatiu  1/2010, de 3 d'agost,  pel qual  s'aprova el  Text  refós de la Llei  
d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei  
d'Urbanisme,  l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  
documents  administratius  i  l'Ordenança  fiscal  núm.  6  reguladora  de  l'Impost  sobre  
construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent,  
i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment es proposa a la Junta de Govern local  
l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar  i  aprovar  la  llicència  d'obres  amb  núm.  d'expedient  1927/2018,  
sol·licitada per J.M.B.M., amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social  
NEDGIA CATALUNYA SDG S.A., amb NIF A63485890,  per a l'ampliació de la xarxa de  
subministrament  al  Ps.  Estació,  34 (referència  cadastral  8875514),  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  15 de  març  de  
2018 (número de registre d'entrades 2018-E-RE-165)
- La llicència urbanística atorgada no altera les situacions jurídiques privades existents  
entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de la propietat i sens perjudici del de  
tercer.
 
Segon. Informar  a NEDGIA CATALUNYA SDG S.A., que tal  i  com s'estableix  en les  
Ordenances Fiscals 6 i 8, se li practicarà una liquidació provisional, que haurà de fer  
efectiva dins els terminis que s'indiquen en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina  

 



 

de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons el següent  
detall:

 
Concepte Tipus Import

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

.
13,18  €

 
Tercer. Informar a la societat interessada, d'acord amb l'article novè, punts 7 i  8,  de  
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes  
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de  
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la qual  
podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà  
la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la  
que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la  
de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les obres que  
s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia.
8.  En  base  a  la  declaració  a  què  es  refereix  l'apartat  anterior  o  d'ofici,  si  escau,  
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar,  s'ordenarà la devolució en el  
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària.
 
Quart. Notificar  aquest  acord  a  NEDGIA CATALUNYA SDG  S.A.,  i  comunicar-lo  al  
Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  a  l’àrea  de  Territori  i  
Sostenibilitat.”

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

3.3 Expedient núm.:   2040/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en l’obertura de 2-3 
cales a la vorera per localitzar una avaria en la línia elèctrica a l'immoble ubicat al c/ País Valencià, 
26-28 (CV2.485+486), a instància d’OBF, amb NIF XXXXX746L. 
 
“S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  23  de  març  de  2018  a  les  
09:07h (registre  d'entrades  núm.2018-E-RC-3001),  petició  de  llicència  urbanística  
subscrita per OBF, amb NIF XXXXX746L, per a executar l’obertura de 2-3 cales a la  
vorera  per  localitzar  una  avaria  en  la  línia  elèctrica al c/  País  Valencià,  26-28 
(CV2.485+486) (referència cadastral 0879101).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 29 de març de 2018 (núm. 2018-0118) subscrit per l'arquitecta  
tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  18  d’abril  de  2018  (núm.  SS-2018-0258)  que  consta  a  
l'expedient.
 
La proposta d'acord ha estat formulada per l’àrea de Territori i Sostenibilitat en el marc  
del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de 3 d'agost,  pel  que s'aprova el  Text  refós de la  Llei  

 



 

d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la  
Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de  
documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'impost sobre  
construccions, instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent;  
i,  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  regidoria  en  ús  de  les  
atribucions que 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 2040/2018,  
a OBF, amb NIF XXXXX746L, per a executar l’obertura de 2-3 cales a la vorera per  
localitzar  una  avaria  en  la  línia  elèctrica al c/  País  Valencià,  26-28  (CV2.485+486)  
(referència cadastral 0879101) d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de  
les consideracions i condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que  
s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 23 de març de 
2018.
- Les rases no poden estar més de 48h obertes 
- L’àmbit d’actuació ha d’estar degudament senyalitzat i protegit
- 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 27,45  €

 TOTAL ............................................ 27,45  €
 
Tercer. Requerir a l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació  
d'aquest  acte  i  en  tot  cas  abans  de l'inici  de  les  obres,  dipositi  la  quantitat  de 450 
euros en concepte de fiança ordinària per a garantir desperfectes i incompliments de les  
obligacions  de  la  llicència,  segons  la  carta  de  pagament  que  se  li  adjuntarà  a  la  
notificació. 

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 i comunicar-lo al  Departament d'Intervenció  
general,  Tresoreria  i  Finances,  i  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (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.: E053/2017/04
Declaració responsable d’activitat de venda de productes òptics a Av. Generalitat, 31, local 2.

“Jiménez Lirio SL, NIF B62700067, ha comunicat l’activitat  dita mitjançant instància  
entrada  en  data  21.06.2017  (núm.  de  registre  6262)  i  la  documentació  annexa  
corresponent.

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 una diligència de la tècnica d’autoocupació de data 20.03.2017, sobre el  
dret de l’interessat a beneficiar-se d’una reducció del 15% en la taxa d’obertura de  
l’establiment corresponent a aquesta activitat.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a  
aquesta activitat núm. 8 de data 28.06.2017, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017-0123  
de data 25.10.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha emès l’informe tècnic / acta de comprovació de data 06.04.2018,  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: Jiménez Lirio SL, NIF B62700067
Rètol de l’establiment: VISTA ÒPTICA

Activitat: venda de productes òptics
Emplaçament: Av. Generalitat, 31, local 2
Classificació:  activitat  innòcua  inclosa  a  l’annex  I  (codi  477)  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  21.06.2017  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.

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. 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. Aquesta 
circumstància ha d’estar degudament indicada en lloc prou visible.

