
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/10 Junta de Govern Local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 17 / de juliol / 2018 

Durada Des de les 18:00 fins a les 18:20 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ 

Secretari ÒSCAR BUXERES SOLER 

ASSISTENTS 

Vocals: 
- Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat  d’Esports,  Salut,  Gent  Gran i 

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

Sanitat (ERC)
- Sra.  Mònica  Torre-Marin  Cuesta,  regidora  delegada  de  Promoció 

Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)
- Sr.  Albert  Roca  Presas,  regidor  delegat  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i 

jardins, Urbanisme i mobilitat i Millora (PSC). 
- Sra.  Montserrat  Navarro  Caraballo,  regidora  delegada  de  Joventut, 

Comunicació, Infància, Dones i Igualtat (PSC)

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)

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

- Sr. Ferran Alberdi Vera, Interventor accidental.
   

 

 



 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

PUNT ASSUMPTES
A) PART RESOLUTIVA
1 APROVACIÓ ACTES
1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 3/07/18
2 CONTRACTES

2.1
Expedient núm 4510/2018. 
3a modificació del contracte de serveis de neteja a la resta d'edificis municipals 
(lot 3).

2.2
Expedient núm.: G329/2016/30.
 Modificació del contracte de subministrament d’aigua mineral natural 
mitjançant fonts refredadores a les dependències municipals.

3 OBRES

3.1

Expedient núm.: 3526/2018. 
Legalització de plataformes i murs de nivell, i atorgament de llicència per a 
executar obres per a la restitució de la legalitat a l'immoble ubicat al c/ 
Extremadura, 5 (CV2.191), a instància d’IAAG, en nom i representació de BMC

3.2

Expedient núm.: 3306/2018.
 Llicència d'obres i instal•lacions per a executar soterrament de dipòsit de gasoil 
a l'immoble ubicat a l’Av. Ca n'Amat, 10 nau 26, a instància d’AMFM, en nom i 
representació de TRANSPORTES DIEZ Y FENOY, S.L.U.

3.3

Expedient  núm.:3043/2018.
 Llicència d’obres menors i instal•lacions per a executar les obres consistents 
en pintar balconeres i baranes a l’immoble ubicat al c/ Major de Santa Maria de 
Vilalba, 26, a instància de la CCPP del c/ Major, 26, de Santa Maria de Vilalba

3.4

Expedient núm.: 648/2017. 
Aprovació de les factures núms. 3644 i 3645 ambdues de data 6 de juny de 
2018, de la 5a certificació d’obra del lot 3, i de 1a certificació del lot 1, del 
contracte d’obres per a la millora de diversos parcs i reposició de l’arbrat de 
l’Ajuntament d’Abrera, presentades per R.S. Agrotècnica del Segrià, S.L.

4 CONVENIS

4.1

Expedient núm.: 4138/2018. 
Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament d'Abrera i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregar en el marc del programa d'acompanyament a la inserció i suport 
ocupacional per a la inclusió social -UBICAT2017

4.2

Expedient núm.: 3950/2018.
 Conveni relatiu a la realització de les practiques no-laborals del curs 
Organització i gestió de magatzems (FOAP 2017) que organitza l’Ajuntament 
d’Abrera i que subvenciona el Servei d’Ocupació de Catalunya En data 14 de 
novembre de 2017

5 ALTRES ASSUMPTES

5.1
Expedient núm.: 1400/2018.
Acceptació recurs tècnic impuls Participació Ciutadana. Catàleg 2018 Diputació 
Bcn

6 SOBREVINGUTS
SV1 Expedient núm.: 3589/2018

Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatoria de l 2ª 
licitació de 2018 del contracte de Serveis de formació de Promoció Econòmica i 

 



 

Ocupació.
B) ACTIVITATS DE CONTROL

7.1
Donar compte dels decrets de concessió de subvencions aprovats entre 
l'01/02/18 i el 30/06/18

A) PART RESOLUTIVA 

 

1- APROVACIÓ ACTES

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 3.07.18

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 3 de juliol de 2018, és aprovada 
per unanimitat dels assistents

 

2. CONTRACTES

2.1 Expedient 4510/2018. 3a modificació del contracte de serveis de neteja a la 
resta d'edificis municipals (lot 3).

Per acord núm. 8.2 del Ple Municipal de 29/09/2016 es va adjudicar el contracte de 
serveis de neteja a la resta d'edificis municipals (lot 3), a la UTE “Taller Àuria, SCCL, 
Fundació privada per a la integració laboral de persones amb problemes d’inserció 
d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Sant Esteve de Sesrovires i Olesa de Montserrat 
(FIL)  i  Fundació  privada  Asproseat  Proa  Esplugues”,  en  abreujat  UTE  Abrera 
Asproseat-Fil-Àuria,  NIF:  U66844432,  per un preu de 46.473,85 €  IVA inclòs i  un 
termini d’execució de 2 anys.

