
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 
DE JUNY DE 2018

A la Vila d’Abrera, essent les 18:10 hores del dia 5 de juny 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)
- 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:

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

- Sr. Ferran Alberdi Vera, Interventor accidental.  
   

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.: 3135/2018
Acta de la Junta de Govern Local de data 15/05/18

2 CONTRACTES

2.1

Expedients núms.: G328/2017/06 (FACT-2018-1256 i FACT-2018-1694)
Aprovació  de  l’acta  de  comprovació  del  replanteig, de  les  factures  núms.  2018041  i 
2018083 de dates 27/03/2018 i 27/04/2018 presentades per Construcciones Jordi Riera, 
SL, i de la 1a i 2a certificacions d’obra del contracte d’obres per a la millora de la xarxa del 
clavegueram.

3 OBRES

3.1
Expedient núm.: 4567/2017 (E013/2017/037)
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una reforma de l’'habitatge unifamiliar aïllat 
ubicat al c/ Pirineus, 24 (CA.314), a instància de NGF, amb NIF XXXXX998B.

3.2 Expedient núm.: 546/2018
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  les  obres  consistents  en  la 
rehabilitació  i  adaptació  de  l'edifici  del  laboratori  existent  a  l'ETAP  ubicat  a  la  Ctra. 
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Martorell  a  Olesa,  km.  5'000,  a instància  de l’Agència  Catalana  de l’Aigua,  amb NIF 
Q0801031F.

3.3

Expedient núm.: 1130/2018
Resolució de recurs de reposició, i  llicència d'obres i instal·lacions per a executar una 
piscina a l'immoble ubicat  a la  Rd.  Sant  Jordi,  48  (CA.163),  a  instància  de FPF,  amb 
NIF XXXXX148P.

3.4

Expedient núm.: 2647/2018
Llicència d'obres per a la substitució de vàlvula de gas natural a l'immoble ubicat al C/ 
Sant  Esteve Sesrovires,  7,  a instància  de NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A.,  amb NIF 
A63485890.

3.5
Expedients núms.: 2207/2018 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 d’abril de 2018. 

3.6
Expedient núm.: 2429/2017 (E014/2017/060) 
Declaració de l’executivitat de la llicència d’obres atorgada a Inmobiliaria Monistrol, SL per  
obres de reforma i adequació al c/ Can Noguera, 8-14 

3.7
Expedient núm.: 2649/2018
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a la Rd. Sant Jordi, 
33 (CA.97), a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., amb NIF A63485890.

3.8
Expedient núm.:  204/2018 (E013/2017/038) i 223/2017 (E380/2017/12)
Legalització  de  diverses  obres  executades  a  l'immoble  ubicat  a  l’Av.  Virrei  Amat,  7 
(CV1.001), a instància de CMM, amb NIF XXXXX707V.

3.9

Expedient núm.:   2650/2018
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  les  obres  consistents  en  la 
instal·lació interior  de gas natural a l'immoble ubicat  a la Rd. Sant Jordi,  33 (CA.97), a 
instància de TMCG, amb NIF XXXXX400X. 

3.10

Expedient núm.:   2635/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en canvi de 
vorada i substitució de fusteria d’alumini de la porta de l'immoble ubicat al Ps. Estació, 7, 
Local 5, a instància d’AGS, amb NIF XXXXX040F, en nom i representació de MJZM, amb 
NIF XXXXX733H

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: 2774/2018
Comunicació de transmissió d’activitat de bar i venda de pa i pastisseria al passeig de 
l’Estació, 7-9.

5 SUBVENCIONS

5.1
Expedients núms.: 4330/2017 (G404/2017/74); 4332/2017 (G404/2017/76); i 4334/2017 
(G404/2017/78)
Acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona, per a tres actuacions diferents 

5.2
Expedient núm.: 869/2018
Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona per a l’actuació per a la reforma, 
condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits - Ajut econòmic

5.3
Expedient núm.: 2540/2018
Acceptació  subvenció  teixit  empresarial.  Ajuts  del  Catàleg  2018  de  Diputació  de 
Barcelona.

5.4
Expedient núm.: G404/2017/51
Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona, per a l’actuació anomenada “Creació 
de dos habitatges d’emergència social al cos annex de la masia de Can Morral”

5.5 Expedient num.: 2527/2018
Aprovació subvenció fons de prestació de la Diputació de Barcelona any 2018

5.6
Expedient núm.: 4728/2017
Acceptació d’ajut econòmic per part del Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona en el marc 
del  Catàleg  de  l’any  2018  del  Pla  Xarxa  de  Governs  Locals  2016-2019.  Tallers  mensuals  de 
dinamització – Codi 18/Y/256342

6 CONVENIS
6.1 Expedient núm.: 2743/2018 

Aprovació del conveni de col·laboració cultural entre la Fundació del Gran Teatre del Liceu 
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i l’Ajuntament d’Abrera.

6.2
Expedient núm.: 2577/18
Aprovació de conveni amb el Consell Comarcal en el marc del programa Treball i Formació de 
persones aturades 2017, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

6.3 Expedient núm.: 3413/2018
Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del transport escolar 2017-2018

7 PERSONAL

7.1
Expedient núm.: 3341/2018
Assabentat  d’hores  extraordinàries  no  compensables  realitzades  pel  personal  de 
l’Ajuntament d’Abrera nòmina d’abril i maig de 2018

7.2 Expedient núm.: 1192/2018 
Pla de vacances del personal de l’Ajuntament d’Abrera 2018

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1
Expedient núm.: 2753/2018 
Atorgament de llicències d’ocupació temporal per prestar el servei de Bar a la Festa Jove de 
Festa Major i a la Festa dels 80.

9 SOBREVINGUTS

9.1
Expedient núm.: 2039/2018
Rectificació d’errades en l’acord 3.4 de la Junta de Govern Local de 15 de maig de 2018.

1.- APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: 3135/2018
Acta de la Junta de Govern Local de data 15/05/18

“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
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ACORD 

Primer. Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de data 15 de maig 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 Expedients núms.: G328/2017/06 (FACT-2018-1256 i FACT-2018-1694) 
Aprovació de l’acta de comprovació del replanteig, de les factures núms. 2018041 i 2018083 de 
dates 27/03/2018 i 27/04/2018 presentades per Construcciones Jordi Riera, SL, i de la 1a i 2a  
certificacions d’obra del contracte d’obres per a la millora de la xarxa del clavegueram. 

“Per  la  resolució  núm.  2017-1552  del  dia  05  de  desembre  de  2017 adoptada  per  
l’Alcaldia, es va adjudicar el contracte administratiu d’obres de millora de la xarxa del  
clavegueram  d'Abrera a  la  societat  Construccions  Jordi  Riera,  SL,  amb  NIF 
B-60.068.384,   per  un  import  total  de  55.367,84  €  (21%  IVA:  11.627,25  €,  total:  
66.995,09 €), amb formalització de data 18 de desembre de 2017, i un termini d’execució  
de les  obres  de  3  mesos  des  del  replanteig  (formalitzat  el  14  de  febrer  de  2018  
mitjançant l’acta de comprovació del replanteig).

L’empresa adjudicatària ha presentat la següent documentació:
- Factura núm. 2018041 de data 27 de març de 2018 (registre d’entrada núm. 3232 

de 29 de març de 2018), per un import de 14.580,27 €, i la 1a certificació d’obres 
(registre d’entrades núm. 3880 de 17 d’abril de 2018).

- Factura núm. 2018083 de data 27 d’abril de 2018 (registre d’entrada núm. 4234 de 
30 d’abril de 2018), per un import de 20.716,01 €, i la 2a certificació d’obres (registre  
d’entrades núm. 4391 de 3 de maig de 2018).

Ambdós  documents,  la certificació  d’obra  i  la  factura,  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
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Primer. Donar conformitat a l’acta de comprovació del replanteig signada en data 14  
de febrer de 2018, i aprovar les certificacions núms. 1 i 2 de l’obra  de  millora de la  
xarxa del clavegueram d'Abrera i les factures  núms. 2018041 de data 27 de març de  
2018  i  2018083  de  27  d’abril  de  2018  per  imports  de  14.580,27  €  i  20.716,01  €,  
respectivament, presentades pel contractista  Construccions Jordi Riera, SL, amb NIF 
B-60.068.384.

Segon. Aprovar  el  reconeixement  de l’obligació per un import de 14.580,27 €  (IVA 
inclòs) i 20.716,01 € (total 35.296,28 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries  
núms.  161/63902 ( 28.490,34 €) i  161/62702 (6.805,94 €) del  pressupost municipal  
vigent.

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

Quart. Notificar  aquest  acord al  contractista  Construccions  Jordi  Riera,  SL,  i  donar 
compte a la Intervenció municipal i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (tècnics).”

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

3.- OBRES
 

3.1 Expedient núm.: 4567/2017 (E013/2017/037)
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una reforma de l’'habitatge unifamiliar aïllat ubicat al 
c/ Pirineus, 24 (CA.314), a instància de NGF, amb NIF XXXXX998B.

“S'ha presentat al registre general municipal en data 19 de desembre de 2017, a les  
10:05 hores (registre d'entrades núm. 2017-E-RC-11509), petició de llicència urbanística  
subscrita per NGF, amb NIF XXXXX998B, per a executar reforma d'habitatge unifamiliar  
aïllat, al  c/ Pirineus, 24 (CA.314) (referència cadastral 6761605).

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 19 de març de 2018 (núm. 2018-0012) emès per l'arquitecte  
municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  9  de  maig  de  2018  (núm.  SS-2018-0267)  que  consta  a  
l’expedient.

La proposta d'acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sosteniblitat 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 m'atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016,  
proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent

ACORD

5



Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres majors amb núm. d'expedient 4567/2017,  
sol·licitada per  NGF, amb NIF  XXXXX998B, per a la reforma de l'habitatge unifamiliar  
aïllat al c/ Pirineus, 24 (CA.314 - referència cadastral 6761605) d'aquest terme municipal,  
condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals d'obres majors,  
a les condicions  particulars que s'indiquen a l'informe tècnic  i  les  que es detallen  a  
continuació: 
- Abans de l’inici dels treballs caldrà aportar el nomenament del contractista.
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 19 de desembre  
de 2017.
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar  
el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
- 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 NGF 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 360,39 € 
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 65,97 € 

TOTAL   ................................ 426,36 € 
 
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  NGF,  i  a  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  
Diputació de Barcelona, i comunicar-lo al  Departament d'Intervenció general, Tresoreria i  
Finances,  al  d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (Cap de Departament,  arquitecte  
municipal).”

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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3.2 Expedient núm.: 546/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en la rehabilitació i 
adaptació de l'edifici del laboratori existent a l'ETAP  ubicat a la Ctra. Martorell a Olesa, km. 5'000 , 
a instància de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb NIF Q0801031F.

“S'ha presentat al registre general municipal en data 19 de gener de 2018 a les 12:32h  
(registre d'entrades núm.2018-E-RC-750), petició de llicència urbanística subscrita per  
l’Agència Catalana de l’Aigua,  amb NIF Q0801031F,  per a executar la rehabilitació  i  
adaptació de l'edifici del laboratori existent a l'ETAP ubicat a la Ctra. Martorell a Olesa,  
BV-1201, km. 5'000.

S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 21 de febrer de 2018 (núm. 2018-0064) subscrit per l'arquitecta  
tècnica municipal.
-  Informe jurídic  de data  28 de febrer  de 2018 (núm.  SS-2018-0237)  que consta a 
l'expedient.

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

ACORD

Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres menors amb núm. d'expedient 546/2018, a  
l’Agència Catalana de l’Aigua, amb NIF Q0801031F, per a executar les obres consistents  
en la rehabilitació i adaptació de l'edifici del laboratori existent a l'ETAP ubicat a la Ctra.  
Martorell  a  Olesa  BV-1201,  km.  5'000,  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 19 de gener de  
2018.
- 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. Aquesta  obra  està  exempta del  pagament  de l’Impost  sobre  Construccions,  
Instal·lacions i Obres (ICIO)  segons el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel  
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; i la Ordenança  
Fiscal número 6 de l’Ajuntament d’Abrera vigent per a l’exercici de 2018, que en el seu  
article 5 sobre Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva, estableix que està exempta de  
pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual  
sigui propietari les Comunitats Autònomes que, tot i estar subjectes a l’impost, estiguin  
directament destinades a obres hidràuliques, encara que la gestió se’n porti a terme per  
Organismes Autònoms, i tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.
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Tercer.  Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al  Departament  
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.