11. El titular de l’activitat ha de contractar una assegurança que cobreixi el risc de  
la responsabilitat civil com a establiment públic.

 



 

12. La retolació (interior i exterior) de l’establiment s’ha de fer, al menys, en llengua  
catalana.

13. L’establiment ha de disposar de  fulls oficials de reclamació a disposició dels  
clients o usuaris dels serveis.

14. 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.

15. 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 6, se li  
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 52,30 € (aquest import  
inclou una reducció del 15% per emprenedoria, i del 50% per petit comerç no agrupat). 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.

4.2 Expedient núm.: 796/2017
Declaració responsable d’activitat de reparació de calçat a Pl. Rafael Casanova, 7, local.

“JPG059Q ha comunicat l’activitat dita mitjançant instància entrada en data 11.07.2017  
(núm. de registre 6935) i la documentació annexa corresponent.

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 una diligència de la tècnica d’autoocupació de data 27.04.2017, sobre el  
dret de l’interessat a beneficiar-se d’una reducció del 20% en la taxa d’obertura de  
l’establiment corresponent a aquesta activitat.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a  
aquesta activitat  núm. 12 de data 18.07.2017,  amb dictamen positiu  i  el  comentari  
següent: “El text compleix la normativa perquè s’entén que el text del rètol correspon  
al nom comercial de la part específica. Tot i això, seria recomanable que el rètol portés  
també la indicació complementària en català: canvi de soles. En qualsevol cas, si s’hi  
afegís a la retolació qualsevol altra indicació general sobre l’activitat, aquesta hi hauria  
d’aparèixer, almenys, en català”.

S’ha emès l’informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic núm. 2017/0136  
de data 30.10.2017, corresponent a aquesta activitat, amb dictamen positiu.

En data 28.02.2018 (núm. de registre 582) s’ha requerit al sol·licitant la implementació  
de les mesures correctores que mancaven per poder resoldre el procediment.

S’ha emès l’informe tècnic / acta de comprovació de data 03.04.2018,  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: JPG059Q
Rètol de l’establiment: CLIMBER UP RESOLADOS BARCELONA

Activitat: reparació de calçat
Emplaçament: Pl. Rafael Casanova, 7, local
Classificació:  activitat  innòcua  inclosa  a  l’annex  I  (codi  952)  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 11.07.2017 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:

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. 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.

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

22. 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.

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

24. 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.

25. 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. Aquesta 
circumstància ha d’estar degudament indicada en lloc prou visible.

26. La retolació (interior i exterior) de l’establiment s’ha de fer, al menys, en llengua  
catalana.

27. L’establiment ha de disposar de  fulls oficials de reclamació a disposició dels  
clients o usuaris dels serveis.

28. 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.

29. 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 6, se li  
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 104,61 € (aquest import  
inclou una reducció del 20% per emprenedoria, i del 50% per petit comerç no agrupat). 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
 ---

6. CONVENIS

6.1 Expedient: 1524/2018
Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell  Comarcal del Baix Llobregat pel servei 
d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència masclista amb la Fundació AGI

“Vist que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en data 05 de  
febrer  de  2018,  va  acordar  al  punt  tercer  l’aprovació  del  conveni  amb l’Ajuntament  
d’Abrera  en relació  al  servei  de la  Fundació  AGI,  mitjançant  el  qual  dóna el  servei  
d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència masclista i les seves filles i fills.

Vist que amb aquest conveni, l’Ajuntament d’Abrera dóna cobertura a les necessitats  
d’acolliment urgent a víctimes de violència masclista i les seves filles i fills, completant  
així el circuit d’atenció urgent establert a nivell local.

S’ha emès informe tècnic, signat per la tècnica de Dones i Igualtat en el qual es proposa  
la signatura del citat conveni.

D’acord amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència  
masclista, estableix en el seu article 30.1 que les dones que es troben en risc o en  
situació  de  violència  masclista  tenen  dret  a  rebre  de  forma  immediata  de  les  
administracions públiques de Catalunya una protecció integral, real i efectiva.

 



 

L’article 82 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,  
estableix  que  correspon  a  la  comarca  realitzar  activitats  i  prestar  serveis  públics  
d’interès supramunicipal.

L’article 25.1.b) i c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el  
Text  Refós de la Llei  de l’organització territorial  comarcal de Catalunya, assigna a la  
comarca  les  competències  atribuïdes  per  les  lleis  del  Parlament,  i  delegades  per  
l’Administració de la Generalitat, la Diputació, els municipis, i les mancomunitats.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Social en el marc de la  
normativa  vigent  i  tenint  en compte tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  regidoria  
delegada de Dones i Igualtat, 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

Primer. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i el  
Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  pel  servei  d’acolliment  d’urgència  per  a  dones  
víctimes de violència masclista amb la Fundació AGI, que s’annexa a aquest acord.

Segon. Assumir les obligacions derivades del conveni d’acord amb els termes següents:

 L’Ajuntament ha d’elaborar el propi circuit de derivació i comunicar-lo a la Fundació AGI.

L’Ajuntament garanteix el sistema de resposta urgent a través dels cossos de seguretat  
de zona i el Servei d’Acció Social, garantint en tot moment la coordinació.

L’Ajuntament elaborarà el Pla de Treball per a la millora de la situació, essent l’equip  
bàsic de Serveis Socials el referent del cas derivat.