Per acord núm. 2.1,  adoptat  per la  Junta  de Govern Local  de 23/01/2018,  es va 
rectificar un error aritmètic al  preu d’adjudicació del  contracte, essent el  preu cert 
46.657,29 € IVA inclòs.

La  cap  de  Serveis  urbans  i  Manteniment,  en  informe  de  data  03/07/2018,  ha 
manifestat la necessitat de modificar el contracte respecte del lot 3 per ampliar els 
serveis  de  neteja  als  edificis  Biblioteca-Casa  Cultura,  Emissora  Municipal,  Policia 
Local i Nau de Reis, que eren netejats per una treballadora municipal que roman en 
situació d’ILT.

Informar  que  la  modificació  contractual  es  correspon  amb  el  primer  supòsit  de 
modificació  la  Clàusula  28 del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars:  “Per 
necessitats de l’Ajuntament d’ampliació de les hores de prestació dels serveis establerts en el  
Plec de Prescripcions Tècniques, respecte del lot 3 l’ampliació màxima serà per un import de  
5.000 €/any.”

El contractista va reajustar la garantia definitiva del contracte dipositant, en metàl·lic, 
l’import de 247,19 € .

 



 

Vist  l’informe  jurídic  núm.  2018-0032 de  data  04/07/2018  emès  pel  secretari 
municipal.

Vist l’acord del Ple de data 20/07/2017 pel qual es delega la gestió d’aquest contracte 
en la Junta de Govern Local.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta Regidoria d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme, Mobilitat i  Millora, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar la 3a modificació del contracte administratiu de serveis de neteja a la 
resta  d'edificis  municipals  (lot  3),  per  un  import  de  3.108,91  €,  amb  un  total  de 
3.761,78 € IVA inclòs. 

Segon. Aprovar i  disposar la  despesa de  3.761,78 €,  a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries que s’indiquen del pressupost municipal vigent:

Aplicació Denominació/Edificis Import
330/21200 Repar. mant i cons. Edificis Cultura   2.223,15
920/21200 Repar. mant, conserv., Edificis Oficials 1.538,63

Tercer. Citar  el  contractista  per  formalitzar  addenda  de  la  3a  modificació  del 
contracte,  mitjançant  atorgament  de  document  administratiu,  de  la  qual  cosa  en 
donarà fe la Secretaria de la Corporació, en el termini de cinc dies hàbils.

Quart. Notificar aquest acord a la UTE Abrera Asproseat-Fil-Àuria. 

Cinquè. Donar compte a la Intervenció Municipal i a Serveis urbans i Manteniment.

 

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

2.2  Expedient  G329/2016/30.  Modificació  del  contracte  de  subministrament 
d’aigua  mineral  natural  mitjançant  fonts  refredadores  a  les  dependències 
municipals.

Per  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2017-0365  de  data  23/03/2017  es  va  adjudicar  el 
contracte de subministrament d’aigua mineral natural mitjançant fonts refredadores a 
les dependències municipals a Viva Aqua Service Spain, SA, amb NIF A41810920, de 
conformitat amb les dades següents: 

Preu  unitari  garrafa  18.9  L  o  20  L:  3,70  €,  10%  IVA:  0,37  €,  total:  4,07  €
Preu  màxim  adjudicació:  11.100  €,  10%  IVA:  1.110  €,  total:  12.210  €
Durada:  3  anys  Pròrroga:  3  anys  Inici:  01/04/2017

 



 

Millores: serveis de manteniment de les fonts, en cessió d’ús, i la seva higienització 
cada 6 mesos, per un preu de 0 € per font.

El contracte de subministrament núm. 2017-0003 es va formalitzar el dia 24/03/2017.

Per informe núm. 101SP 2018-0037 de data 03/05/2018, subscrit per la tècnica de 
Sanitat  i  Salut  Pública,  s’ha  justificat  la  necessitat  de  modificar  el  contracte.

El  contractista  Viva  Aqua  Service  Spain,  SA en  data  15/06/2018  ha  reajustat  la 
garantia definitiva del contracte, en un import de 83,21 €, segons l’article 109.3 de la 
LCSP,  amb el  que s’entén que ha expressat  la  seva conformitat  a la  modificació 
contractual.

Vist  l’informe  jurídic  núm.  2018-0030  de  data  02/07/2018  emès  pel  secretari 
municipal.

La modificació contractual es correspon amb la Clàusula 28 del Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores del contracte, en el sentit següent: “S’admet la 
modificació del contracte en el supòsit de necessitat d’instal·lació de  noves fonts i 
augment del consum d’aigua. Aquest supòsit de modificació no podrà superar el 20% 
del  preu  d’adjudicació  anual.”

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta Regidoria de Medi Ambient i Sanitat, en ús de les atribucions que m’atorga el 
Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern 
Local  l’adopció  del  següent:

ACORD

Primer.  Aprovar  la  modificació  del  contracte  de  subministrament  d’aigua  mineral 
natural mitjançant fonts refredadores a les dependències municipals, adjudicat Viva 
Aqua Service Spain, SA, per un preu de 1.664,10 €, amb un total de 1.830,51 € amb 
el  10%  IVA  inclòs.