  
3.3 Expedient núm.: 1130/2018
Resolució de recurs de reposició, i llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a 
l'immoble ubicat a la Rd. Sant Jordi, 48 (CA.163), a instància de FPF, amb NIF XXXXX148P.
 
“En data 13 de febrer de 2018 es va presentar al registre general municipal (registre  
d'entrades núm. 2018-E-RC-1482), petició de llicència urbanística subscrita per FPF, amb 
NIF XXXXX148P, per a executar una piscina a la Rd. Sant Jordi, 48 (CA.163) (referència  
cadastral 6867612).

En relació amb la petició de la llicència d'obres sol·licitada es va adoptar l’acord 3.3 de la  
Junta de Govern Local de data 20 de març de 2018, entre altre, denegant la petició de  
llicència d’obres, en base a l’informe tècnic núm. 2018-0076 de data 1 de març de 2018  
subscrit per l’arquitecta tècnica municipal que informava desfavorablement la petició de  
llicència d’obres per a la construcció d’una piscina perquè part  del volum edificat  no  
s’ajustava al planejament urbanístic del sector (segons plànols aportats).

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  11  d’abril  de  2018  a  les  
9:40h (registre  d'entrades  núm.  2018-E-RC-3589),  escrit  subscrit  per  FPF,  amb  NIF  
XXXXX148P, que es pot qualificar de recurs de reposició contra l’acord 3.3 de la Junta de  
Govern Local de data 20 de març de 2018, amb l’aportació de documentació tècnica  
justificativa sol·licitant de nou llicència urbanística per a executar una piscina, a la Rd.  
Sant Jordi, 48 (CA.163) (referència cadastral 6867612).
 
En relació amb la nova documentació aportada,  s'han emès els  informes preceptius  
següents:
-  Informe tècnic  de data 17 d’abril  de 2018 (núm. 2018-0159)  emès per l'arquitecta  
tècnica municipal que en la seva part essencial diu:
“.../...Examinada la documentació que s'acompanya a la petició de llicència, es considera que és suficient i  
adequada.
La documentació  aportada (Plànol  2)  l’11.04.2018 amb número  de registre  218-E-RC-3589 corregeix  la  
situació de disconformitat urbanística detectada en l’informe anterior.
La disconformitat urbanística detectada a l’informe anterior núm. 2018-0076 ha estat provocada per un error  
en la grafia.
Un cop comprovat que la construcció auxiliar del porxo (*), adjacent a la façana dreta de la vivenda, es troba  
fora de la franja de reculada mínima, l’edificació emplaçada a la Rd. Sant Jordi, 48 deixa d’estar en situació de  
volum disconforme i, per tant, es poden autoritzar obres d’ampliació i d’obra nova.
(*) Construcció relacionada amb la llicència d’obres núm. 8.1.7-2008/306 .../...”

-  Informe  jurídic  de  data  9  de  maig  de  2018  (núm.  SS-2018-0268)  que  consta  a  
l'expedient, que entre d’altres diu:
“Numero informe: SS-2018-0268
Àrea gestora: Urbanisme 
Assumpte: Llicència obres majors per a la piscina
Núm. expedient: 1130/2018
…/…
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Cinquè. Segons la documentació presentada en data 11/04/2018 per part de la sol·licitant, a la qual cal  
donar  la  consideració  de  recurs  de  reposició,  s’ha  justificat  el  fet  que  l’edificació  compleix  amb  el  
paràmetre de separació a partions, pel que, a diferència d’allò establert en els anteriors informes tècnic i  
jurídic la construcció existent no es troba en situació de volum disconforme.
Sisè. S'ha emès informe favorable per part de l'arquitecta tècnica municipal.
.../...
CONCLUSIONS
Un cop comprovats els tràmits realitzats d'acord amb el relacionat anteriorment, i, vist que dites obres es  
pretenen realitzar en una finca, la construcció preexistent a la qual resulta conforme amb el planejament,  
amb estimació de la justificació presentada, s'INFORMA FAVORABLEMENT per a l’estimació del Recurs  
de Reposició interposat, procedint, en conseqüència a l'atorgament de la llicència esmentada, per part de  
l'òrgan competent.”

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 m'atorga el Decret núm. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 2016,  
proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer.  Estimar  el  recurs  de  reposició  presentat  en  data  11  d’abril  de  2018  a  les  
9:40h (registre d'entrades núm. 2018-E-RC-3589) per FPF, amb NIF XXXXX148P, contra  
l’acord 3.3 de la  Junta de Govern Local  de data 20 de març de 2018,  pels  motius  
exposats als informes tècnic i jurídic transcrits essencialment en la part expositiva.

Segon. Com a conseqüència del dispositiu primer, atorgar i aprovar la llicència d'obres  
majors amb núm. d'expedient 1130/2018, sol·licitada per FPF, amb NIF XXXXX148P, per  
a executar una piscina a la Rd. Sant Jordi, 48 (CA.163) (referència cadastral 6867612)  
d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions  
generals d'obres majors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les  
que es detallen a continuació:
-  Les ressenyades en el  projecte tècnic  visat  pel  Col·legi  d’Aparelladors,  Arquitectes  
Tècnics  i  Enginyers  d’Edificació  de  Barcelona  amb  el  núm.  AYB198,   però  amb la  
documentació complementària aportada pel promotor (plànol 2) en data 11 d’abril  de  
2018 (registre d'entrades núm. 2018-E-RC-3589), que substitueix a l’homòleg anterior. 
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de tramitar  
el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 902).
- 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.
 
Tercer. Informar a FPF 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 704,83  €
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Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 129,03  €
TOTAL  833,86  €

 
Quart. 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.
 
Cinquè. 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.
 
Sisè.  Notificar  aquest  acord a FPF, i  comunicar-lo a l'Àrea de Territori  i  Sostenibilitat  
(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.

 
3.4 Expedient núm.: 2647/2018
Llicència d'obres per a la substitució de vàlvula de gas natural a l'immoble ubicat al C/ Sant Esteve 
Sesrovires, 7, a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., amb NIF A63485890.
 
“S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  19  d’abril  de  2018  a  
les16:38h (registre d'entrades núm. 2018-E-RE-266), petició de llicència urbanística de  
data  16  d’abril  de  2018,  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  consistents  en  la  substitució  d’una  vàlvula  de  la  xarxa  de  
subministrament de gas natural  al  c/  Sant  Esteve Sesrovires,  7 (referència cadastral  
8854102).
 
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 26 d’abril de 2018 (núm. 2018-0031) subscrit per l'arquitecte  
tècnic municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  11  de  maig  de  2018  (núm.  SS-2018-0272)  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  
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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  2647/2018,  
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 la substitució d’una vàlvula 
de la xarxa de subministrament de gas natural al c/ Sant Esteve Sesrovires, 7 (referència 
cadastral  8854102),  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 la documentació tècnica presentada en data 19 d’abril de 2018  
(número de registre d'entrades 2018-E-RE-266)
 - 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.
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3.5. Expedients núms.: 2207/2018 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 d’abril de 2018. 

“S'han presentat durant el mes d’abril 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: 2208/2018
- INTERESSAT: JAMA
- NIF: XXXXX543T
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i/o jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Curt, 10 (CV1.246) (referència cadastral 0473731)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2304/2018
- INTERESSAT: JMM
- NIF: XXXXX812Z
- OBRES COMUNICADES: instal·lació de tanca
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Pi, 49 (LC.666) (referència cadastral 0856811)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2306/2018
- INTERESSAT: JAMA
- NIF: XXXXX161L
- OBRES COMUNICADES:  reforma de cuina i/o  bany,  instal·lació  de fals  sostre,  i  
instal·lacions d'aigua i electricitat
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Àger, 23 (referència cadastral 8873306)
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- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2309/2018
- INTERESSAT: Augest Associats SL
- NIF: B63512586
- OBRES COMUNICADES: reforma de bany i pintar el local
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Florida, 1 (referència cadastral 8669801)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2362/2018
- INTERESSAT: IM de la CF
- NIF: XXXXX233P
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Casamada, 8, Ent. 4a (referència cadastral 8567219)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2395/2018
- INTERESSAT: MPGM
- NIF: XXXXX617W
- OBRES COMUNICADES: paviment de patis i/o jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Bosc, 16 (CV1.B73) (referència cadastral 0672005)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2397/2018
- INTERESSAT: MIJA
- NIF: XXXXX052Z
- OBRES COMUNICADES: barbacoa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Rubí, 22 (referència cadastral 8371605)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2398/2018
- INTERESSAT: ANL
- NIF: XXXXX306X
- OBRES COMUNICADES:  arranjament  de goteres  en cuina,  menjador  i  terrassa;  
substitució de teules i arrebossar paret exterior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Sant Pere, 12, bxs. (referència cadastral 8566006)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2400/2018
- INTERESSAT: TCM
- NIF: XXXXX681K
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ República, 1, 2n 2a (referència cadastral 7975902)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2431/2018
- INTERESSAT: FAV
- NIF: XXXXX064K
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Llobregat, 5, 1r 3a (referència cadastral 8473701)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2434/2018
- INTERESSAT: CBP
- NIF: XXXXX160E
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina i canvi de paviment interior
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Jaume  I,  11 (referència  cadastral  
8775608DF0987N0001QT)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2448/2018
- INTERESSAT: DLS
- NIF: XXXXX538W
- OBRES COMUNICADES: construcció de petites jardineres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Bosc, 14 (CV1.B72) (referència cadastral 0672008)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2541/2018
- INTERESSAT: FJCG
- NIF: XXXXX163A
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Terrassa, 4, 1r 4a (referència cadastral 8272002)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres  
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2550/2018
- INTERESSAT: M de la VCI
- NIF: XXXXX872B
- OBRES COMUNICADES: substitució de banyera per plat de dutxa
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Tramuntana,  39 (referència  cadastral  
8574813DF0987S0014WM)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres  
arquitectòniques)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2552/2018
- INTERESSAT: JJMF
- NIF: XXXXX406R
- OBRES COMUNICADES: construcció de petites jardineres
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Múrcia,  5  (CV2.414) (referència  cadastral  
0680304DF1908S0001TP)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2553/2018
- INTERESSAT: NGA
- NIF: XXXXX242P
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina i/o bany
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Martorell,  31,  bxs.  1a (referència  cadastral  
8368502DF0986N0001QA)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2641/2018
- INTERESSAT: CCPP. PLAÇA OLIVERES 1
- NIF: H59689661
- OBRES COMUNICADES: reparació arqueta desguàs per embús
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- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pl. Oliveres, 1 (referència cadastral 8473506)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.20: intervenció puntual  
per a garantir mínims d'habitabilitat)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2654/2018
- INTERESSAT: AGG
- NIF: XXXXX911Y
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina i/o bany
-  UBICACIÓ  DE  LES  OBRES:  c/  Vacarisses,  13  (CV1.C34) (referència  cadastral  
0875719)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2657/2018
- INTERESSAT: ANL
- NIF: XXXXX306X
- OBRES COMUNICADES: substitució de portes i finestres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Sant Pere, 4, bxs. (referència cadastral 8566002)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2804/2018
- INTERESSAT: JNV
- NIF: XXXXX705K
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Estació, 25, 2n 2a (referència cadastral 8573014)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2805/2018
- INTERESSAT: JPM
- NIF: XXXXX437M
- OBRES COMUNICADES: reforma de la cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: c/ Rosers, 36, 5è 4a (referència cadastral 
8469001DF0986N0057PY)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

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.

3.6 Expedient núm.: 2429/2017 (E014/2017/060)  
Declaració de l’executivitat de la llicència d’obres atorgada a Inmobiliaria Monistrol, SL per obres 
de reforma i adequació al c/ Can Noguera, 8-14 

“Per acord núm. 3.9 adoptat per la Junta de Govern Local de data 7 de novembre de  
2017 s’atorga a la raó social Inmobiliaria Monistrol, SL, amb NIF B08112666, llicència per  
executar obres consistents en reforma i adequació de la façana principal i pati davanter a  
l’immoble  ubicat  al  carrer  de  Can  Noguera,  8-14  (referència  cadastral  8259109),  
condicionada l’executivitat de la llicència a l’aportació de la següent documentació:  
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- Còpia del Pla de Treball, aprovat per l’Autoritat Laboral.
- Full d’assumeix de l’empresa que realitzarà els treballs.
- Document que acrediti que  l’Empresa (especialitzada) que durà els treballs de  

desmunt  i  manipulació  de  material  amb  amiant,  està  inscrita  en  el  RERA 
Registre  d’Empreses  amb  Risc  d’Aminat  del  Departament  de  Treball  (RD  
396/2006)

El 16  de  març  de  2018,  AJB  amb  NIF  xxxxx258L,  subscriu  instància  en  nom  i  
representació de la raó social Inmobiliaria Monistrol, SL amb NIF B08112666 (registre  
d’entrada 2018-E-RC-2802), mitjançant la qual aporta la documentació requerida per tal  
que la llicència d’obres sigui efectiva i sol·licita la seva incorporació a l’expedient.