El Consell Comarcal garanteix la reserva de 6 places permanents per a dones soles o  
amb fills i filles víctimes de violència de gènere pels ajuntaments a la Fundació AGI pels  
ajuntaments adherits.

El Consell Comarcal coordinarà i participarà en el finançament d’aquest servei amb la  
Fundació AGI, amb el suport econòmic del contracte programa amb la Generalitat de  
Catalunya.  Per  a  l’any  2018  assumirà  el  cost  de  2.500€,  i  el  seguiment  tècnic  del  
programa amb personal del Consell Comarcal.

L’Ajuntament es farà càrrec de la despesa corresponent en funció de la utilització del  
servei segons el següent detall:

Estada per dia i unitat familiar fins a tres fills......................48,25 € (Iva exempt)

Estada per dia i unitat familiar amb més de tres fills...........60,81 € (Iva exempt)

Aquesta despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 231/4800 “Ajuts a famílies i  
atenció social”, prèvia presentació de la factura al Servei d’Acció Social.

La previsió de despesa pel 2018 és per dues famílies amb una durada de 15 dies,  
resultant  un  total  de  1.824,30€.  Aquest  import  es  podrà  modificar  d’acord  amb  les  
necessitats del municipi.

 



 

La vigència d’aquest conveni serà des de la data de la signatura fins al 31 de desembre  
de 2018.

Tercer.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  1.824,30€  com  a  provisió  pel  servei  
d’acolliment a la Fundació AGI, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231/4800, “Ajuts a  
famílies i atenció social”, del pressupost municipal vigent.

Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a la Fundació AGI i  
comunicar als Serveis Econòmics i al Servei d’Acció Social.”

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

ANNEX 

 



 

 



 

 



 

7.- PERSONAL
 ---

8.-  ALTRES ASSUMPTES
 

8.1 Expedient núm.: 2063/2018
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm: 2018-0501 de 11/04/2018, Aprovació de les bases del  
Concurs de cartells de Festa Major 2018

“L’Alcaldia ha adoptat el decret núm. 2018-0501, en data 11.04.2018 sobre la  sobre  
l’aprovació de les bases del Concurs de cartells de Festa Major 2018, amb el contingut  
literal següent:

 “L’art. 25 LRBRL estableix que 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.

La consecució d’aquest objectiu es pot assolir amb la realització de concursos com  
seria el concurs de cartells de Festa Major.

Ha  estat  sempre  voluntat  de  la  Regidoria  de  Cultura  potenciar  les  festes  
tradicionals i participatives del municipi. Aquesta voluntat es manifesta de manera  
ben clara amb la celebració  de la Festa Major,  marc en què es desenvolupa el  
concurs de cartells de Festa Major, i que afavoreix la participació i implicació de la  
ciutadania en la realització d’activitats culturals i festives, alhora que es fomenta la  
creació artística en el municipi d’Abrera.

La realització del Concurs de Cartells de Festa Major està avalada per la tradició i la  
participació  en  edicions  anteriors.  A  més,  amb  aquest  concurs  fomentem  la  
participació  i  implicació  d’aquells  veïns  i  veïnes  amb inquietuds  artístiques  que  
tinguin la voluntat de col·laborar i mostrar la seva obra al municipi. 

L’informe  tècnic  del  exp.  2063/2018  avala  favorablement  la  convocatòria  del  
Concurs de Cartells de Festa Major.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Departament de Cultura 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,

RESOLC 

Primer. Convocar el concurs de cartells de Festa Major 2018 i aprovar les bases  
específiques  que  seran d’aplicació,  de  conformitat  amb el  text  que  s’annexa  a  
aquest acord.

Segon.  Autoritzar i disposar la despesa de premis a l’aplicació pressupostària de  
referència 929 48000 – Premis i beques per activitat - per un import de 600 €. Tots  
els premis estaran subjectes a la corresponent retenció d’IRPF.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i  
Finances,  Al  Departament  de  Comunicació  al  Servei  d’Acció  Social, per  a  donar 
difusió  del  concurs  al  web municipal  (www.ajuntamentabrera.org),  a  la  ràdio  i  a 
l’agenda cultural.

Quart. Donar compte del decret d’alcaldia a la propera de Junta de Govern Local”.

 

http://www.ajuntamentabrera.org/


 

La  part  dispositiva  quarta  del  Decret  estableix  donar  compte  a  la  Junta  de  
Govern Local.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àmbit de Cultura, 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 de desembre de 2016,  proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm: 2018-0501 amb data 11/04/2018,  
d’Aprovació de les bases del Concurs de cartells de Festa Major 2018.”

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.: 1740/2018
Aprovació factura febrer prestació del Servei d’Ajuda a Domicili
 
“Vist que l’Ajuntament d’Abrera va aprovar la subscripció al Conveni de Col·laboració per  
a l’assistència tècnica del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) amb el Consell Comarcal  
de Serveis a la Persona mitjançant Decret d’Alcaldia número 2017-0350 de data 17 de  
març de 2017.

En el citat conveni, 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), assumeix l’assistència tècnica en la gestió i organització del servei  
dels municipis que integren aquest Conveni i  és l’encarregat  de contractar l’empresa  
prestadora del servei. Es va aprovar la despesa per cobrir el servei durant l’any 2018,  
amb un import total de 133.043,56€.