Després de la modificació el preu màxim del contracte queda fixat en 12.764,10 €, 
10%  IVA:  1.276,41  €,  amb  un  total  de  14.040,51  €  IVA  inclòs.

Fer constar que el contractista ha expressat la seva conformitat a la modificació del 
contracte,  pel  que  no  és  preceptiu  el  tràmit  d’audiència.

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  814  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 920/22199 del pressupost municipal vigent, la despesa de 814 € 
de 2019 i 202,51 € de 2020 (3 mesos) i condicionar l’existència de crèdit adequat i 
suficient  a  l’aprovació  d’aquests  pressupostos.  

Tercer. Citar  el  contractista  per  formalitzar  addenda  de  modificació,  mitjançant 
atorgament de document administratiu, de la qual cosa en donarà fe la Secretaria de 
la Corporació, en el termini màxim de cinc dies hàbils, a comptar de l’endemà de la 
recepció  de  la  notificació  de  modificació.

 



 

Quart. Notificar  aquest  acord  al  contractista  Viva  Aqua  Service  Spain,  SA.  

Cinquè. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei de Salut Pública.

 

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

3. OBRES

3.1  Expedient  3526/2018.  Legalització  de  plataformes  i  murs  de  nivell,  i 
atorgament de llicència per a executar obres per a la restitució de la legalitat a 
l'immoble ubicat al c/ Extremadura, 5 (CV2.191), a instància d’IAAG, en nom i 
representació de BMC

Per Decret núm. 2017-1512 de la Regidoria Delegada d’Obres i Serveis, Parcs i Jardins, 
Urbanisme,  Mobilitat i  Millora  de  data  28  de  novembre  de  2017  es  va  incoar 
l’expedient núm. 3408/2017 (E380/2017/16) de protecció de la legalitat urbanística als 
propietaris de l’immoble ubicat en el carrer Extremadura, núm. 5 (CV2.191; referència 
cadastral 0577303), per OBRES NO AUTORITZADES consistents en: plataformes, murs 
de nivell, piscina i caseta auxiliar. 

La Regidoria Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i Mobilitat, i Millora, 
de l’Ajuntament d’Abrera va adoptar el decret núm. 2018-0588 del dia 26 d’abril de 
2018,  el  contingut  dels  seus  resolutius  Primer  i  Tercer  es  transcriu  literalment  a 
continuació:
“Primer. Estimar parcialment les al·legacions presentades pels interessats en data 5 de febrer de 2018  
respecte a les actuacions relacionades amb el  mur de rocalla intermedi del  pati  posterior i  amb les  
plataformes realitzades entre aquest mur i la vivenda, en quant a l’acreditació de l’antiguitat del mur de  
nivell  intermedi  executat  al  pati  posterior  de  la  parcel·la,  segons  les  consideracions  formulades  a  
l’informe tècnic transcrit a la part expositiva d’aquesta resolució.
Tercer. Ordenar a la propietat, IAAG i BMC, amb NIF xxxxx819R i xxxxx057L, respectivament, per tal  
que en els terminis que s’indiquen, adoptin voluntàriament les següents mesures de restauració:
 En el  termini  d’un mes  des de la notificació  de la  resolució,  executin les següents mesures de  
restauració de la realitat física i jurídica alterada respecte a les obres il·legalitzables (caseta auxiliar i  
piscina, i tancaments perimetrals):

- Desmunt i retirada de la caseta auxiliar i piscina emplaçades fora dels límits de propietat i dintre  
de terreny públic.

- Enderroc de construccions i paviments realitzades dintre de la zona verda.
- Execució d’un mur de contenció al llindar (límit de propietat) necessari per a la correcta restitució  

del terreny adjacent qualificat com a zona verda, i restitució de la zona verda deforma que es  
recuperar el seu perfil natural.

Prèviament s’haurà de presentar la següent documentació:
- Fotografia de l’àmbit d’actuació. 
- Projecte de restitució de la legalitat urbanística on s’inclogui els treballs d’enderroc i desmunt de  

totes les edificacions executades dintre de la zona verda i les mesures correctores perquè quedi  
restituïda la zona verda i la finca resultant sigui conforme al planejament urbanístic. El projecte  
(per duplicat) ha d’estar visat i amb el contingut que determini la legislació vigent.

- Estudi de la Gestió de Residus
- Estudi de Seguretat i Salut.
- Full d’assumeix del tècnic director.
- Nomenament del contractista.”