El 17 d’abril de 2018 l’arquitecta tècnica municipal ha emès l’informe núm. 2018-0156 
pel qual, un cop revisats i conforme els documents tècnics presentats per l’interessat,  
informa favorablement l’executivitat de la llicència d’obres.
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 i Mobilitat i Millora en ús  
de les atribucions que m'atorga el Decret núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016 
proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent
ACORD

Primer. Declarar l’executivitat de la llicència d’obres atorgada a la raó social Inmobiliaria  
Monistrol, SL, amb NIF B08112666 per l’execució de les obres consistents en reforma i  
adequació de la façana principal i pati davanter a l’immoble del carrer de Can Noguera,  
8-14 (referència cadastral  8259109),  segons acord núm. 3.9 adoptat per la Junta de  
Govern Local de data 7 de novembre de 2017.

Segon. Notificar  aquest  acord  als  interessats  i  comunicar-lo  al   Departament  
d'Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  (Cap  de  Departament  i  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.

  
3.7 Expedient núm.: 2649/2018
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a la Rd. Sant Jordi, 33 
(CA.97), a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., amb NIF A63485890.
 
“S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  19  d’abril  de  2018  a  les  
16:18h (registre  d'entrades  núm.  2018-E-RE-265),  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 a la Rd. Sant Jordi, 33 (CA.97) (referència 
cadastral 6765507).
 
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 27 d’abril de 2018 (núm. 2018-0034) subscrit per l'arquitecte  
tècnic municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  14  de  maig  de  2018  (núm.  SS-2018-0273)  que  consta  a  
l'expedient.
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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  2649/2018,  
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 a la Rd. Sant Jordi, 33 (CA.97) (referència cadastral 6765507), 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 la documentació tècnica presentada en data 19 d’abril de 2018  
(número de registre d'entrades 2018-E-RE-265)
- 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.
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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.

 
3.8  Expedient núm.:  204/2018 (E013/2017/038) i 223/2017 (E380/2017/12)
Legalització de mur interior i de les modificacions realitzades a les plataformes interiors i mur de 
façana,  incloent  mesures  correctores  i  a  l'immoble ubicat  a  l’Av.  Virrei  Amat,  7  (CV1.001),  a 
instància de CMM, amb NIF XXXXX707V.
 
“Per  decret  núm.  2017-1143  de  la  Regidoria  Delegada  d’Obres  i  Serveis,  Parcs  i  
Jardins,  Urbanisme,  Mobilitat  i  Millora  de  data  22  d’agost  de  2017  es  va  incoar  
l’expedient  núm.  223/2017  per  actuacions  realitzades  sense  la  preceptiva  llicència  
municipal, consistents en modificacions i ampliacions de plataformes de nivell en patis  
exteriors en execució, i modificacions en el mur de façana, i es van suspendre les  
obres  en  curs  (paralització  dels  moviments  de  terres  detectats  en  l’interior  de  la  
parcel·la mentre no s’obtingui la corresponent autorització municipal). 

Per decret de la Regidoria Delegada núm. 2017-1617 de data 19 de desembre de 2017  
es va ratificar la  incoació  de l'expedient  de protecció de la legalitat  urbanística, i  es 
requereix  als  presumptes  infractors,  MMF i  CMM,  amb NIF xxxxx423J i  xxxxx707V,  
respectivament, perquè en el termini de dos mesos procedissin a sol·licitar la llicència  
corresponent de les obres que siguin legalitzables aportant la documentació tècnica i  
administrativa preceptiva.

S'ha presentat al registre general municipal en data 22 de desembre de 2017, a les 13:05  
hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-11751),  projecte  de  legalització  de  la  
modificació de la plataforma interior de la parcel·la i mur de façana i la finalització dels  
acabats a l’Av. Virrei Amat, 7 (CV1.001) (referència cadastral 0275401), subscrita per  
CMM, amb NIF XXXXX707V, així  com diversa documentació tècnica complementària  
aportada  en  data  27  d’abril  de  2018  (registre  d'entrades  2018-E-RC-4215),  com  a  
resposta al  requeriment d'esmena de data 2 de febrer de 2018 (registre de sortides  
2018-S-RC-370 de data 5 de febrer de 2018).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents: 
-  Informe tècnic  de data 30 d’abril  de 2018 (núm. 2018-0187)  emès per l'arquitecta  
tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  25  de  maig  de  2018  (núm.  SS-2018-0276)  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 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 m'atorga el Decret núm. 2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016,  
proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent
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ACORD
 
Primer. Atorgar i aprovar la legalització del mur interior i de les modificacions realitzades  
a  les  plataformes  interiors  i  mur  de  façana,  incloent  les  mesures  correctores  i  la  
finalització dels acabats a l’Av. Virrei Amat, 7 (CV1.001) (referència cadastral 0275401),  
subscrita  per  CMM,  amb  NIF  XXXXX707V,  amb  núm.  d’expedient  204/2018  
(E013/2017/038),  condicionada  al  compliment  de  les  consideracions  i  condicions  
generals d'obres majors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les  
que es detallen a continuació: 
- Les  ressenyades  en  el  projecte  tècnic  visat  pel  Col·legi  d’Arquitectes  de  Catalunya  amb el  núm.  

2017008308, però amb les següents correccions, modificacions i excepcions: els plànols aportats el 27  
d’abril de 2018 (núms. 0, 1, 2 i 3) deixen sense efecte els plànols 2, 3 i 4 aportats 22 de desembre de  
2017.

- Aquest tràmit de legalització serà executiu un cop finalitzin els treballs d’acabat i les mesures correctores  
indicades a la documentació aportada el 27 d’abril de 2018.

- Les aigües pluvials  resultants de la pavimentació de pavimentació de patis i  creació/modificació  de  
plataformes de nivell han de ser canalitzades i conduïdes a la xarxa general de clavegueram; en cap cas,  
poden ser abocades ni a vial públic ni a terrenys adjacents

- 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 CMM, que tal i com s'estableix en les Ordenances Fiscals 6 i 8, se li  
practicarà  una  liquidació  definitiva,  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 427,16 €
Taxa llicència (< 90.150 €) 0,67 % Del pressupost 78,20 €

TOTAL  
 
........................................... 505,36 €

 
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.
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Cinquè.  Notificar  aquest  acord a CMM, i  comunicar-lo  al   Departament  d'Intervenció  
general,  Tresoreria i Finances i a l’Àrea de Territori  i  Sostenibilitat  (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.

3.9 Expedient núm.:   2650/2018
Llicència d'obres menors i  instal·lacions per a executar les obres consistents en la instal·lació 
interior de gas natural a l'immoble ubicat a la Rd. Sant Jordi, 33 (CA.97), a instància de TMCG, 
amb NIF XXXXX400X. 
 
“S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  20  d’abril  de  2018  a  
les11:58h (registre  d'entrades  núm.2018-E-RC-4010),  petició  de  llicència  urbanística  
subscrita per TMCG, amb NIF XXXXX400X, per a executar la instal·lació interior de gas  
natural a la Rd. Sant Jordi, 33 (CA.97) (referència cadastral 6765507).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 16 de maig de 2018 (núm. 2018-0044) subscrit per l'arquitecte  
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 25 de maig de 2018 de 2018 (núm. SS-2018-0275) 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 2650/2018,  
a TMCG, amb NIF XXXXX400X, per a executar la instal·lació interior de gas natural a 
la Rd. Sant Jordi, 33 (CA.97) (referència cadastral 6765507), 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 20 d’abril de  
2018.
- 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: 
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Concepte Tipus Import

Impost sobre Const., Instal., Obres 3,66 % Del pressupost 30,10 €

 TOTAL ................................... 30,10 €

 

Tercer. 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.
 
Quart. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  a  l'Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat  
(arquitecte tècnic municipal).”

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

3.10 Expedient núm.:   2635/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en canvi de vorada i 
substitució  de  fusteria  d’alumini  de la  porta  de l'immoble ubicat  al Ps.  Estació,  7,  Local  5, a 
instància d’AGS, amb NIF XXXXX040F, en nom i representació de MJZM, amb NIF XXXXX733H. 
 
“S'ha presentat  al  registre general municipal  en data 18 d’abril  de 2018 a les 18:03  
h (registre d'entrades núm. 2018-E-RC-3925), petició de llicència urbanística subscrita  
per  AGS, amb  NIF  XXXXX040F,  en  nom  i  representació  de  MJZM,  amb  NIF  
XXXXX733H, per a executar substitució de fusteria d’alumini, per habilitar porta d’accés  
de vehicles i adequació de gual en vorera al Ps. Estació, 7, Local 5 (referència cadastral  
8273712),  i  en  data  24  d’abril  de  2018  a  les  16:39h (registre  d'entrades  núm.  
2018-E-RC-4078), documentació per incorporar a l’expedient.
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 30 d’abril de 2018 (núm. 2018-0186) subscrit per l'arquitecta  
tècnica municipal.
-  Informe  jurídic  de  data  25  de  maig  de  2018  (núm.  SS-2018-0277)  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  
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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 2635/2018,  
a MJZM, amb NIF XXXXX733H, per a executar les obres consistents en la substitució de  
la fusteria d’alumini per habilitar la porta d’accés de vehicles i adequació de gual en  
vorera al Ps.  Estació,  7,  Local  5  (referència  cadastral  8273712),  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 24 d’abril de  
2018.
- Les peces de gual a col·locar han de ser del tipus “Manresa” adaptables per a vorada  
T-2.
- L’amplada del gual serà igual a l’amplada de la porta d’accés més 0,50 metres. 
- En cap cas es pot modificar l’alineació de la vorera.

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 98,31 €

 TOTAL ........................................ 98,31 €
 
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.
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Cinquè. Notificar  aquest  acord  a  l'interessat/da  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  a  l'Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat  
(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.: 2774/2018
Comunicació de transmissió d’activitat de bar i venda de pa i pastisseria a Ps. Estació, 7-9.

“Per  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  12681  de  data  06.07.2010,  es  va  atorgar  llicència  
d’activitat  d’acord  amb  la  legislació  aleshores  vigent  a  Panadería  Rebato  SL,  NIF  
B63252688, per a l’activitat dita, essent aquest l’últim transmitent autoritzat.

DMP498H  i  Panadería  Rebato  SL han  comunicat  la  transmissió  de  l’activitat  dita  
mitjançant instància conjunta entrada en data 30.04.2018 (núm. de registre 4251) 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. Cal atendre especialment el punt 3 de  
la  Disposició  transitòria  quarta de la  Llei  20/2009,  on s’estableix  que les  activitats  
classificades en els annexos III i IV de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció  
integral de l’administració ambiental, que a l’entrada en vigor de la 20/2009 disposin  
de  llicència  d’activitats  resten  convalidades  d’haver  de  disposar  de  la  llicència  
ambiental  o  d’haver  de  realitzar  la  comunicació  ambiental  i  resten  excloses  de  
l’obligació de dur a terme els controls periòdics.

S’ha emès l’informe tècnic / acta de comprovació de data 09.05.2018,  corresponent a 
aquesta activitat, amb dictamen positiu.

S’ha  emès  l’informe  lingüístic  sobre  la  idoneïtat  del  text  del  rètol  corresponent  a  
aquesta activitat núm. 02/2018 de data 14.05.2018, 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 de transmissió:
Titular: DMP498H
Rètol de l’establiment: FORN DE PA LOLI
Activitat: bar i venda de pa i pastisseria
Emplaçament: Ps. Estació, 7-9
Classificació: activitat de baix risc inclosa a l’annex II (codi 563) d’acord amb la Llei  
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració  
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de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica  
(LSA).

Segon. Ratificar la imposició a l’activitat autoritzada de les condicions, limitacions, i  
mesures correctores en el  seu funcionament  establertes en el  Decret  de l’Alcaldia  
núm.  12681  de  data  06.07.2010  i  successius,  en  tot  allò  que  no  contradigui  les  
condicions  que  s’exposen  a  continuació  i  la  normativa  vigent.  L’incompliment  serà  
causa de revocament de la legalització ambiental, prèvia audiència de l’interessat.

Tercer. Acordar la imposició de les condicions complementàries següents:
1. L’activitat  queda sotmesa al  règim de comunicació segons determina 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.