Atès que en data 10 d’abril de 2018, el Consell Comarcal del Baix Llobregat presenta al  
registre d’entrada número 2018-E-RC-3548 els documents de validació de la factura del  
servei de SAD prestat al municipi d’Abrera el mes de febrer de 2018 amb un import de  
8.505,28€

S’ha emès informe tècnic en data 12 d’abril de 2018 donant conformitat als serveis de  
SAD  prestats   per  l’empresa  SENFO  al  municipi  d’Abrera  presentats  pel  Consell  
Comarcal del Baix Llobregat. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Social 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 l’adopció del següent 
  
ACORD
 

 



 

Primer. Reconèixer l’obligació per import de 8.505,28€ en concepte de servei de SAD del  
mes de febrer de 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231/46500, aprovada la  
despesa inicial  en el  Decret  2017-0350 de data 17 de març de 2017,  amb número  
d’operació comptable  220179000061 i Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament  
d’aquesta despesa al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
 
Segon. Notificar aquest acord al Consell  Comarcal del Baix Llobregat i  comunicar al  
Servei d’Acció Social i als Serveis Econòmics, 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.

8.3 Expedient: 2430/2018
Aprovació de les bases  reguladores per les quals s’aprova la concessió d’un ajut econòmic de 
caràcter universal per a les famílies d’abrera en què hagi tingut lloc el naixement o l’adopció de fills 
o filles entre l’1/1/18 i el 31/12/18 i pel la qual, s’obre la corresponent convocatòria

“Vist que l’Ajuntament d’Abrera, conscient que cal reforçar la família com estructura  
bàsica de les relacions afectives interpersonals i com a factor de cohesió social de la  
societat, ha impulsat un conjunt d’iniciatives i actuacions per donar suport a les unitats  
familiars del municipi. 

Atès que l’Ajuntament pretén ampliar les polítiques de suport a les famílies del municipi  
en les quals hagi tingut lloc el naixement o adopció d’un fill o filla, entre l’1/01/2018 i el  
31/12/2018, amb un ajut únic i puntual, de caràcter universal,  per un import de 300€.

S’ha emès informe tècnic en data 27 d’abril de 2018 , signat per la Cap del Servei d’Acció  
Social, en el qual es proposa aprovar les bases reguladores de la citada subvenció.

D’acord amb la Constitució Espanyola,  els  estaments públics  asseguren la  protecció  
social,  econòmica  i  jurídica  de la  família  i  d’acord  amb la  Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  
Reguladora de Bases de Règim Local, la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les  
famílies, la Llei 12/2007, ‘d’11 d’octubre, de serveis socials, la Llei 14/2010, de 27 de  
maig dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència. 

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Social 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 l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar les bases  reguladores per les quals s’aprova la concessió d’un ajut  
econòmic de caràcter universal per a les famílies d’Abrera en què hagi tingut lloc el  
naixement o l’adopció de fills o filles entre l’1/1/18 i el 31/12/18, que s’annexen.

Segon. Aprovar la convocatòria pública d’un ajut econòmic de caràcter universal per a  
les famílies d’Abrera en què hagi  tingut  lloc el  naixement  o l’adopció de fills  o filles  
nascuts entre l’1/01/2018 i el 31/12/2018.

 



 

Tercer.  Autoritzar la  despesa per import  màxim de 45.000€ en concepte d’ajuts per  
naixement o adopció, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920/48002 del pressupost  
municipal vigent.
 
Quart. Notificar aquest acord als Serveis Financers, al Servei d’Acció Social i al Servei  
d’Atenció al Ciutadà.

Cinquè. Publicar  les  bases  al  tauler  municipal  d’anuncis  digital  i  al  Butlletí  de  la  
Província.”

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

ANNEX

 



 
BASES  REGULADORES  PER  LES  QUALS  S’APROVA LA CONCESSIÓ 
D’UN AJUT ECONÒMIC DE CARÀCTER UNIVERSAL PER A LES FAMÍLIES 
D'ABRERA EN QUÈ HAGI TINGUT LLOC EL NAIXEMENT O ADOPCIÓ DE 
FILLS O FILLES,  NASCUTS ENTRE 1/1/2018  I  EL 31/12/2018  I  PER LA 
QUAL S’OBRE LA CORRESPONENT CONVOCATÒRIA

PRIMERA. FINALITAT

La  finalitat  d'aquests  ajuts  és  proporcionar  suport  econòmic  de  caràcter 
universal a les famílies d'Abrera i  contribuir a les necessitats extraordinàries 
que comporta l'increment de fills i filles per naixement o adopció. 

SEGONA. OBJECTE

Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment 
per a la concessió d’un ajut per a les famílies d'Abrera pel naixement o adopció 
de fills/lles.

TERCERA. PERSONES BENEFICIÀRIES

Les  persones beneficiàries  seran el  pare  o  la  mare  que  exerceixi  la  pàtria 
potestat  o  el  tutor/a  legal  del  menor,  nascut  o  adoptat  entre  l’1/1/2018 i  el 
31/12/2018.

QUARTA. CRITERIS

1.  L’ajut  regulat  en  aquestes  bases  té  caràcter  voluntari  i  puntual,  és  de 
lliurament  revocable  en  tot  moment,  no  genera  cap  dret  a  l'obtenció  de 
subvencions  en  anys  posteriors  i  no  es  pot  al·legar  com a  precedent.  Així  
mateix, té caràcter no devolutiu.

2. El procediment per a l'atorgament de l’ajut previst en aquestes bases serà el 
de  concurrència  pública  no  competitiva,  en  base  a  l'ordre  cronològic  de 
presentació de la sol·licitud.