 



 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  31  de  maig  de  2018  a  les 
09:02h (registre  d'entrades  núm.  2018-E-RC-5299),  petició  de  llicència  urbanística 
amb data 29 de maig de 2018, subscrita per IAAG, amb NIF XXXXX819R, en nom i 
representació de BMC, amb NIF XXXXX057L, per a la legalització i execució d’obres 
per tal de restablir la legalitat urbanística al c/ Extremadura, 5 (CV2.191) (referència 
cadastral 0577303), així com diversa documentació tècnica complementària aportada 
en data 12 de juny de 2018 (registre d'entrades 2018-E-RE-499).
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 14 de juny de 2018 (núm. 2018-0259) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe jurídic de data 20 de juny de 2018 (núm. SS-2018-0293)  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. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 
2016, proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer.  Atorgar i legalitzar les obres corresponents per a la restitució de la legalitat 
urbanística,  consistents  en  desmunt  de  piscina,  construcció  del  mur  del  llindar 
posterior ajustat als límits de propietat, restitució zona verda i reubicació de caseta 
auxiliar,  i  legalització  de  plataformes  i  murs  interiors,  amb  núm.  d'expedient 
3526/2018, sol·licitada per IAAG, amb NIF XXXXX819R, en nom i representació de 
BMC,  amb  NIF XXXXX057L,  al c/  Extremadura,  5  (CV2.191) (referència  cadastral 
0577303)  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’Arquitectes de Catalunya 
amb  el  núm.  2018003926  presentat  en  data  31  de  maig  de  2018,  i  en  la 
documentació complementària presentada pel promotor en data 12 de juny de 2018.
-  Prèviament  a  executar  als  treballs  d’adequació  i  reubicació  del  mur  del  llindar 
posterior caldrà contactar amb els serveis tècnics municipals per donar conformitat a 
la línia de replanteig d’aquest mur.
- L’àmbit de les obres adjacent a la zona verda haurà d’estar degudament delimitat i 
senyalitzat.
- L’executivitat de la legalització de les plataformes, murs interiors i caseta auxiliar 
queda condicionada a la finalització de les mesures correctores detallades al Projecte 
tècnic visat 20188003926.
- El termini màxim per iniciar i  finalitzar els treballs de desocupació i restitució de la 
zona verda és D’UN MES; la resta d’obres s’hauran d’executar en el termini màxim de 
TRES MESOS.
-  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 l’interessat que tal i com s’estableix en l’Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), i de conformitat amb el conveni de 
delegació amb la Diputació de Barcelona,  se li  practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
173,74  €,  que haurà  de fer  efectiu  dins els  terminis  que s’indiquin  en la  carta  de 
pagament que rebrà de l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.

Tercer.  Procedir a la liquidació de la Taxa de la llicència d’obres, de conformitat amb 
l’Ordenança  Fiscal  Número  8  (Taxa  per  expedició  de  documents  administratius), 
consistent en un 0,67 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
31,80  €,  que haurà  de  fer  efectiva  dins  els  terminis  que s’indiquin  en  la  carta  de 
pagament que rebrà de l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.

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  900  euros  en  concepte  de  fiança  ordinària  per  a  garantir  desperfectes  i 
incompliments de les obligacions de la llicència, segons la carta de pagament que se 
li adjuntarà a la notificació.
 
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 BMC, i comunicar-lo a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(Cap de Departament, arquitecte, arquitecte/a tècnic/a municipal).

 

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

3.2  Expedient  3306/2018.  Llicència  d'obres  i  instal•lacions  per  a  executar 
soterrament de dipòsit de gasoil a l'immoble ubicat a l’Av. Ca n'Amat, 10 nau 26, 
a instància d’AMFM, en nom i representació de TRANSPORTES DIEZ Y FENOY, 
S.L.U.

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  22  de  maig  de  2018  a  les 

 



 

17:37h (registre  d'entrades  núm.  2018-E-RC-5017),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  AMFM,  amb  NIF  XXXXX563B,  en  nom  i  representació  de 
TRANSPORTES DIEZ Y FENOY,  S.L.U.,  amb NIF B64438799,  per  a  executar  el 
soterrament del dipòsit de gasoil, a l’Av. Ca n'Amat, 10 nau 26 (referència cadastral 
8259106), així com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 7 
de juny de 2018 (registre d'entrades 2018-E-RE-464).
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 11 de juny de 2018 (núm. 2018-0253) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe jurídic de data 20 de juny de 2018 (núm. SS-2018-0294)  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. 2015-1302 del dia 22 de desembre de 
2016, proposo a la Junta de govern local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres majors amb núm. d'expedient 3306/2018, 
sol·licitada  per  AMFM,  amb  NIF  XXXXX563B,  en  nom  i  representació  de 
TRANSPORTES DIEZ Y FENOY,  S.L.U.,  amb NIF B64438799,  per  a  executar  el 
soterrament del dipòsit de gasoil, a l’Av. Ca n'Amat, 10 nau 26 (referència cadastral 
8259106)  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 la documentació tècnica presentada pel promotor el 22 de maig 
de  2017  (projecte  núm.  RVD2018/00055),  el  pressupost  de  la  qual  ha  quedat 
modificat i  substituït pel presentat  el  07 de juny de 2018 amb número de registre 
2018-E-RE-464.
-  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 l’interessat que tal i com s’estableix en l’Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), i de conformitat amb el conveni de 
delegació amb la Diputació de Barcelona,  se li  practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
732,14  €,  que haurà  de fer  efectiu  dins els  terminis  que s’indiquin  en  la  carta  de 
pagament que rebrà de l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.