2. El nou titular de l’activitat ha de mantenir en perfecte estat de conservació i  
funcionament els  dispositius de seguretat contra incendis i de senyalització i  
enllumenat d’emergència que han estat verificats en la darrera inspecció.

3. El  nou  titular  de  l’activitat  ha  de  tramitar  el  canvi  de  titularitat  del  
subministrament d’aigua, i altres que corresponguin, en el termini d’un mes des  
d’aquest acord.

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

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

6. L’establiment  restarà  inclòs  dins  del  programa  de  vigilància  d’establiments  
alimentaris d’Abrera,  pel  que  la  no  resolució  de  les  deficiències  o  el  no  
compliment  de  la  legislació  vigent  podran  ser  causa  del  cessament  de 
l’activitat.

7. L’horari d’obertura al públic es subjectarà al que regula l’acord núm. 2944 de la  
Junta de Govern Local de data 21.11.07.

8. Si és el cas, la possible ocupació de la via pública amb taules i cadires s’haurà  
de sol·licitar a part, i en tot cas se subjectarà al Pla específic d’ocupació de la  
via pública amb taules i cadires vigent, aprovat per l’Ajuntament d’Abrera.

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

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

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

Quart. Informar l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 11, codi 16, se li  
practicarà una liquidació de la taxa d’intervenció ambiental per 98,34 €.  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.
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Cinquè. Notificar aquest acord al sol·licitant, tot indicant-li que l’Ajuntament d’Abrera  
farà  públiques  o  cedirà  a  tercers  (sempre  a  títol  gratuït)  les  dades  bàsiques  que  
resulten  d’aquest  expedient  (nom  de  l’establiment,  activitat,  localització,  telèfon  i  
adreça electrònica o pàgina web). Tanmateix, el titular de l’activitat pot comunicar de  
forma fefaent la seva oposició total o parcial a la difusió d’aquestes dades.

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

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

5.- SUBVENCIONS

5.1 Expedients núms.:  4330/2017 (G404/2017/74); 4332/2017 (G404/2017/76); i 4334/2017 
(G404/2017/78)
Acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona, per a tres actuacions diferents 

“Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2017-1594 de data 13 de desembre de 2017 es va  
sol·licitar a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona,  
entre d’altres, subvenció per a les actuacions anomenades:

- Millores de la piscina municipal d’estiu (expedient núm. 4330/2017)
- Actuacions de rehabilitació de l’Hotel d’Entitats (expedient núm. 4332/2017) 
- Nova tanca exterior Escola Bressol Mon Petit (expedient núm. 4334/2017)

Segons  publicació  emesa  per  la  Diputació  de  Barcelona,  Direcció  de  Serveis  de  
Cooperació Local, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 19 d’abril de  
2018,  que  resol  el  procediment  de  concessió  d’ajuts  en  el  marc  del  Programa 
complementari de reforma i millora d’equipaments locals del Pla Xarxa de Governs  
Locals  2016-2019,  s’atorguen,  entre  d’altres,  les  subvencions  que es  relacionen  a  
continuació:

Actuació Import
- Reforma de la  instal·lació  de climatització de l’àmbit  de la  piscina i  

platja del centre Aquàtic Municipal, mitjançant la substitució de l’equip  
existent

50.000 €

- Actuacions de rehabilitació de l’Hotel d’Entitats 50.000 €
- Nova tanca exterior Escola Bressol Mon Petit 10.000 €

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

La proposta d'acord ha estat formulada per l’Àrea de Servei 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  núm. 2016-1302 de 22 de  
desembre de 2016 proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD
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Primer.  Acceptar  les  subvencions  concedides  per  la  Direcció  de  Serveis  de  
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, que es relacionen:

Actuació Import
- Reforma de la  instal·lació  de climatització de l’àmbit  de la  piscina i  

platja del centre Aquàtic Municipal, mitjançant la substitució de l’equip  
existent 

50.000 €

- Actuacions de rehabilitació de l’Hotel d’Entitats 50.000 €
- Nova tanca exterior Escola Bressol Mon Petit 10.000 €

Segon. Aprovar  el  compromís  d'ingrés  per  import  de  110.000  €  amb  càrrec  a  
l'aplicació pressupostària 46100 de l’exercici 2018.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria, i  
als Serveis municipals corresponents.”

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

5.2 Expedient núm.: 869/2018
Acceptació  de  subvenció  de  la  Diputació  de  Barcelona  per  a  l’actuació  per  a  la  reforma, 
condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits - Ajut econòmic

“Mitjançant  Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0178 de data 5  de febrer  de 2018  es  va  
sol·licitar a la Diputació de Barcelona, entre d’altres, subvenció per a l’actuació per a la  
reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits.

Segons  publicació  emesa  per  la  Diputació  de  Barcelona,  Direcció  de  Serveis  de  
Cooperació Local, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 de maig de  
2018, que resol el procediment de concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg  
de serveis  per l’any 2018 del  Pla “Xarxa de Governs Locals  2016-2019”,  s’atorga,  
entre d’altres, la subvenció que es relaciona a continuació:

Actuació Import
- Reforma,  condicionament  i  rehabilitació  d'habitatges  municipals  o 

cedits
24.000 €

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

La proposta d'acord ha estat formulada per l’Àrea de Servei 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  núm. 2016-1302 de 22 de  
desembre de 2016 proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD

Primer.  Acceptar la subvenció concedida per la Direcció de Serveis de Cooperació  
Local de la Diputació de Barcelona, que es relaciona:
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Actuació Import
- Reforma,  condicionament  i  rehabilitació  d'habitatges  municipals  o 

cedits
24.000 €

Segon. Aprovar el compromís d'ingrés per import de 24.000 € amb càrrec a l'aplicació  
pressupostària 46100 de l’exercici 2018.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria, i  
als Serveis municipals corresponents.”

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

5.3 Expedient: 2540/2018
Acceptació subvenció teixit empresarial. Ajuts del Catàleg 2018 de Diputació de Barcelona.

“El 22 de febrer de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar  
per acord ref. Registre 36/2018 els ajuts als municipis de la província en el Pla “Xarxa  
de Governs Locals 2016-2019” i  el seu règim regulador,  mitjançant  el  qual els ens 
locals poden accedir als diferents recursos de suport econòmic, tècnic i material.

Un  cop  valorada  l’oferta  del  Catàleg  2018,  des  del  departament  de  Promoció  
Econòmica, es van sol·licitar les següents accions:

Àrea: Desenvolupament Econòmic Local
Classe de recurs : Recull d'activitats de suport al teixit empresarial
Tipus de recurs: Material
Petició Supramunicipal, subvenció del 90% de l’acció
Accions:

1. Requisits legals i fiscals de la venda on-line 
Preu: 660€ 
Subv. Diputació: 594€

2. El viatge emocional d’emprendre. Mapa del que sentim en cada fase del procés  
d’emprendre
Preu: 960€
Subv. Diputació: 864€

El 10 d’abril de 2018 es rep mitjançant registre d’entrada 2018-E-RC-3563, notificació  
de l’aprovació,  en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de  
Governs Locals  2016-2019” i  del  Catàleg sectorial,  “Recull  d’activitats  de suport  al  
teixit empresarial” de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, que d’acord amb  
els criteris de distribució es concedeix a l’Ajuntament d’Abrera: 

27



Atès l’informe tècnic  favorable  PE 30/2018  de  data  18/04/18 i  d’acord  amb tot  el  
relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció Econòmica, en ús de 
les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 

ACORD:

Primer. Acceptar  la  subvenció  atorgada  per  la  Diputació  de  Barcelona  relativa  al  
Recull d’activitats de suport al teixit empresarial de l’Àrea de desenvolupament  
Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per al 2018.

Segon. Reconèixer  el  dret  per  un  import  de  1.458,00  €  que  s'imputa  la  partida 
pressupostària 46101 Transferències Corrents Diputació. Promoció Econòmica 

Segon. Notificar aquest acord a l’Àrea de desenvolupament Econòmic Local –Servei  
de Mercat de Treball-  de la Diputació de Barcelona i  comunicar-ho al  departament  
d’Intervenció.”

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

5.4 Expedient núm.: G404/2017/51
Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona, per a l’actuació anomenada “Creació de 
dos habitatges d’emergència social al cos annex de la masia de Can Morral”

“Mitjançant  Decret  d’Alcaldia  núm.  2017-0170 de data 6  de febrer  de 2017  es  va  
sol·licitar a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona,  
entre d’altres, una subvenció per a l’actuació anomenada “Creació de dos habitatges  
d’emergència social al cos annex de la masia de Can Morral” (tramitada la petició el  
07.02.2017 -núm. registre sol·licitud 1740011907-)

En data 28 d’abril de 2017 l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona comunica  
a l’Ajuntament d’Abrera que la subvenció sol·licitada ha estat estimada per a l’actuació  
anomenada “Creació de dos habitatges d’emergència social al cos annex de la masia  
de Can Morral”.

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

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

ACORD

Primer.  Acceptar la subvenció concedida per l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de  
Barcelona, per l’actuació anomenada “Creació de dos habitatges d’emergència social  
al cos annex de la masia de Can Morral” (import de la subvenció: 24.000 €).

Segon. Aprovar el compromís d'ingrés per import de 24.000 € amb càrrec a l'aplicació  
pressupostària 46100.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció General i Tresoreria, al  
Servei de Territori i Sostenibilitat, i a la Cap de Manteniment i Espai Públic.”

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

5.5 Expedient núm.: 2527/2018
Aprovació subvenció fons de prestació de la Diputació de Barcelona any 2018

“El 22 de febrer de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar  
per acord ref. Registre 36/2018 els ajuts als municipis de la província en el Pla “Xarxa  
de Governs Locals 2016-2019” i  el seu règim regulador,  mitjançant  el  qual els ens 
locals poden accedir als diferents recursos de suport econòmic, tècnic i material.

Un  dels  recursos  econòmics  concretables,  en  funció  dels  àmbits  de  cooperació,  
d’acord amb l’article 5.6b) del règim del catàleg de serveis de l’any 2018, són els fons  
de prestació,  que consisteixen en transferències dineràries de caràcter excepcional  
per al  finançament de serveis  i  estructures de gestió local,  distribuïdes per criteris  
objectius  i  unívocs  relacionats  amb  l’objecte  finançat  de  caràcter  poblacional,  
territorial, socioeconòmic o de gestió.
Aquests fons de prestació s’atorguen per concessió directa amb concurrència.

El  07  de  març  de  2018  es  rep  mitjançant  registre  d’entrada  2018-E-RC-2392,  
notificació del dictamen de la concessió de la subvenció del fons de prestació (SLO 
2018), que d’acord amb els criteris de distribució es concedeix a l’Ajuntament d’Abrera  
el següent fons de prestació:

Les actuacions objecte del fons de prestació tenen un període d’execució comprés  
entre l’1 de novembre de 2017 al 31 d’octubre de 2018.
La  Diputació  de  Barcelona  segons  l’article  33.3  del  règim  del  Catàleg,  paga  per  
avançat  el  75%  de  l’import  concedit,  a  partir  que  Ajuntament  d’Abrera  presenti  
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l’acceptació expressa. El pagament de l’import restant de la concessió es farà prèvist  
presentació de la justificació de les despeses de l’actuació.

Aquesta  subvenció  està  contemplada  a  la  partida  pressupostària  241  131000  
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMP. PROMOC. ECONÒMIC i  
241 16000 SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL PROMOCIÓ ECONÒMICA.

Atès  l’informe tècnic  favorable  PE 28/2018  de  data  17/04/18 i  d’acord  amb tot  el  
relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció Econòmica, en ús de 
les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 

ACORD:

Primer.  Acceptar el fons de prestació concedit per la Diputació de Barcelona.

Segon. Aprovar el compromís d'ingrés per import de 26.631,18 € euros amb càrrec a  
l'aplicació  pressupostària  46101  Transferències  Corrents  Diputació.  Promoció 
Econòmica en  concepte  de  fons  de  prestació  “Suport  econòmic  a  les  estructures  
bàsiques per al  funcionament dels Serveis Locals d’Ocupació de les entitats locals  
amb conveni Xaloc, de la Diputació de Barcelona per al 2018”

Tercer. Reconèixer el dret per un import de 19.973.38 € (75% del import concedit). El  
pagament  del  import  restant  de  la  concessió  es  farà  prèvia  presentació  de  la  
justificació de les despeses de l’actuació

Tercer. Notificar aquest acord a l’Àrea de desenvolupament Econòmic Local –Servei  
de Mercat de Treball-  de la Diputació de Barcelona i  comunicar-ho al  departament  
d’Intervenció.”