3. La gestió de l’ajut s'efectuarà d'acord amb el que estableixen aquestes bases 
i la restant normativa aplicable en matèria de subvencions.

CINQUENA. CONDICIONS I REQUISITS

1. En tots els casos les persones beneficiàries hauran de trobar-se al corrent de 
les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d’Abrera i han de complir amb els 
requisits estipulats a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General  
de Subvencions. 

2. Que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat/da a Abrera  i al 
menys  la  mare,  el  pare  o  tutors-es  tingui  una  antiguitat  mínima  d’un  any 

 



 
d'empadronament previ al naixement o adopció. Així mateix, el nen o nena ha 
d’estar empadronat a Abrera. 

3. En cas de separació dels progenitors, el/la sol·licitant haurà d’acreditar que 
té assignada la guàrdia i custòdia del fill/a objecte de l’ajut.

4.  L'ajuntament  podrà  comprovar  en  qualsevol  moment  la  veracitat  de  les 
dades  declarades.  En  cas  d'incompliment  per  part  dels  perceptors/es  de 
qualsevol  de  les  obligacions  previstes  en  aquestes  bases,  l'Ajuntament 
d’Abrera procedirà,  previ tràmit  d'audiència,  a l'anul·lació o revocació total  o 
parcial  de  l’ajut,  amb  l'obligació  inherent  de  les  persones  beneficiàries  de 
retornar les quantitats percebudes.

SISENA. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

La quantia de la subvenció serà de 300,00€ pel naixement o adopció de cada 
fill/a.

SETENA. SOL·LICITUDS

Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar, mitjançant 
model d'instància normalitzat, al registre general de l'Ajuntament. 

Es podrà sol·licitar l’ajut des de la publicació de l'aprovació definitiva i publicació 
íntegra  de  les  bases  de  subvenció  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Barcelona i fins el 18 de gener de 2019.

1. Per sol·licitar la subvenció caldrà presentar, a més, la documentació següent:

- Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant. 

- Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per a ser 
beneficiari  de subvencions previstes a la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre, 
General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003. 

- Còpia del llibre de família o còpia de la resolució judicial de constitució de 
l’adopció.

- En cas de separació, document acreditatiu de tenir la guarda i custòdia del 
menor.

2.  La  presentació  de  la  sol·licitud  implica  l'acceptació  plena  de  les  bases 
reguladores de la subvenció.

3.  L'ajuntament  comprovarà  d'ofici  l'empadronament  i  la  situació  d'estar  al  
corrent de les obligacions tributàries municipals. A aquests efectes, s'unirà als 
expedients individuals prova fefaent d'aquests extrems.

4. Tots els documents presentats seran originals o còpies compulsades, lliurant 
la documentació en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Abrera.

 



 
VUITENA.-  FORMA I  TERMINI  DE  L'ATORGAMENT  A LES  PERSONES 
BENEFICIÀRIES

1. Les sol·licituds presentades seran avaluades pel Servei d’Acció Social, qui 
emetrà un informe previ a la resolució de la subvenció. 

2. L'atorgament de la subvenció es realitzarà mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local.

3. El termini màxim de resolució serà de sis mesos des de la presentació de la 
sol·licitud. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució 
legitima els interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la 
sol.licitud de concessió de la subvenció.

4. La resolució que s’adopti posarà fi a la via administrativa, per la qual cosa 
podrà  interposar-se  contra  la  mateixa  recurs  potestatiu  de  reposició  en  el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o bé 
directament  recurs  contenciós-administratiu  davant  els  Jutjats 
contenciosos-administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

NOVENA. PAGAMENT DE L'AJUT ATORGAT

El pagament de l'import dels ajuts resta condicionat al  fet que les persones 
beneficiàries hagin acreditat tota la documentació necessària i que compleixen 
tots els requisits per rebre l’ajut.

El  pagament  dels  ajuts  es  farà  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària 
920/48002. La dotació per l’exercici 2018 és de 45.000€. En cas que el crèdit 
disponible en aquesta aplicació no fos suficient per atendre el pagament de tots 
els ajuts, es tramitarà la corresponent modificació pressupostària.

DESENA.- COMPATIBILITAT

Sense perjudici del que pugui establir-se per altres administracions públiques, 
l'ajut  tindrà  la  condició  de  compatible  amb  les  que  puguin  lliurar  altres 
organismes.

ONZENA. RÈGIM SANCIONADOR

1.  Les  persones  beneficiàries  restaran  sotmeses  a  les  responsabilitats  i  al 
règim sancionador que sobre sancions administratives estableix la normativa 
aplicable en matèria de subvencions, la Llei  general  pressupostària i  la Llei 
general tributària.

2.  L'Ajuntament  iniciarà  un  procediment  de  reintegrament  de  la  subvenció 
concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent i les 
presents bases.

 



 
DOTZENA. PUBLICITAT I CONVOCATÒRIA

1. La present Ordenança es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, així com en la seu electrònica de l'ajuntament.

2. La convocatòria de subvencions haurà de publicar-se en la Base de Dades 
Nacionals  de  Subvencions  (en  avant  BDNS).  Posteriorment,  la  BDNS  en 
trametrà l'extracte al  Butlletí  Oficial  de  l'Estat  per  a  la  seva publicació.  Així 
mateix, es donarà publicitat de la convocatòria en el Tauler d'Anuncis de la seu 
electrònica d'aquest ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL

El règim jurídic aplicable ve establert en els següents textos legals: 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.

- Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL).

- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’Abrera

També resta subjecta a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial  de les lleis dels 
Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, 
per la qual l’Ajuntament d’Abrera ha de declarar a l’Agència Tributària totes les 
subvencions concedides.

Abrera, abril de 2018.

ANNEX. MODEL DE SOL·LICITUD

 



     AJUNTAMENT D’ ABRERA

SOL·LICITUD AJUT PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ DE FILLS O FILLES
 
Dades del sol·licitant (pare, mare o tutor)
Nom i cognoms                                                                                                     DNI/NIE

Domicili Telèfon

Codi postal i població Adreça electrònica              

Representant: Nom i cognoms                                    
                                                                          

DNI/NIE

�  Sí  �  No autoritzo la notificació via correu electrònic        

EXPOSO:

Que en relació a les bases sobre la convocatòria d’ajut per naixement o adopció de 
fills o filles

SOL·LICITO:

L’ajut econòmic per naixement o adopció

Dades de l’infant
Nom i cognoms                                                                                                     Data naixement

Dades Bancàries

Titular de la llibreta o del compte corrent (sol·licitant) NIF/NIE del titular del compte

Denominació de l’entitat bancària

Domicili de l’entitat bancària

Codi IBAN

E S

BIC (Bank Identifier Code)

Diligència de conformitat de l’entitat bancària

Certifico, a petició de la persona interessada que les dades antecedents coincideixen amb les  
existents en aquesta oficina:
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Signat i segellat

Localitat i data:

RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE S’APORTEN

 NIF o NIE de la persona sol·licitant (fotocòpia)

 Llibre de família (fotocòpia)

 En cas d’adopció: Resolució judicial de constitució d’aquesta (fotocòpia)

 En cas de separació: Document acreditatiu de tenir la guarda i custòdia del menor

El certificat de convivència, que també és necessari, l’aportarà el mateix ajuntament.

I DECLARO sota la meva responsabilitat

- Que accepto les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció.

- Que compleixo les condicions requerides per accedir a l’ajut. 

- Que  totes  les  dades  comunicades  són  certes,  així  com  les  de  la  documentació 

adjuntada.  

- Que estic  al  corrent  en el  compliment  de  les obligacions  tributàries (inclosos  els 

deutes contrets amb l’Ajuntament d’Abrera) i davant de la Seguretat Social.

- Que no estic incurs en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de subvencions 

d’acord amb la legislació vigent.

Signatura pare/mare/tutor

Localitat i data: 

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us  
informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer  Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable 
l’Ajuntament  d’Abrera  i  seran  objecte  de  tractament  per  gestionar,  controlar  i  garantir  l'anotació  fidedigna  de  la  presentació  dels  
documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en l’àmbit  de les seves  
funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una  
llei. 
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Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic: informacio@ajuntamentabrera.cat o 
al correu postal: 
Oficina d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament – Plaça de la Constitució número 1, 08630 Abrera. 

9.-  SOBREVINGUTS

L’alcalde proposa la introducció dels següents punts a l’ordre del dia per urgència, la 
qual és apreciada per unanimitat dels membres presents:

9.1 Expedient núm.: G328/2016/27 (FACT-2018-903 i FACT-2018-1389) 
Aprovació  de  les  factures  núm.  25  de  data  28/02/2018  i  70  de  data  31/03/2018 
presentades per Construcciones Cots i Claret, SL, i de les 5a i 6a certificacions 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 les factures núms. 25 i 70 de dates 28 de febrer i  
31 de març de 2018, respectivament, i la 5a (registre d’entrada núm. 2286 de 5 de març  
de 2018) i 6a (registre d’entrada núm. 247 de 13 d’abril de 2018) certificacions d’obres, 
per un import de 39.747,45 € i 104.140,50 €.

Ambdós  documents,  les certificacions  d’obra  i  les  factures,  han  estat  conformats  
favorablement pels tècnics municipals.

La proposta d’acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,  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  les  certificacions  núms.  5  i  6  de  l’obra  de  reforma  integral  de 
l'Ajuntament vell d'Abrera,   i les factures núms. 25 de data 28 de febrer de 2018 per  
import de 39.747,45 €, i 70 de data 31 de març de 2018 per import de 104.140,50 €,  
presentades pel contractista Construcciones Cots i Claret SL, amb CIF B08136905.

Segon. Aprovar els reconeixements de l’obligació per uns imports de 39.747,45 € (IVA  
inclòs) i 104.140,50 € (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231/63200 del  
pressupost municipal vigent.

Tercer.  Ordenar  a  la  Tresoreria  Municipal  el  pagament  de  les  factures  aprovades,  
notificar aquest acord al contractista Construcciones Cots i Claret SL, i donar compte a 
la Intervenció municipal, i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (tècnics).”
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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.

9.2 Expedient núm.: G328/2017/02 (FACT-2018-1079) 
Aprovació  de la  factura  núm.  18022800055  de data  28.02.2018 presentada  per  Asfaltos  y 
Construcciones Elsa, SA, i de la 5a certificació 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 la següent factura i certificació:
- Factura núm. 18022800055 de data 28 de febrer de 2018 per un import de 98.265,36  

€ (registre d’entrada núm. 2677 de 14 de març de 2018).
- 5a  certificació  d’obres  i  la  relació  valorada  corresponent  (registre  d’entrada  

2017-E-RC-3665 de 12 d’abril de 2018).