Tercer.  Procedir a la liquidació de la Taxa de la llicència d’obres, de conformitat amb 
l’Ordenança  Fiscal  Número  8  (Taxa  per  expedició  de  documents  administratius), 
consistent en un 0,67 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
134,03 €,  que haurà de fer  efectiva dins els terminis que s’indiquin en la  carta  de 

 



 

pagament que rebrà de l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.

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 TRANSPORTES DIEZ Y FENOY, S.L.U., i comunicar-lo 
a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat (arquitecta tècnica municipal i administratiu de Medi 
Ambient).

 

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

3.3  Expedient  3043/2018.  Llicència  d'obres  menors  i  instal•lacions  per  a 
executar  les  obres  consistents  en  pintar  balconeres  i  baranes  a  l'immoble 
ubicat al c/ Major de Santa Maria de Vilalba, 26, a instància de la CCPP del c/ 
Major, 26, de Santa Maria de Vilalba

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  08  de  maig  de  2018  a  les 
12:56h (registre  d'entrades  núm.2018-E-RC-4561),  petició  de  llicència  urbanística 
subscrita  per  MCMD,  amb  NIF  XXXXX686E,  per  a  executar  pintar  balconeres  i 
baranes al c/  Major  de  Santa  Maria  de  Vilalba,  26  (referència  cadastral 
1062805DF1916S0001SE), així com diversa documentació tècnica complementària 
aportada en data 30 de maig de 2018 (registre d'entrades 2018-E-RC-5288), com a 
resposta al requeriment d'esmena de data 25 de maig de 2018 (registre de sortides 
2018-S-RC-1565 de data 28 de maig de 2018).
 
L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2018 diu, entre d'altres:
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal  
per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que ho  
justifiquin, podran gaudir d'una bonificació del 95 per cent en la quota de l'impost en els termes que a  
continuació s'indiquen:
a) Rehabilitació de façanes, balcons i terrats d'edificis plurifamiliars i unifamiliars.

 



 

b)../.. c) .../...
La declaració  d'especial  interès o utilitat  municipal  dels apartats  anteriors correspondrà al  Ple de la  
Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels  
seus membres.
 
S'han emès en relació a la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 11 de juny de 2018 (núm. 2018-0249) subscrit per l'arquitecta 
tècnica municipal.
-  Informe jurídic de data 20 de juny de 2018 (núm. SS-2018-0295)  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 
3043/2018, a la Comunitat de Propietaris del c/ Major, 26, de Santa Maria de Vilalba, 
per a executar les obres consistents en actuacions puntuals al revestiment de façana 
i alguns suports de les baranes de balcons, sense instal·lació de bastida al c/ Major 
de  Santa  Maria  de  Vilalba,  26 (referència  cadastral  1062805DF1916S0001SE), 
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 dates 8 i 30 de 
maig de 2018.
- Es cas que la intervenció deixi  de ser puntual,  caldrà presentar la corresponent 
documentació tècnica modificada (2 exemplars de projecte i  full  d’assumeix de la 
direcció facultativa degudament signat per un tècnic/a competent).
-  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 l’interessat que tal i com s’estableix en l’Ordenança Fiscal Número 6 
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), i de conformitat amb el conveni de 
delegació amb la Diputació de Barcelona,  se li  practicarà una liquidació provisional 
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de 
233,14 €,  que haurà  de fer  efectiu  dins els  terminis  que s’indiquin  en  la  carta  de 
pagament que rebrà de l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.

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

 



 

li adjuntarà a la notificació. 

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

3.4 Expedient 648/2017. Aprovació de les factures núms. 3644 i 3645 ambdues 
de  data  6  de  juny  de  2018,  de  la  5a  certificació  d’obra  del  lot  3,  i  de  1a 
certificació del lot 1, del contracte d’obres per a la millora de diversos parcs i 
reposició  de  l’arbrat  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  presentades  per  R.S. 
Agrotècnica del Segrià, S.L.

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

L’empresa  adjudicatària  ha  presentat  els  següents  documents:
-    Factura  núm.  3644  de  data  6  de  juny  de  2018  (registre  d’entrada  núm. 
2018-E-RC-5865 de data 11 de juny de 2018),  per un import  de 7.041,01 € (IVA 
inclòs),  i  la  5a  certificació  d’obres  del  lot  3.
-    Factura  núm.  3645  de  data  6  de  juny  de  2018  (registre  d’entrada  núm. 
2018-E-RC-5864 de data 11 de juny de 2018), per un import de 24.942,83 € (IVA 
inclòs),  i  la  1a  certificació  d’obres  del  lot  1.