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

5.6 Expedient núm.: 4728/2017
Acceptació d’ajut econòmic per part del Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona 
en el  marc del  Catàleg de l’any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Tallers  
mensuals de dinamització – Codi 18/Y/256342

“El 6 de febrer de 2018 l’Ajuntament d’Abrera va sol·licitar davant la Seu Electrònica  
de la Diputació de Barcelona un recurs econòmic de 4.500 € per poder fer activitats de  
foment d’afluència de gent als comerços. El cost total de les accions previstes serà de  
6.000 €.

El 26 d’abril de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la  
concessió de l’ajut sol·licitat en el marc del Catàleg de l’any 2018 del Pla Xarxa de  
Governs Local 2016-2019 de tallers mensuals de dinamització.

El 30 d’abril de 2018 es rep un correu electrònic de part de la Diputació de Barcelona  
comunicant que concedeixen l’ajut demanat. 

Les actuacions objecte de l’ajut tenen un període d’execució comprés entre la data  
d’acceptació de la subvenció per part de l’Ajuntament d’Abrera i el 31 de desembre de  
2018.
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Les  despeses  relacionades  aniran  a  càrrec  de  la  partida  pressupostària  22699  -  
despeses diverses activitats i funcionament de promoció econòmica i consum.

Atès l’informe tècnic favorable PE 33/2018 de data 02/05/2018 i d’acord amb tot el  
relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció Econòmica, en ús de 
les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 

ACORD:

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona del Servei de  
Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de l’any 2018 del  
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.  Tallers mensuals de dinamització – Codi  
18/Y/256342

Segon.- Aprovar el compromís d'ingrés per import de 4.500€ que s'imputa la  partida 
pressupostària 46101 Transferències Corrents Diputació. Promoció Econòmica 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Servei de Comerç Urbà de la Diputació de  
Barcelona  i comunicar-ho al departament d’Intervenció.”

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

6. CONVENIS

6.1 Expedient núm.: 2743/2018 
Aprovació del conveni de col·laboració cultural entre la Fundació del Gran Teatre del Liceu i 
l’Ajuntament d’Abrera.

“Des  de  la  Regidoria  de  Cultura  es  considera  que  és  d’interès  públic  i  social  la  
realització d’activitats culturals i festives com l’espectacle “Liceu a la fresca” consistent  
en la projecció de l’òpera “Manon Lescaut”, de G. Puccini, que es representarà al Gran  
Teatre del Liceu.
 
Aquesta activitat suposa la iniciativa per part d’aquest Ajuntament en fer arribar l’òpera  
a tots els ciutadans del nostre municipi que hi estiguin interessats, transmetent uns  
valors culturals d’alt grau qualitatiu.

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

Per tot l’exposat, es considera favorable la projecció d’òpera al nostre municipi.

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

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei 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. Aprovar el conveni de col·laboració cultura entre la Fundació del Gran Teatre  
del Liceu i  l’Ajuntament d’Abrera on es regulen tots els acords i  compromisos que  
comporta l’activitat de projecció d’òpera al nostre municipi.

Segon.  Notificar  aquest acord a la promotora d’aquesta activitat,  La Fundació del  
Gran Teatre del Liceu, amb N.I.F.: G-60754223, domiciliada a la Rambla núm. 51-59,  
08002 Barcelona, amb e-mail: direccio@liceubarcelona.cat.

Tercer.  Comunicar aquest acord al Servei de Cultura, Servei de Joventut, Servei de  
Policia Local, Serveis Urbans i, Servei de Comunicació per a donar difusió de l’activitat  
al web municipal i a l’agenda cultural.”

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

ANNEX

CONVENI DE COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL 
LICEU I L’AJUNTAMENT D’ABRERA.

Barcelona, el dia ____ de maig de 2018

REUNITS

D’una banda,  la senyora Anna Serrano i Pinsach, major d’edat, amb DNI núm. 43.52.1916 M,  
en qualitat de Directora Financera de la  FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, amb NIF 
G-60754223 i domicili a la Rambla núm. 51-59 de Barcelona 08002, en virtut d’escriptura de  
poder atorgada davant del notari de Barcelona, Sr. Ignacio J. Boisán Cañamero en data 17 de 
setembre de 2008 i amb  número de protocol 640 (en endavant, el LICEU);
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De l’altra part, el senyor Jesús Naharro Rodríguez, en la seva qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament 
d’Abrera (en endavant, l’AJUNTAMENT), com a representant legal de la Corporació municipal, i  
assistit del secretari municipal, senyor Oscar Buxeres Soler, que dóna fe de l’acte.

Reconeixent-se  mútuament  la  capacitat  requerida  per  atorgar  el  present  conveni  de 
col·laboració,

MANIFESTEN

I. Que el LICEU és una fundació privada catalana de caràcter cultural, la principal 
finalitat de la qual és promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin 
en el foment i la potenciació de la cultura musical operística.

II. Que l’any 2007 el  LICEU va iniciar el projecte “Liceu a la platja” consistent en 
projectar en una pantalla de grans dimensions situada a la platja de la Barceloneta 
l’òpera que s’estava representant al Liceu aquella mateixa nit. Després de l’èxit 
obtingut, el LICEU vol estendre aquesta iniciativa a altres indrets de Catalunya per 
tal  de  posar  l’òpera  a  l’abast  de  tothom,  sense  limitacions  econòmiques  ni 
geogràfiques.

III. Que l’AJUNTAMENT, conscient de la importància i la generalització creixent de les 
activitats  artístiques  i  de  la  cultura,  està  interessat  a  participar  en  aquesta 
iniciativa per fer arribar l’òpera a tots els ciutadans del seu municipi que hi estiguin 
interessats, de forma gratuïta.

IV. Que, amb aquesta finalitat, ambdues institucions decideixen atorgar un conveni 
de col·laboració cultural d’acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

El LICEU, en tant que promotor, i l’AJUNTAMENT, en tant que organitzador, col·laboraran  amb 
la  finalitat  d’executar  l’espectacle  “Liceu  a  la  fresca”  consistent  en  la  projecció  de  l’òpera 
“Manon Lescaut”,  de G. Puccini,  (en endavant,  “la  projecció”) que es  representarà  al  Gran 
Teatre del Liceu.

La projecció es farà el dissabte, dia 16 de juny de 2018, a les 22:00 h aproximadament. 

La funció serà enregistrada i emesa pel canal 33 de Televisió de Catalunya i simultàniament a la 
pantalla de grans dimensions que l’AJUNTAMENT instal·larà en el seu municipi.

Segona. Compromisos del LICEU
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El LICEU, com a promotor del projecte “Liceu a la fresca”, es compromet a: 

1. Dur a terme la representació de la funció de “Manon Lescaut” programada pel dia 
16 de juny de 2018, a les 20:00 h i enregistrar-la.

2. El mateix dia, emetre en diferit l’enregistrament de la funció, en alta definició, a 
través del canal 33 de Televisió de Catalunya. L’AJUNTAMENT podrà agafar la senyal  
directe d’antena.    

3. Subscriure un conveni amb Televisió de Catalunya per a la realització de l’emissió 
esmentada i coordinar a tots els Ajuntaments que participin en el projecte. 

4. Assumir el cost dels drets de propietat intel·lectual de tots els artistes i executants.

5. Col·laborar amb els tècnics de l’AJUNTAMENT en l’assessorament i definició de les 
necessitats  tècniques  per  tal  que  es  pugui  fer  la  projecció  a  la  pantalla  que 
s’instal·larà en el lloc del municipi que decideixi l’AJUNTAMENT.

Tercera. Compromisos de l’AJUNTAMENT

L’AJUNTAMENT, com a organitzador de la projecció en el seu municipi, es compromet a:

1. Tramitar  l’expedient  administratiu  i  obtenir  una  resolució  administrativa  que 
autoritzi l’organització de l’acte, el seu caràcter obert a la ciutadania sense cobrar  
preu d’entrada.

2. Decidir  en quin indret  del  seu municipi  es realitzarà la projecció i  comunicar-ho 
prèviament al LICEU.  

3. Assumir el  cost de la instal·lació i  posterior  desmuntatge de la infraestructura a 
l’emplaçament escollit, així com qualsevol altre cost o taxa, i aportar el material de 
vídeo i àudio necessaris per la retransmissió.

4. Aportar  les  cadires  i  tot  el  material  que sigui  necessari  per  fomentar  i  facilitar 
l’assistència del públic a la projecció de l’òpera.

5. Aportar els mitjans humans suficients per a la correcta organització de l’acte.

6. Controlar la seguretat de les instal·lacions, respectant l’aforament màxim, que es 
determinarà  en funció de l’indret  elegit,  i  vetllar  per  la  seguretat  i  higiene dels 
espectadors.
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7. Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos 
d’aquest  espectacle públic.  Per  tal  d'acreditar-ne la  contractació,  l’AJUNTAMENT, 
s'obliga a lliurar-li al LICEU el certificat justificatiu corresponent.

8. Complir i fer complir la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectables 
públics, així com el seu reglament aprovat pel Decret  112/2010, de 31 d’agost.

Quarta. Gratuïtat del conveni

Aquest conveni té caràcter gratuït. Cada part assumirà el cost de la seva col·laboració sense 
que pugui repercutir a l’altra cap import.

Cinquena. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Aquest conveni no es pot entendre de cap manera com una cessió o concessió de drets de 
propietat intel·lectual i industrial, segons el que correspongui, en relació a la informació, les  
dades o els coneixements que una part pot proporcionar a l’altra i que poden ser susceptibles  
d’explotació, segons el que disposa la normativa aplicable de la propietat intel·lectual i de la  
propietat  industrial.  Les  llicències  o  cessions  de drets  de propietat  intel·lectual  i  industrial  
només es poden conferir de manera expressa en un contracte o conveni específic.

Sisena. Comunicació

Correspon a l’AJUNTAMENT la promoció i comunicació de l’esdeveniment per tots els mitjans 
que consideri pertinents, per tal que sigui un èxit d’assistència de públic. El LICEU posarà a la  
seva disposició continguts per generar els materials sobre la producció operística per facilitar la 
promoció  i  comunicació  de  l’espectacle.  El  LICEU  haurà  de  donar  el  vistiplau  de  tots  els  
elements promocionals d’aquest esdeveniment.

En l’apartat de crèdits dels materials publicitaris que l’AJUNTAMENT decideixi editar es farà  
constar expressament que “Liceu a la fresca” és una iniciativa promoguda pel Gran Teatre del 
Liceu.

Setena. No constitució de vincle o societat entre les parts

El present conveni no representa la constitució de cap societat, associació o cap altra classe de 
vinculació  entre  les  parts,  les  quals  assumeixen  només  les  obligacions  que  figuren  en  la  
redacció del seu text, i a elles limiten les responsabilitats respectives.

Els acords,  contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar amb tercers 
durant la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altra i al mateix conveni.

Entre l’AJUNTAMENT i el LICEU no existeix cap mena de relació de solidaritat o subsidiarietat, i 
cada una respon de forma individual i exclusiva per les seves accions o omissions que tinguin 
causa en aquest conveni.
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Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modifiquin en el futur el 
present document adoptant com a forma de col·laboració qualsevol forma associativa admesa 
legalment.

Vuitena. Vigència de l’acord

El  termini  de  vigència  d’aquest  conveni  s’estableix  des  de  la  data  de  signatura  i  fins  a  la 
realització de l’acte i posterior desmuntatge de la infraestructura.

Novena. Modificacions de l’acord

El  present  document  constitueix  el  total  acord  entre  les  parts  i  substitueix  qualsevol 
comunicació o document de data anterior en relació al seu objecte.

Qualsevol esmena o addenda posterior s’ha de fer per escrit, i perquè sigui vàlida ha de ser  
signada per  ambdues  parts,  fent  constar  de manera  clara  i  distinta  que és  una esmena o  
addenda del present conveni.

Desena. Causa de resolució anticipada

Les causes de resolució anticipada del conveni són:

a) L’acord mutu de les parts signatàries.
b) L’incompliment d’alguna de les clàusules o de la normativa aplicable.
c) La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.

Si s’escau, la resolució anticipada del conveni s’hauria de formalitzar en una clàusula addicional  
signada per ambdues parts, on s’especifiqués la causa de resolució i la forma de finalitzar les 
actuacions en curs.

Onzena. Transmissió de drets i obligacions

Cap de les parts podrà cedir total o parcialment els seus drets i obligacions derivats d’aquest  
acord sense el consentiment exprés, previ i escrit de l’altra.