La certificació d’obra i la factura corresponent han estat informades favorablement pel  
tècnic municipal director de l’obra.

La proposta d’acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,  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. 5 de  les obres  millora per a la pavimentació de  
diferents carrers del municipi,  fase 2, i  la  factura núm. 18022800055 (per import de  
98.265,30  €)  de  data  28  de  febrer,  presentades  pel  contractista  Asfaltos  y 
Construcciones Elsan, SA, amb CIF núm.  A81940371.

Segon. Aprovar el reconeixement de les obligacions pels conceptes assenyalats, per un  
import  de  98.265,36  €  (IVA  inclòs),  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  núm.  
1532/61903 del pressupost vigent.

Tercer.  Ordenar  a  la  Tresoreria  Municipal  el  seu  pagaments  a  favor  de  l’empresa  
adjudicatària, per un imports de 98.265,36 € (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).”
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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.

9.3 Expedient núm.: G401/2016/05
Aprovació del Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament d'Abrera per a 
la realització d’activitats de control de mosquits durant l’any 2018. 

“El Consell Comarcal del Baix Llobregat proposa a l'Ajuntament d'Abrera de subscriure  
un Conveni per a la realització d’activitats de control de mosquits durant l’any 2018.

L’Ajuntament  d’Abrera  té  interès  en  el  desenvolupament  d’aquestes  activitats,  amb 
l’objectiu de minimitzar els problemes que causen els mosquits en la població.

La tècnica municipal de Sanitat i Salut Pública ha emès l’informe núm. 2018-0029 de  
data 16.03.2018.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 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. Aprovar la  minuta del Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i  
l'Ajuntament d'Abrera per a la realització d’activitats de control de mosquits durant l’any  
2018.

Segon. Autoritzar  l’alcalde  a  signar  la  versió  definitiva  del  Conveni,  que haurà  de  
preparar el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Tercer. Autoritzar/disposar  la  despesa  de  7.500,00  €  amb  càrrec  a  l’aplicació  
pressupostària 311/22699. Aquesta quantitat anual s’ha de pagar en dues fraccions de 
3.750,00 € cadascuna, una abans del 30 d’abril i l’altra abans del 30 de novembre.

Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar-lo als  
Serveis Econòmics (Intervenció i Tresoreria) i al Servei de Medi Ambient, Espai Públic  
i Manteniment (Salut Pública).”

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

ANNEX
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CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL 
BAIX LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT D’ABRERA PER A LA REALITZACIÓ 
DE LES ACTIVITATS DE CONTROL DE MOSQUITS DURANT L’ANY 2018.

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, a X de XXXX de 2018.

D’una  part,  l’Il·lm.  Sr.  Jesús  Naharro  Rodríguez,   alcalde  de l'Ajuntament 
d’Abrera, assistit pel secretari d'aquest, Sr. Òscar Buxeres Soler.

D’altra part, l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau, president del Consell Comarcal 
del  Baix  Llobregat,  assistit  pel  secretari  accidental  d'aquest,  Sr.  Lluís 
González Roig. 

A C T U E N

L’Il·lm.  Sr.  Jesús  Naharro  Rodríguez,  en  representació  de  l'Ajuntament 
d’Abrera, segons acord adoptat per la seva Junta de Govern Local, en sessió 
celebrada el dia X de XXXX de 2018, i l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau, en 
representació del Consell Comarcal del Baix Llobregat, de conformitat amb 
l'acord adoptat per la Junta de Govern d'aquesta Entitat, en sessió celebrada 
el dia X de XXXX de 2018.

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

M A N I F E S T E N

PRIMER.- Que des de l’any 1989 diversos ajuntaments del Baix Llobregat 
mantenen subscrit un conveni de col·laboració temporal com a continuació 
dels convenis  iniciats per la  Corporació Metropolitana de Barcelona l’any 
1983,  en  virtut  del  qual  s'encomanava  al  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat la realització d’una campanya de control de mosquits en els seus 
termes municipals, participant ambdues entitats en el cost de realització de 
la mateixa.

SEGON.- Que aquest conveni s’ha anat prorrogant per successius períodes 
anuals  fins  a  l’any  2017,  en compliment  dels  corresponents  acords  dels 
òrgans competents de les respectives entitats.

TERCER.-  Que  les  clàusules  del  referit  conveni,  per  la  seva  antiguitat  i 
l’evolució del seu objecte d’actuació -el control dels mosquits, dípters de la 
família  dels  culícids-  a  la  comarca  del  Baix  Llobregat,  requereixen  una 
actualització.

QUART.- Que al llarg dels anys, diversos Ajuntaments que històricament no 
eren incorporats a la campanya de control  de mosquits han expressat la 
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seva voluntat de subscriure al seu torn aquest Conveni per tal de rebre els 
serveis corresponents, i que és de preveure que el nombre n’augmentarà en 
el futur.

CINQUÈ.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té interès a continuar 
i mantenir la prestació d'aquest servei, amb caràcter anual, als municipis i 
entitats de la comarca que ho sol·licitin i co-financiïn, a través del seu Servei 
de Control de Mosquits.

SISÈ.- Que l'Ajuntament d’Abrera té interès d'acollir-se a les activitats de la 
campanya de control de mosquits i d'encomanar la gestió de les mateixes 
dins del seu terme municipal al Servei de Control de Mosquits del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.