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

La proposta d’acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,  en el 

 



 

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

ACORD

Primer. Aprovar els següents documents presentats pel contractista R.S. Agrotècnica 
del  Segrià,  S.L,  amb  NIF  B25521238:
-    La certificació núm. 5 del lot 3 de l’obra de millora de diversos parcs i reposició de 
l’arbrat de l’Ajuntament d’Abrera, i la factura núm. 3644 de data 6 de juny de 2018 per 
import  de  7.041,01  €  (IVA  inclòs).
-    La certificació núm. 1 del lot 1 de l’obra de millora de diversos parcs i reposició de 
l’arbrat de l’Ajuntament d’Abrera, i la factura núm. 3645 de data 6 de juny de 2018 per 
import  de  24.942,83  €  (IVA  inclòs).

Segon. Aprovar els reconeixements de les obligacions per uns imports de 7.041,01 € 
i 24.942,83 € (total 31.983,84 €, IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
171/61901  del  pressupost  municipal  vigent.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el  pagament de les factures aprovades.

Quart. Notificar aquest acord al contractista R.S. Agrotècnica del Segrià, S.L., i donar 
compte a la Intervenció municipal, i 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.
 

4. CONVENIS

4.1 Expedient 4138/2018. Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament d'Abrera i 
el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregar  en  el  marc  del  programa 
d'acompanyament a la inserció i  suport ocupacional per  a la inclusió social 
-UBICAT2017

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’Ordre TSF/220/2017, de 22 
de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció 
i suport ocupacional per a la inclusió social TSF/2426/2017, d’11 d’octubre, per la qual 
s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per a la 
realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la Inserció i suport ocupacional 
per a la inclusió social (ref. BDNS 366961), el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) porta a terme un programa innovador, propi d’aquesta Comunitat Autònoma, 
que es basa en l’acompanyament a la inserció i el suport ocupacional per a la inclusió 
social de persones en situació d’atur, inactives i treballadores, preferentment les que 

 



 

es troben en situació de precarietat laboral, donant prioritat als col•lectius que 
reuneixen les següents dificultats d’inserció laboral:

•    Persones en situació de risc d’exclusió social
•    Persones en situació d’atur de llarga durada.
•    Persones amb baixa qualificació professional.
•    Persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys.
•    Persones amb discapacitat física, psíquica, mental i/o sensorial.
•    Persones en tractament de salut mental.
•    Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
•    Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

Les actuacions ocupacionals a desenvolupar en el marc del programa UBICAT són: 

a.     Actuació d’orientació sociolaboral.. 
b.    Actuacions amb les empreses, de coneixement de l’entorn productiu, 
d’apropament a les empreses i de prospecció laboral
c.    Recursos per a la capacitació del personal tècnic

D’acord a la limitació que fixada a l’Ordre  TSF/220/2017, de 22 de setembre, en 
relació a les entitats beneficiàries del projecte, un conjunt d’ajuntaments de la 
comarca de menys de 20.000 habitants, entre els que es troba Abrera, van manifestar 
al Consell Comarcal del Baix Llobregat, la voluntat de poder sol•licitar de manera 
conjunta el projecte “UBICAT”.

Els municipis, representats pels seus Ajuntament, que van manifestar la voluntat de 
participar en el projecte supralocal van ser Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, 
Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Martorell, Olesa de 
Montserrat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Climent de Llobregat, Sant 
Esteve Sesrovires, Sant Just Desvern, Sant Andreu de la Barca i Santa Coloma de 
Cervelló.

En data 6 de novembre de 2017, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va presentar 
al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una sol•licitud de subvenció per al 
Programa 
UBICAT i en data 20 de desembre de 2017, ha estat publicada a l’E-Tauler la 
resolució d’atorgament definitiva de les subvencions per a la realització del programa 
UBICAT, d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social. 
El projecte aprovat al Consell Comarcal del Baix Llobregat presenta les següents 
característiques:

•    Número d’expedient: UBI-05-2017
•    Persones participants atorgades: 325 
•    Subvenció total: 142.360,00 €
    Subvenció per a actuacions d’orientació sociolaboral: 104.000,00 €.
    Subvenció per a actuacions de coneixement de l’entorn productiu, d’apropament 
a les empreses i de prospecció laboral: 20.800,00 €.
    Subvenció per a recursos de capacitació del personal tècnic: 3.000,00 €.
    Subvenció per a l’ajut de transport i incentius: 14.560,00 €.

Les persones derivades a participar en aquest programa podràn ser derivades de 

 



 

l’OTG i dels Serveis Local d’Ocupació.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subvenció rebuda, contractarà a 
tres persones que faran les actuacions d’orientació sociolaboral, les quals contemplen 
tant accions individuals com grupals, i d’actuació de coneixement de l’entorn 
productiu, d’apropament a les empreses i de prospecció laboral.

El programa s’iniciarà el 21 de desembre de 2017 i la data prevista de finalització 
serà el 31 de desembre de 2018.