Dotzena. Transparència

El LICEU informa L’AJUNTAMENT que, en compliment a l’establert a la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la resta  
de normativa de desenvolupament de la mateixa a la qual està subjecte el LICEU, les 
dades  d’identificació  i  algunes  condicions  incloses  en  el  present  conveni  seran 
publicades  al  corresponent  espai/portal  destinat  a  Transparència,  per  la  qual  cosa 
l’AJUNTAMENT es dóna per informada de l’anterior.

Tretzena. Jurisdicció
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Per a qualsevol divergència fruit de la interpretació o l’aplicació d’aquest conveni les parts, amb 
renúncia al seu propi fur, si en tenen, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de 
Barcelona.

I en senyal de conformitat, les parts signen el present conveni, per duplicat i a un sol efecte, en 
el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

Per la Fundació del Per l’Ajuntament d’Abrera  
Gran Teatre del Liceu

Anna Serrano i Pinsach Jesus Naharro Rodríguez Oscar Buxeres Soler
Directora Financera Alcalde El Secretari

En dono fe

6.2 Expedient: 2577/18
Aprovació de conveni amb el Consell Comarcal en el marc del programa Treball i Formació de 
persones aturades 2017, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

“El  05  d’octubre  de  2017,  l’Ajuntament  d’Abrera  va  aprovar  el  decret  de  regidora  
delegada 2016-1307 pel qual  sol·licitava al  Consell  Comarcal del Baix Llobregat  la  
prestació  dels  serveis  comarcals  dels  projectes  “Projecte  Comarcal  de  suport  
administratiu i en l’atenció directa al públic” i del “Projecte comarcal d’assessorament i  
sensibilització en accions cíviques i mediambientals”, en el marc del programa Treball  
i Formació, convocatòria 2017 que regula l’Ordre TSF/296/2016 de 2 de novembre, i  
Resolució  TSF/2162/2017  d’1  de  setembre,  per  la  qual  s’obre  la  convocatòria  de  
subvencions per a l’any 2017 del programa Treball i Formació 

La única manera que tenia l’Ajuntament d’Abrera d’accedir als recursos del Programa 
Treball i Formació 2017, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, era a  
través d’una sol·licitud conjunta amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

En aquest  sentit,  s’establia  que l’Ajuntament  d’Abrera,  posteriorment a la  resolució  
d’atorgació de la subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, hauria  
de  formalitzar  un  conveni  amb el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  per  tal  de  
regular-hi l’execució. La vigència d’aquest conveni serà des de la seva signatura i fins  
a la data de finalització del projecte Treball i Formació, en data 30 de gener de 2019.

En  data  24  de  novembre  de  2017  el  Servei  d’Ocupació  Públic  de  Catalunya  ha  
notificat  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  la  resolució  d’atorgament  de  la  
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subvenció d’acord amb la Resolució TSF/2162/2017, de 3 de novembre, per la qual  
s’obre la  convocatòria  per  a l’any  2017 per  a la  concessió  de subvencions per  al  
Programa Treball i Formació. 

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

L’Ajuntament d’Abrera com a contraprestació econòmica per la realització dels serveis  
que  farà  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  haurà  d’abonar  la  quantitat  de  
2.008,00 € abans del 8 d’abril de 2018. Aquest import contempla les indemnitzacions  
per finalització de contracte de les persones contractades en el projecte, la formació  
en  prevenció  de  riscos  laborals,  les  revisions  mèdiques,  les  visites  tècniques  de  
coordinació de la prevenció de riscos laborals i la gestió i coordinació que realitza el  
Consell Comarcal del Baix Llobregat per la prestació dels serveis sol·licitats.

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

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

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

Vist l’informe tècnic favorable PE 23/18 de data 20 d’abril de 2018 i d’acord amb tot el  
relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció Econòmica, en ús de  
les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016,  
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD:

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

Segon. Autoritzar i disposar la despesa en concepte del programa Treball i Formació  
2017 per import de 2.008,00€ al Consell Comarcal, reconèixer l’obligació a càrrec de 
l’aplicació  pressupostària  241/46500  i  aprovar  l’ordenació  del  pagament  al  Consell  
Comarcal  amb  NIF  P5800011H.  L’Ajuntament  d’  Abrera  realitzarà  el  pagament  
d’aquests 2.008,00€  abans del 8 d’abril de 2019..

Tercer. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i comunicar-lo al  
Departament d’Intervenció General i Tresoreria.”
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Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

ANNEX:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ ABRERA I EL 
CONSELL  COMARCAL  DEL  BAIX  LLOBREGAT   EN  EL  MARC  DEL 
PROGRAMA  TREBALL  I  FORMACIÓ  2017,  PROMOGUT  PEL  SERVEI 
PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

Sant Feliu de Llobregat,    de             de 2018

REUNITS:

D’una  part,  el  Sr.  Jesús  Naharro  Rodríguez,  en  qualitat  d’alcalde  de 
l’ajuntament d’ Abrera, i en virtut de les facultats que li confereix l’acord de 
Junta de Govern Local  de  data x de x de 2017, assistit  per el  Sr.  Òscar 
Buxeres Soler secretari d’aquesta entitat.

D’altra part, el senyor Josep Perpinyà i Palau, en qualitat de President del 
Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  i  en  virtut  de  les  facultats  que  li 
confereix l’acord de Junta de Govern de data 5 de febrer de 2018, assistit pel 
Sr. Lluís González Roig, Secretari Accidental d’aquesta entitat, que dóna fe de 
l'acte,

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:

Primer.-  Que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’Ordre 
TSF/296/2016,  de  2  de  novembre,  per  la  qual  s’aproven  les  bases 
reguladores per  a la  concessió  de subvencions  per  al  Programa Treball  i 
Formació  i  la  Resolució  TSF/2162//2017,  d’1  de  setembre,  va  obrir  la 
convocatòria de subvencions per a l’any 2017 del nou programa Treball i 
Formació.

Segon.-  L’objecte  d’aquesta  convocatòria  de  subvenció  és  afavorir  la 
inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de persones en situació d’atur 
de llarga durada, beneficiàries de la renda mínima d’inserció, i  dones en 
situació d’atur; mitjançant la realització d’accions integrades d’experiència 
laboral i accions de formació. 

Tercer.- El programa Treball i Formació 2017 contempla quatre línies de 
subvenció per a la contractació i formació de persones en atur, amb 
duració de 6 o 12 mesos en funció de la línia de subvenció.
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- Línia PANP:  per  a persones  en situació d’atur  de llarga durada no 
perceptores de prestació per desocupació o subsidi  ni de l’ajut del 
Programa  de  Requalificació  Professional  (PREPARA),  preferentment 
més  grans  de  45  anys.  S’entén  per  persones  aturades  de  llarga 
durada les persones inscrites al SOC com a demandant d’ocupació no 
ocupades com a mínim 12 mesos durant els 18 mesos anteriors a la 
data de la prestació de la corresponent oferta d’ocupació.

Tindran  caràcter  prioritari  per  les  contractacions  de  12  mesos  a 
jornada completa, les persones que a més de complir els requisits 
anteriors  siguin  majors  de  55  anys.  Dins  d’aquest  col·lectiu, 
especialment es prioritzaran les persones que no tinguin la cotització 
suficient per a que se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a 
l’edat  ordinària  de  jubilació.  A  més,  tindran caràcter  preferent  (en 
qualsevol cas) les persones que tinguin reconegut oficialment un grau 
de discapacitat igual o superior al 33%. 

Durada: 6 o 12 mesos.

- Línia PRMI: per a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda 
mínima  d’inserció.  Tindran  caràcter  prioritari  les  persones  en 
situacions  d’atur  més  grans  de  55  anys  beneficiàries  de  la  renda 
mínima d’inserció per les contractacions de 12 mesos. Dins d’aquest 
col·lectiu, especialment es prioritzaran les persones que no tinguin la 
cotització suficient per a que se’ls reconegui  la pensió de jubilació 
quan arribin a l’edat ordinària de jubilació. 
A més, tindran caràcter preferent, en qualsevol cas, les persones que 
siguin dones amb càrregues familiars, persones que estiguin en fase 
d’exhaurir  el  termini  màxim  de  percepció  de  la  prestació  RMI, 
persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat 
igual o superior al 33%. 

Durada: 6 o 12 mesos.

- Línia DONA: per a dones en situació d’atur que es trobin en una de les 
següents situacions:

Dones  en situació  d’atur  de  molt  llarga durada no  perceptores  de 
prestació  per  desocupació  o  subsidi  ni  de  l’ajut  del  Programa  de 
Requalificació  Professional  (PREPARA),  preferentment  majors  de  55 
anys. S’entén per dones en situació d’atur de molt llarga durada, les 
dones inscrites al SOC com a demandants d’ocupació com a mínim 24 
mesos durant els 36 mesos anteriors a la data de la presentació de la 
corresponent oferta d’ocupació. 
A més, tindran caràcter preferent, en qualsevol cas, les dones que 
tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior 
al 33%. 

Durada: 12 mesos. 

- Línia COORDINACIÓ (COOR): Accions de coordinació i suport tècnic. El 
nombre  de  personal  tècnic  de  les  accions  de  coordinació  i  suport 
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tècnic  a  subvencionar  a  una  entitat  beneficiària   es  determina en 
funció del nombre de contractes de treball previstos a les línies PANP, 
PRMI i DONA establerts a l’annex 2 d’aquesta Resolució, o del nombre 
de contractes subvencionats si és inferior: 

- entre 16 i 40 persones destinatàries de les accions: 1 persona 
tècnica de coordinació si suport a jornada completa

- entre 41 i 60 persones destinatàries de les accions: 2 persones 
tècniques de coordinació i suport a jornada completa

- 61 o més persones  destinatàries de les accions:  3  persones 
tècniques de coordinació i suport a jornada completa

La durada de l’acció de coordinació i suport tècnic serà de 7 a 12 
mesos  a  jornada  completa  segons  sigui  la  durada  màxima  de  les 
accions d’experiència laboral subvencionades. 

- COOR 7: personal tècnic destinat durant 7 mesos a jornada 
completa

- COOR  12:  personal  tècnic  destinat  durant  12  mesos  a 
jornada completa

Quart.- La Resolució  TSF/2162/2017 al  seu annex 2 indica  la  distribució 
territorial dels contractes de treball per a cadascuna de les línies d’actuació 
del programa Treball i Formació 2017.

En  aquesta  distribució  hi  ha  ajuntaments  de  la  comarca  que  no  tenen 
contractes  preassignats,  per  tant,  no  han  pogut  concórrer  en  aquesta 
convocatòria de subvenció.

Els ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat que no tenen una 
preassignació fixada per la Resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre 
són  15:  Abrera,  Begues,  Castellví  de  Rosanes,  Cervelló,  Collbató, 
Corbera  de  Llobregat,  Pallejà,  la  Palma de  Cervelló,  el  Papiol,  Sant 
Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just Desvern, Santa 
Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana, en el cas de la 
línia PANP. I en la línia PRMI són 16 ajuntaments els que no tenen una 
presassignació  de  contractacions,  els  15  de  la  línia  PANP  més 
Esparreguera.

En  el  cas  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  el  nombre  de 
contractes preassignats són:

Línia PANP: 8 contractes de durada d’1 any i 19 contractes de durada 
de 6 mesos.
Línia PRMI: 2 contractes de durada d’1 any i 6 contractes de durada de 
6 mesos.
Línia DONA: 8 contractes de durada d’1 any
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Línia COOR: durada de 7 mesos (per contractes de 6 mesos i 12 mesos 
(per contractes de 12 mesos). Nombre de persones tècniques:

- entre 16 i 40 contractes: 1 persona
- entre 41 i 60 contractes: 2 persones
- A partir de 61 contractes: 3 persones

Les sol·licituds de subvenció podran ser superior a aquest nombre de 
contractes, però la seva aprovació estarà subjecte a la renúncia que es 
pugui produir d’altres entitats locals que no vulguin presentar sol·licitud 
de subvenció dins d’aquest programa.

Cinquè.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat per cobrir i donar resposta 
a necessitats municipals dels ajuntaments que no tenen preassignació de 
contractes ha dissenyat cinc projectes comarcals que d’acord a la base 5 de 
l’Ordre  TSF/296/2016,  de  2  de  novembre,  tenen  la  consideració  de 
supralocals,  i  han d’estar  dins  de les  competències  que  té  atribuïdes  el 
consell comarcal. Aquests projectes són:

1. Projecte  comarcal  de  suport  administratiu  i  en  l’atenció  directa  al 
públic.

2. Projecte comarcal de suport administratiu sense atenció al públic.
3. Projecte  comarcal  d’assessorament  i  sensibilització  en  accions 

cíviques i mediambientals.
4. Projecte  comarcal  de  suport  als  serveis  socials  dels  municipis  en 

tasques d’auxiliar de la llar. 
5. Projecte comarcal  de suport  en la guarda i  neteja d’equipaments i 

instal·lacions públiques.