Per tot això, ambdues parts concerten subscriure el conveni de col·laboració 
temporal per a la realització de les activitats de control de mosquits, amb 
subjecció als següents:

C O M P R O M I S O S

PRIMER.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de compromís 
entre  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  l'Ajuntament  d’Abrera  en 
virtut del present document per col·laborar en les activitats  i actuacions de 
la campanya de control de mosquits a realitzar durant l’any 2018.

SEGON.- El  contingut  de  la  campanya  (calendari,  actuacions,  prioritats, 
pressupost i demés característiques) serà determinat pel Servei de Control 
de  Mosquits  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  en  quant  que 
organisme especialitzat i encarregat del desenvolupament de la mateixa. 

TERCER.- L'Ajuntament  es  compromet  a  aportar  com  a  participació  en 
l'esmentada campanya durant el present exercici la quantitat de 7.500,00 
euros.  Aquesta  quantitat  es  refereix  al  contingut  mínim de la  campanya 
segons es recull  en el projecte de la mateixa i està calculada en base a 
criteris de població, superfície i presència de focus de cria de mosquits del 
total de municipis participants.

Aquesta aportació anirà a càrrec de la partida pressupostària d’ingressos 
(46200-Transferència Municipis del Servei de Control de Mosquits) de l’any 
2018 del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Haurà de fer-se efectiva en 
dos parts iguals, la primera de les quals haurà de fer-se efectiva abans del 
30 d’abril de cada any i la segona abans del 30 de novembre.

QUART.- Les activitats es duran a terme per personal contractat pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat que disposarà de les qualificacions necessàries 
per  a  cadascuna  de  les  seves  actuacions.  Tot  i  que  actuin  en  el  terme 
municipal  i  per  encomana  de  l’Ajuntament,  aquest  personal  es  troba 
subjecte únicament al comandament dels responsables tècnics del Servei 
de Control de Mosquits.
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En situacions excepcionals i de manera justificada, el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat podrà optar per l’externalització d’alguna de les activitats, si 
resulta necessari per donar compliment a les previsions de les mateixes.

CINQUÈ.- En cas que es proposin o sol.licitin actuacions específiques per a 
noves  espècies  de  mosquits  o  altres  tipus  de  plagues,  aquestes  podran 
realitzar-se però hauran de ser prèviament objecte d’un conveni regulador 
igualment específic o annex al present conveni on es recullin els detalls i 
formes de finançament. 
SISÈ.- El Servei de Control de Mosquits lliurarà als tècnics municipals durant 
el primer trimestre de l’any 2019 una memòria tècnica amb els resultats de la 
campanya i les previsions per l’any vinent. En qualsevol moment es podrà 
demanar la informació necessària i raonable des de l’Ajuntament. 

SETÈ.- Ambdues  parts  fan constar,  de  manera  expressa,  que  compliran 
amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal, abstenint-se de fer cap mena de tractament de les dades 
personals  de  que  disposin  com  a  conseqüència  de  l’aplicació  d’aquest 
Conveni. De la mateixa manera es comprometen a no cedir a tercers les 
dades esmentades o els arxius que les contenen, així com a guardar estricta 
confidencialitat sobre les mateixes d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 
1720/2007,  de  21  de  desembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de 
desenvolupament de la Llei  Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, i qualsevol altra normativa que, en el seu cas, les puguin substituir 
total  o  parcialment,  en  concret  a  partir  del  dia  25  de  maig  de  2018 el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril 
de  2016  relatiu  a  la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel 
qual  es  deroga  la  Directiva  95/46/CE;  així  com la  resta  de la  normativa 
aplicable.

Així  mateix, s'obliguen a guardar sigil  respecte de les dades de caràcter 
personal de les quals tingui coneixement per raó de la prestació objecte del 
present conveni, obligació que subsistirà encara després de la finalització 
d'aquest conveni, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal.

VUITÈ.- 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 podrà extingir per les causes següents: 
-       Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
-       Per mutu acord de les parts signatàries.

NOVÈ.- En cas que sorgeixen discrepàncies en la interpretació o execució 
del  present  conveni  seran  resoltes  pels  òrgans  de  govern  de  les  parts 
signatàries  i,  en darrera instància,  atesa la  naturalesa administrativa del 
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present  conveni,  seran  resoltes  pel  jutjat  de  l’ordre  jurisdiccional 
administratiu que correspongui.

DESÈ.- La vigència inicial d’aquest conveni abasta la totalitat de l’any 2018. 
Es podrà prorrogar per períodes d’un any,mitjançant acord exprés de les 
parts, en el que haurà de constar tant la proposta d’aportació municipal i 
l’acceptació  de  la  mateixa.  En  cas  de  pròrroga,  la  quota  establerta  en 
aquest conveni s’actualitzarà d’acord amb el IPC de l’any anterior, excepte 
en el cas de que hi hagi acord previ o una modificació substancial de les 
activitats previstes, cas en el qual s’haurà d’especificar el nou càlcul amb el 
qual s’ha obtingut.

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

EL PRESIDENT L' ALCALDE-PRESIDENT
DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT DE  L’AJUNTAMENT 
D’ABRERA

EL SECRETARI ACCIDENTAL EL SECRETARI
DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT DE  L’AJUNTAMENT 

D’ABRERA

I  no havent-hi  més assumptes a tractar,  el  President  dóna per finalitzada la sessió 
quan són les 19:20 hores del dia 2 de maig de 2018, de la qual en dono fe i lliuro la  
present acta amb el seu vist-i-plau. 

  Vist i plau
El secretari                 L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler                             Jesús Naharro Rodríguez 
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