Vist l’informe tècnic favorable PE 44/2018 de data 20 de juny 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 a aquest acord i facultar a l’Alcalde i al 
Secretari de l’Ajuntament d’Abrera per a la seva signatura.

Segon. Les obligacions de l’Ajuntament d’Abrera, actuant com a entitat 
col•laboradora del programa “UBICAT” que gestiona el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, són les que s’enumeren a continuació:

-    Posar a disposició del programa les instal•lacions i espais necessàries per al 
desenvolupament de les actuacions d’orientació sociolaboral, en les quals es 
contemplen accions d’acompanyament, assessorament i informació, i també les de 
formació, si s’escau. 
-    Col•laborar amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat en la identificació, 
valoració i preselecció de les persones susceptibles d’ésser participants. 
-    Col•laborar amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat en la millora de 
l’ocupabilitat i el disseny del full de ruta individualitzat de cada persona participant.
-    Col•laborar amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat en la identificació dels 
serveis i recursos complementaris del territori, propis o aliens que puguin contribuir a 
l’assoliment dels objectius plantejats d’acord amb aquesta perspectiva integral de 
l’ocupabilitat i la inserció sociolaboral.
-    Aportar informació sobre empreses del seu municipi que siguin susceptibles de 
col•laborar amb el programa UBICAT.
-    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 d’Afers Socials, Treball i 
Famílies i segons el Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació (PDPO). 

Per a fer difusió de les diferents actuacions i del Programa UBICAT en sí, només serà 
vàlid el cartell facilitat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, ja que es tracta del 
model autoritzat per al programa “UBICAT” i que s’haurà de col•locar en un lloc visible 
de les dependències de l’Ajuntament o de la ubicació on es realitzin les accions del 
programa “UBICAT”.

En aquest cartell, en tot cas, hauran de figurar els logotips del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, el de la Generalitat de Catalunya, el del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social i el del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Els diferents Ajuntaments, poden 

 



 

incloure també el seu logotip com a membres col•laboradors del projecte, si així ho 
consideren adient.

-    Treballar coordinadament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a 
assolir els objectius que s’han fixat per al desenvolupament del Programa “UBICAT”. 
Així com també vetllar per a què la realització de les actuacions, el seu contingut, la 
seva metodologia i la seva temporalització s’adeqüin a la normativa que regula la 
realització d’aquestes accions.
-    El Consell Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments participants en el 
projecte UBICAT es reuniran periòdicament, d’acord a les convocatòries que realitzi el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per fer un seguiment i control de l’execució 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 responsable del projecte. 

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

Quart. Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
comunicar-la al departament de Secretaria.

 

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

ANNEX:

 



 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT  D’ABRERA I EL 
CONSELL  COMARCAL  DEL  BAIX  LLOBREGAT   EN  EL  MARC  DEL 
PROGRAMA  D’ACOMPANYAMENT  A  LA  INSERCIÓ  I  SUPORT 
OCUPACIONAL PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL – UBICAT 2017 

Sant Feliu de Llobregat, xx d’abril 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 
xxxx de data xxx, assistit pel  Sr. Oscar Buxeras 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 la  Junta  de Govern celebrada de data 16 d’abril  de 
2018, assistit pel senyor  Lluís González Roig, Secretari Accidental d’aquesta 
entitat, que dóna fe de l'acte,

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:

Primer.-  En virtut de l’Ordre TSF/220/2017, de 22 de setembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
realització  del  Programa UBICAT  d’acompanyament  a  la  inserció  i  suport 
ocupacional per a la inclusió social i en virtut de la Resolució TSF/2426/2017, 
d’11 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la 
concessió  de  subvencions  per  a  la  realització  del  Programa  UBICAT 
d’acompanyament a la Inserció i suport ocupacional per a la inclusió social 
(ref. BDNS 366961), el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) porta a 
terme un programa innovador, propi d’aquesta Comunitat Autònoma, que es 
basa en l’acompanyament  a  la  inserció  i  el  suport  ocupacional  per  a  la 
inclusió  social  de  persones  en  situació  d’atur,  inactives  i  treballadores, 
preferentment les que es troben en situació de precarietat laboral, donant 
prioritat  als  col·lectius  que  reuneixen  les  següents  dificultats  d’inserció 
laboral:

 Persones en situació de risc d’exclusió social.
 Persones en situació d’atur de llarga durada.
 Persones amb baixa qualificació professional.
 Persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys.
 Persones amb discapacitat física, psíquica, mental i/o sensorial.
 Persones en tractament de salut mental.
 Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
 Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

 



 

Serà  necessari  que  les  persones  que  hagin  d’esdevenir  participants  es 
trobin inscrites com a demandants d’ocupació a l’oficina de treball del SOC, 
com a màxim, el dia abans de la seva inscripció al programa UBICAT.