Sisè.-  El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  va  presentar  i  oferir  els 
serveis  que  recullen  aquests  projectes  comarcals  als  ajuntaments  de  la 
comarca,  que  d’acord  a  l’Ordre  TSF/296/2016,  de  2  de  novembre  i  la 
Resolució  TSF/2162/2017,  d’1  de  setembre  no  tenien  contractes 
preassignats  directament,  i  per  tant,  no  podien  optar  a  presentar  una 
sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

A partir d’aquest oferiment la petició de prestació de serveis realitzada pels 
ajuntaments ha estat la següent:

Projecte comarcal Ajuntaments sol·licitants
1.Projecte  comarcal  de  suport 
administratiu i en l’atenció directa al 
públic. 

Abrera,  Begues,  Cervelló,  Collbató, 
Corbera  de  Llobregat,  El  Papiol, 
Pallejà,  Santa  Coloma  de  Cervelló, 
Sant Climent de Llobregat, Sant Just 
Desvern,  Torrelles  de  Llobregat  (a 
més del propi Consell Comarcal).

2.  Projecte  comarcal  de  suport 
administratiu  sense  atenció  al 
públic.

Begues,  Castellví  de  Rosanes,  Sant 
Just  Desvern,  Vallirana  (a  més  del 
propi Consell Comarcal).

3.  Projecte  comarcal 
d’assessorament i  sensibilització en 

Abrera,  Begues,  Castellví  de 
Rosanes,  Cervelló,  Corbera  de 
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accions cíviques i mediambientals. Llobregat,  El  Papiol,  Torrelles  de 
Llobregat i Vallirana. 

4.  Projecte  comarcal  de  suport  als 
serveis  socials  dels  municipis  en 
tasques d’auxiliar de la llar. 

La Palma de Cervelló.

5. Projecte comarcal de suport en la 
guarda  i  neteja  d’equipaments  i 
instal·lacions públiques.

Pallejà,  Sant  Climent  de Llobregat  i 
Sant Just Desvern.

Setè.- Els ajuntaments interessats en la prestació de serveis han fet arribar 
al Consell Comarcal del Baix Llobregat una petició on s’indica quin servei 
estan  interessats  que  es  desenvolupi  en  el  seu  municipi.  En  el  cas  de 
l’ajuntament  d  ’Abrera  aquesta  petició  es  va  aprovar  per  resolució 
mitjançant decret núm. 2017-1307 de data 5 d’octubre de 2017.

Vuitè.-  En data 5 d’octubre de 2017, el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
va presentar la sol·licitud de subvenció del programa Treball i Formació, en 
la seva convocatòria de 2017, promogut pel  Servei  Públic d’Ocupació de 
Catalunya, per un import total de 638.040,20 euros, d’acord a la següent 
distribució de contractes per donar resposta a la demanda de serveis que ha 
d’incloure cada projecte comarcal:

Contractes  6 
mesos

Contractes 1 any Subvenció 
sol·licitada

Línia PANP 19 8 340.668,70
€

Línia PRMI 5 2 87.626,70€
Línia DONA 0 8 153.744,80

€
Línia COOR 0 2 56.000,00€
TOTAL 24 20 638.040,20

€

Novè.- El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya subvencionarà d’acord a 
l’ordre  TSF/296/2016,  del  2  de  novembre,  la  quantia  següent  per  a 
cadascuna de les tipologies d’accions que contempla el programa: 

 Per a les accions d’experiència professional: el SOC subvencionarà el 
100% de la  jornada establerta  per l’entitat  local,  amb un import 
màxim per mòdul de 9.380,00 euros per els contractes de treball de 
6 mesos a jornada completa i d’un mòdul de 18.760,00 euros per els 
contractes de treball de 12 mesos a jornada completa. 

 Per a les accions formatives: el SOC subvencionarà l’import d’aplicar 
el  preu  hora  per  alumne  establert  per  a  la  formació 
professionalitzadora d’acord amb els imports màxims dels mòduls 
formatius establerts a la resolució EMO/1237/2014, de 2 de juny, que 
estableix els mòduls econòmics aplicables a les accions formatives 
per a l’ocupació, en matèria d’oferta, que promou el Servei Públic 
d’Ocupació  de  Catalunya.  En  el  cas  de  les  accions  formatives 
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transversals  no  professionalitzadores  el  SOC  finançarà  l’import 
màxim de 3 hores/hora/participant.

 Per a les accions de coordinació i suport tècnic de la línia COOR, el 
SOC subvencionarà les despeses salarials i de seguretat social fins a 
un import màxim de 16.333,33 euros o 28.000,00 euros segons la 
durada  de  l’acció  sigui  de  set  mesos  o  dotze  mesos  a  jornada 
completa.

Desè.- En data 24 de novembre de 2017 el Servei d’Ocupació Públic de 
Catalunya  ha  notificat  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  la 
resolució  d’atorgament  de  la  subvenció  d’acord  amb  la  Resolució 
TSF/2162/2017, de 3 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria 
per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa 
Treball i Formació. 

L’atorgament aprovat mitjançant aquesta resolució és el que es detalla 
a continuació, i que contempla el projecte tal i com es va sol·licitar. 

Número d’expedient Contracte
s 6 mesos

Contractes 1 
any

Cost total

Línia 
PANP

2017-PANP-6-SPOO-000
73

19 18.6923,9
0€

Línia 
PANP

2017-PANP-12-SPOO-00
073

8 153.744,8
0€

Línia PRMI 2017-PRMI-6-SPOO-000
73

5 49.190,50
€

Línia PRMI 2017-PRMI-12-SPOO-00
073

2 38.436,70
€

Línia 
DONA

2017-DONA-12-SPOO-0
0073

8 153.744,8
0€

Línia 
COOR

2017-COOR-12-SPOO-0
0073

2 56.000,00
€

TOTAL 24 20 638.040,2
0€

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest 
Conveni que subscriuen amb les següents,

CLÀUSULES:

PRIMERA.- L’objecte  d’aquest  Conveni  és  establir  els  termes  de 
col·laboració  entre  l’ajuntament  d’Abrera  i  el  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat, per a la realització del Programa Treball i Formació 2017, regulat 
per l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre.

SEGONA.-  En data 22 de desembre de 2017 el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat ha donat inici al programa Treball i Formació 2017 amb 
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la contractació del personal de la Línia PANP, PRMI, DONA I COOR que 
s’han incorporat totes abans del 31 de gener de 2018, data límit per 
donar inici a totes les contractacions.

TERCERA.-  El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  prestarà  els  serveis 
següents  al  municipi  de  Abrera,  d’acord  a  la  petició  formulada  per 
l’ajuntament d’ Abrera:

a). Projecte comarcal de suport administratiu i en l’atenció 
directa al públic.
1 contracte de la línia PANP, de 6 mesos de durada.
Descripció de les tasques:

Agent de Polígon Industrial. Relació de tasques:

 Actualitzar les dades de les empreses ubicades als polígons

 Identificar les naus industrials buides

 Recollir la informació dels agents i immobiliàries que gestinen les naus 

buides

 Elaborar documentació amb la informació recollida

b). Projecte comarcal d’assessorament i sensibilització en 
accions cíviques i mediambientals

1 contracte línia PANP, de 6 mesos de durada.
Descripció de tasques: Agent Cívic/a. Tasques:

 Donar informació de sensibilització contra l’abandonament de fems 
de gos a zones concretes del municipi

 Realitzar un cens de cases amb gos sense censar al municipi centre i 
les urbanitzacions

 Detectar zones del municipi conflictives per la brutícia generada pels 
animals

 Introducció de dades informàtiques

 Prestar suport a l’equip de treball de Medi Ambient

QUARTA.-  Per a la prestació del servei sol·licitat per l’ajuntament d’Abrera 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat utilitzarà un total de dos persones 
que  dedicaran  el  100%  de  la  seva  jornada  laboral  a  desenvolupar  les 
tasques previstes en el municipi d’Abrera.
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CINQUENA.- El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  serà  l’entitat 
responsable de la gestió de la formació professionalitzadora atorgada pel 
desenvolupament  del  Programa Treball  i  Formació 2017 i  autoritzada pel 
SOC.

Aquesta formació és el mòdul formatiu MF0973_1: Enregistrament de dades, 
dins  del  certificat  de  professionalitat  (ADGG0508)  Operacions 
d’enregistrament  i  tractament  de dades  i  documents,  i  amb una  durada 
total de 90 hores. 

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subvenció atorgada pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya contractarà els serveis externs d’una 
empresa  o  professional  per  a  la  impartició  de  la  formació  detallada 
anteriorment.
Les persones contractades tant en la Línia PANP, PRMI I DONA, hauran de 
realitzar de manera obligatòria aquesta formació dins del seu horari laboral.

SISENA.-  L’ajuntament d’ Abrera com a contraprestació econòmica per la 
realització  dels  serveis  que  farà  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat 
haurà d’abonar la quantitat de 2.008,00€-  
Aquest import contempla les indemnitzacions per finalització de contracte 
de les persones contractades en el projecte, la formació en prevenció de 
riscos laborals, les revisions mèdiques, les visites tècniques de coordinació 
de la prevenció de riscos laborals i  la gestió i coordinació que realitza el 
Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  per  a  la  prestació  dels  serveis 
sol·licitats.

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

L’Ajuntament d ’Abrera realitzarà el pagament d’aquests 2.008,00€  abans 
del 8 d’abril del 2019.

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

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

VUITENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat serà l’entitat responsable 
de realitzar la justificació econòmica i tècnica de les actuacions davant del 
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Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Disposarà de dos mesos des de la 
finalització  del  programa  per  justificar  la  correcta  realització  de  les 
actuacions i les despeses generades.

La justificació de les despeses es farà mitjançant el procediment previst a 
l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre i la Resolució TSF/2162/2017, d’1 
de setembre.

NOVENA.- Les despeses que s’originen per a la gestió del programa Treball 
i Formació 2017, regulat per l’Ordre TSF/296/2016, són les que es detallen a 
continuació  i  que  estan  dins  del  pressupost  de  despeses  del  Consell 
Comarcal per a l’any 2017 i 2018: 

Partida 2410.13125 – Retribució. Pers.2017/PANP.Treball i Formació
Partida 2410.16025 – SS. Pers.2017/PANP. Treball i Formació
Partida 2410.16225 -  Formació 2017/PANP. Treball i Formació
Partida 2410.13126 Retribució Pers.2017/DONA. Treball i Formació 
Partida 2410.16026 SS.. Pers.2017/DONA Treball i Formació
Partida 2410.16226. Formació 2017 DONA Treball  i Formació
Partida 2410.13124 Retribució Pers. 2017/PRMI. Treball i Formació
Partida 2410. 16024 SS. Pers .2017/PRMI. Treball i Formació
Partida 2410.16224 Formació 2017/ PRMI. Treball i Formació
Partida 2410.13123 Retribució Pers. 2017/COOR Treball i Formació
Partida 2410.16023 SS Pers. 2017/COOR Treball i Formació

DESENA.- L’Ajuntament d’Abrera actuant com a entitat col·laboradora del 
programa Treball i Formació 2017 que gestiona el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat s’obliga a:  

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

 Proveir del material, el vestuari i els elements de seguretat i salut 
laboral  necessaris  a  les  persones  que  executaran  els  serveis  a 
prestar i  que han estat contractactades en el marc del  projecte 
Treball  i  Formació  2017,  necessaris  segons  els  riscos  als  quals 
s’exposen en la seva activitat laboral.

 Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest Conveni 
hauran  de  ser  senyalitzades  conforme  es  determinen  a  la 
corresponent  normativa  reguladora del  Servei  Públic  d’Ocupació 
de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 
del  Fons  Social  Europeu  d’acord  a  la  Base  24  de  l’Ordre 
TSF/296/2016, de 2 de novembre i la Resolució TSF2162/2017, de 
l’1 de setembre.

 Treballar  coordinadament  amb  el  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat  per  a  assolir  els  objectius  que  s’han  fixat  per  al 
desenvolupament del Programa Treball i Formació 2017. Així com 
també  vetllar  per  què  la  realització  de  les  accions,  el  seu 
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contingut, la seva metodologia i la seva temporalització s’adeqüin 
a la normativa que regula la realització d’aquestes accions.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOTZENA.- El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  farà  arribar  a 
l’ajuntament d’Abrera la següent documentació relativa a les persones que 
prestaran el servei sol·licitat:

 Alta a la seguretat social.
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 Avaluació  de  riscos  laborals  específics  o  relacionats  al  servei  a 
prestar.

 Certificat  de  la  formació  rebuda  el  primer  dia  de  feina  sobre 
prevenció de riscos laborals.

 Document  signat  per  la  persona  treballadora  sol·licitant  el 
reconeixement mèdic.

TRETZENA.- 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 resta de normativa concordant.

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.  

CATORZENA.- El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en la 
seva interpretació i desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu.

Les  parts  es  comprometen  a  respectar  la  normativa  específica  vigent 
relativa a les actuacions que s’han de desenvolupar i en tot allò no regulat 
aquest conveni, serà d’aplicació l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, 
per  la  qual  s’aproven  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de 
subvencions per al programa de Treball i Formació.

QUINZENA.-  La vigència d’aquest conveni serà des de la seva signatura i 
fins a la data de finalització del projecte Treball  i  Formació 2017, que es 
desenvolupa fins al proper 30 de gener de 2019.

SETZENA.- 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.
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DISSETENA.- 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  present  conveni,  seran  resoltes  pel  jutjat  de  l’ordre  jurisdiccional 
administratiu que correspongui.

I en prova de conformitat de tot el que s’ha convingut les parts signen el 
present conveni, per triplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data 
expressats a l’encapçalament.

Josep Perpinyà i Palau Jesús Naharro Rodríguez
President Alcalde
Consell Comarcal del Baix Llobregat Ajuntament d’ Abrera

Lluís González Roig Oscar Buxeras Soler
Secretari accidental Secretari 
Consell Comarcal del Baix Llobregat Ajuntament d’ Abrera

6.3 Expedient: 3413/2018
Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del transport escolar 2017-2018

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

En  data  10  de  gener  de  2018,  el  Consell  Comarcal  va  presentar  a  l’Ajuntament  
d’Abrera (registre d’entrada 2018-E-RC-370) l’acord adoptat per la Junta de Govern de  
data 04.12.2017, relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació  
del servei de transport escolar, del present curs 2017-2018, i l’exemplar de l’esmentat  
conveni.  

El conveni té vigència des del 12 de setembre de 2017 i fins el 22 de juny de 2018, que  
serà  prorrogable  amb  la  voluntat  d’ambdues  parts,  prèvia  revisió  de  la  clàusula  
econòmica per successius cursos escolars.

En  data  28  de  maig  de  2018,  la  tècnica  d’educació  ha  emès  un  informe  (núm.  
2018-0017) en que proposa a l’òrgan competent l’aprovació del conveni.

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

Primer. Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  en  matèria  de  transport  escolar  
corresponent  al  curs  2017-2018  entre  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  
l’Ajuntament d’Abrera, i facultar l’alcalde per a la seva signatura.

Segon. Autoritzar  i  disposar  l’import  de  73.326,50  €  (fases  A  i  D),  i  reconèixer  
l’obligació i ordenar el  pagament de 73.326,50 € (fases O i P), amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 920/46500 de l’exercici 2018, en concepte de transferències corrents a 
comarques,  segons  el  conveni  entre  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  
l’Ajuntament d’Abrera. 

Tercer. Notificar  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  als  Serveis  Territorials  
d’Ensenyament  al  Baix  Llobregat,  adjuntant  una  còpia  del  document  aprovat,  i  
comunicar al Departament d’Intervenció General, Tresoreria i Finances i a la Regidoria  
d’Ensenyament.”

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

7.- PERSONAL

7.1 Expedient núm.: 3341/2018
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina d’abril i maig de 2018

“Vistes  les  relacions  de  documents  corresponents  a  les  hores   de  serveis  
extraordinaris realitzats pel personal de l’Ajuntament d’Abrera.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Servei de Gestió de les Persones  
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta  
alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la Llei, proposo a la Junta de Govern Local  
l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Restar assabentat de les hores extraordinàries no compensables incloses a la  
nòmina dels  mesos d’abril  i  maig  de 2018,  essent   15 normals  i  33,50 festives  o  
nocturnes  i   67,50  normals,  45  festives  o  nocturnes  i  2,50  festives  i  nocturnes  
respectivament.”

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

7.2 Expedient núm.:  1192/2018 
Pla de  vacances del personal de l’Ajuntament d’Abrera per a l’any 2018.
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“D’acord amb l’article 13 de l’Acord Regulador del personal funcionari i l’article 14 del  
Conveni col·lectiu del personal laboral, amb caràcter general, per a les vacances per  
descans anual del personal,  es fixa com a mesos per desenvolupar-les juny, juliol,  
agost i setembre

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

Vist  que  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  en  sessió  ordinària  
celebrada en data 15 de maig de 2018, el punt 7.1, es va aprovar les propostes de  
vacances per a l’any  2018 presentades al  Servei de Gestió  de les Persones,  pels  
diversos serveis, han estat signades pels responsables dels serveis i coordinadors/es  
d’àrea  corresponents,  un  cop  garantit  el  funcionament  regular  dels  serveis  de 
l’Ajuntament d’Abrera, i restaven pendents de lliurament al Servei de Gestió de les  
Persones personal d’alguns serveis que han estat lliurats en dates 9, 11, 14, 15, 16, 17  
i 28 de maig de 2018.

La proposta ha estat formulada pels  Coordinadors/es de les tres àrees tècniques: Àrea  
de Serveis Generals i Econòmics, Àrea de Serveis de Territori i Sostenibilitat i l’Àrea de  
Serveis d’Acció Social i Família, Cultural i de Lleure, tenint en compte el període fixat de  
manera general per al gaudiment del període de vacances pel personal de l’Ajuntament  
d’Abrera, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Donar compte del  Pla de  vacances del personal  de l’Ajuntament  d’Abrera,  
corresponent  a  l’any  2018  dels  següent  Serveis:  Servei  de  Medi  Ambient  i  Salut  
Pública,  a  excepció  dels  Tècnics  de  Medi  Ambient,  la  Tècnica  de  Sanitat  i  Salut  
Pública  i  un  Oficial  de  3a  de  Parcs  i  Jardins,  que  ja  s’han  procedit  a  la  seva  
conformitat; Servei de Seguretat Ciutadana i Operatius de la Policia Local, a excepció  
del  Tècnic  de  Protecció  Civil  que  ja  s’ha  procedit  a  la  seva  conformitat;  Servei  
d’Esports;  Servei  d’Infància  i  Joventut,  a  excepció  de  l’Auxiliar  administrativa  i  la  
Conserge de l’Hotel  d’Entitats,  que ja  s’han procedit  a  la  seva conformitat;  Servei  
d’Educació, a excepció de la Tècnica d’Educació, la Tècnica, Mestre d’Adults, Auxiliar  
administrativa d’Educació, les conserges dels CEIP i la vigilant de les Pistes Ernest  
Lluch,  que ja  s’han  procedit  a  la  seva conformitat;  l’ATS,  Casal  d’Avis,  del  Servei  
d’Acció  Social,  d’acord  amb  allò  establert  a  l’article  13  de  l’Acord  Regulador  del  
personal  funcionari  i  l’article  14  del  Conveni  col·lectiu  del  personal  laboral,  
respectivament.

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

Tercer. Comunicar aquest acte al Servei de Gestió de les Persones (Control horari), als 
regidors/es delegats/des, als responsables i coordinadors/es de cada àrea tècnica als  
efectes informatius i de coordinació. “

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

8.-  ALTRES ASSUMPTES
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8.1 Expedient núm.: 2753/2018 
Atorgament de llicències d’ocupació temporal per prestar el servei de Bar a la Festa Jove de Festa 
Major i a la Festa dels 80.

“Per acord núm. 8.2, adoptat per la Junta de Govern Local en data 15/05/2018, es van  
aprovar les bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal  
per  prestar  el  servei  de bar  a  la  Festa  Jove de Festa  Major  i  l’atorgament  d’una  
llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar a la Festa dels 80.

A la sessió del Jurat de data 18/05/2018 es va procedir a l’obertura de les propostes  
de gestió, la seva valoració i es van efectuar propostes d’atorgament de les llicències  
segons les valoracions següents:

Festa Jove de Festa Major 2018

Lot 1: Festa Jove de Festa Major

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

Festa dels 80 de l’any 2017

Núm. Sol·licitant Observacions
1 Colla de Diables Bram de Foc Admesa.
2 Associació d’Empresaris i Comerciants d’Abrera Admesa.

Posteriorment el Jurat va procedir a realitzar el sorteig públic, tal com s’estableix a la  
Base 10a. del Decret d’Alcaldia 2018-0600, d’Aprovació de les bases reguladores per  
a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar durant la  
Festa Major.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Cultura, en el marc  
de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, les Regidories  
de Joventut, Infància, Comunicació i Dones i Igualtat  i d’Esports, Salut, Gent gran i  
Cultura,  en  ús  de  les  atribucions  que  ens  atorga  el  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  
2016-1302  del  dia  22/12/2016,  proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local  l’adopció  del  
següent:

ACORD

Primer. Atorgar llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar de la “Festa 
Jove de Festa Major” de l’any 2018, d’acord amb les dades següents:

Lot 1:
BENEFICIARI: Associació Il·lusions grup d’art d’Abrera NIF: G64588627
FIANÇA: 300 €
DURADA LLICÈNCIA: del 28 de juny de 2018 al 1 de juliol de 2018 a les 14 h

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

Segon. Atorgar llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar de la “Festa 
dels 80 de Festa Major” de l’any 2018, d’acord amb les dades següents: 

Lot 2:
BENEFICIARI: Associació d’Empresaris i Comerciants d’Abrera NIF: G64155567 
FIANÇA: 300 €
DURADA LLICÈNCIA: del 30 de juny de 2018 al 1 de juliol de 2018 a les 14 h

PREUS:
- Aigua 0,50 cl.: 1 €
- Aigua 1,50 cl.: 1,5 €
- Refresc llauna: 2 €
- Suc(brick): 1,5 €
- Got cervesa (0,4 cl): 1,5 €
- Cervesa s/alcohol: 2 €
- Combinat+refresc: 5 €
- Bossa snacks: 1,5 € 
- Entrepà: 4 € 

Tercer. Notificar  aquest  acord  al  Sr.  Nestor  Navarro  amb  DNI  47.890.286-P  en  
representació  de  d’Associació  Il·lusions  grup  d’art  d’Abrera i  a  Sr.  Jesús  Morales  
Suazo amb DNI 77.279.438-J.

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

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

Es proposa la introducció del següent punt a l’ordre del dia, per urgència, la qual és 
apreciada per unanimitat dels membres assistents:

9.1 Expedient núm.: 2039/2018 
Rectificació d’errades en l’acord 3.4 de la Junta de Govern Local de 15 de maig de 2018.
 
“La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió ordinària, celebrada el  
dia 15 de maig de 2018, adoptà, entre d’altres, l’acord pel qual s’atorgava i aprovava la  
llicència d'obres menors, amb núm. d'expedient 2039/2018, a la CCPP del c/ Terrassa 
4,  amb  NIF H59908715,  per  a  executar  les  obres  consistents  en  la   reforma  del  
vestíbul (construcció de rampa) al c/ Terrassa, 4 (referència cadastral 8272002).

Amb posterioritat a l’aprovació de l’acord, s'ha detectat que el número de NIF de la  
societat interessada en la llicència d’obres no era correcte,  i cal procedir a la seva  
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correcció  en  base  a  l’article  109  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

En data 18 de maig de 2018 (registre d’entrades 4957, EJGF, amb NIF XXXXX483L,  
en nom i representació de la CCPP del c/ Terrassa 4, ha presentat escrit indicant que  
el número de NIF correcte de la comunitat de propietaris és el H59081323.

La proposta de resolució ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en el  
marc de la normativa vigent, i aquest regidor delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins,  
Urbanisme i Mobilitat en ús de les atribucions que m’atorga el Decret  núm. 2016-1302 
del dia 22 de desembre de 2016.

RESOLC

Primer.  Rectificar les errades aritmètiques detectades en l’acord 3.4 de la Junta de  
Govern Local de 15 de maig de 2018, segons s’indica a continuació:

On deia:   H59908715

Ha de dir:  H59081323

Segon. Notificar aquest acord al contractista  EJGF, amb NIF XXXXX483L, en nom i  
representació de la CCPP del c/ Terrassa 4, i donar compte a la Intervenció municipal i  
a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (tècnics).”

Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per  UNANIMITAT de tots els membres 
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
 
I no havent-hi  més assumptes a tractar,  el  President  dóna per finalitzada la sessió 
quan són les 18:25 hores del dia 5 de juny 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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