Segon.- Les  actuacions  ocupacionals  a  desenvolupar  en  el  marc  del 
Programa UBICAT són:

a. Actuació d’orientació sociolaboral. 
b. Actuacions amb les empreses, de coneixement de l’entorn productiu, 

d’apropament a les empreses i de prospecció laboral..
c. Recursos per a la capacitació del personal tècnic.

Tercer.- L’Ordre TSF/220/2017, de 22 de setembre, a la base 3 de l’annex 1 
estableix  com  a  entitats  beneficiàries  de  les  subvencions  d’aquest 
programa, a:

1. Els Ajuntaments o els seus organismes autònoms o les entitats amb 
competències  en  matèria  de  polítiques  actives  d’ocupació, 
desenvolupament  local  i  de  promoció  de l’ocupació,  dependents  o 
vinculades a aquells, corresponents als municipis de més de 30.000 
habitants en la demarcació de Barcelona; de més de 25.000 habitants 
en  les  demarcacions  de  Girona;  de  més  de  30.000  habitants  a 
Tarragona; de més de 12.000 habitants en la demarcació de Lleida i 
de més de 20.000 habitants en la demarcació de Terres de l’Ebre.

2. Les Entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d’acord amb 
la  normativa  de  règim  local  vigent  a  Catalunya,  d’àmbit 
supramunicipal  amb  participació  majoritària  per  part 
d’Administracions  Públiques  i  competències  contrastades  en 
polítiques  actives  d’ocupació,  promoció  de  l’ocupació  i 
desenvolupament  local,  que  abastin  un  territori  de  més  de  8.000 
habitants.

3. Les Entitats Locals que abastin un territori d’intervenció supralocal de 
més de 30.000 habitants a les demarcacions de Barcelona, Girona, 
Tarragona, i de més de 20.000 habitants a les demarcacions de Lleida 
i  Terres  de  l’Ebre,  i  que  presentin  un  document  de  planificació 
estratègica  en  l’àmbit  de  l’ocupació  i  el  desenvolupament  local 
concertat amb d’altres agents del territori objecte d’actuació. 

Quart.- D’acord als criteris que queden fixats a l’Ordre TSF/220/2017, de 22 
de setembre, en relació a les entitats beneficiàries del Programa, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat vol donar cobertura a aquells municipis que no 
poden accedir directament a un projecte municipal, i que cal que estiguin 
integrats dins d’un projecte supralocal.

Els  municipis,  representats  pels  seus  Ajuntament,  que  van manifestar  la 
voluntat  de  participar  van  ser  Abrera,  Begues,  Castellví  de  Rosanes, 
Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Martorell, Olesa de 
Montserrat,  Pallejà,  la  Palma  de  Cervelló,  el  Papiol,  Sant  Climent  de 
Llobregat,  Sant  Esteve  Sesrovires,  Sant  Just  Desvern,  Sant  Andreu de  la 
Barca i Santa Coloma de Cervelló.

 



 

Queden exclosos d’aquest projecte els municipis de Molins de Rei, que ja té 
un  programa  similar  amb  finançament  de  la  Diputació  de  Barcelona; 
Vallirana, que ja ha incorporat recentment una tècnica d’orientació laboral 
que té les funcions d’atendre als mateixos col·lectius als quals s’adreça el 
Programa UBICAT; Sant Vicenç dels Horts i Torrelles de Llobregat que han 
decidit presentar un projecte propi dins la mateixa convocatòria.

Cinquè.- El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  desenvolupa  polítiques 
actives d’ocupació i de promoció econòmica que tenen per objecte fomentar 
l’activitat econòmica i l’ocupació de qualitat.

Sisè.- En  data  6  de  novembre  de  2017,  el  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat  va  presentar  al  Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya  una 
sol·licitud de subvenció per al Programa UBICAT i en data 20 de desembre 
de 2017, ha estat publicada a l’E-Tauler la resolució d’atorgament definitiva 
de  les  subvencions  per  a  la  realització  del  programa  UBICAT, 
d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social. 
El  projecte  aprovat  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  presenta  les 
següents característiques:

- Número d’expedient: UBI-05-2017
- Persones participants atorgades: 325 
- Subvenció total: 142.360,00 €

 Subvenció per a actuacions d’orientació sociolaboral: 104.000,00 
€.

 Subvenció  per  a  actuacions  de  coneixement  de  l’entorn 
productiu, d’apropament a les empreses i de prospecció laboral: 
20.800,00 €.

 Subvenció  per  a  recursos  de  capacitació  del  personal  tècnic: 
3.000,00 €.

 Subvenció per a l’ajut de transport i incentius: 14.560,00 €.

Setè.-  Les persones participants podran ésser derivades per les següents 
vies:

1) Derivació a través de l’Oficina de Treball (OT) corresponent de cada 
territori,  prèvia  sol·licitud  de  l’entitat  beneficiària.  S’acordarà  el 
procediment  conjuntament,  el  qual  s’articularà  mitjançant   els 
documents normalitzats Fitxes de derivació i selecció de participants  
– Programa UBICAT (Model 4a) i Fitxes de selecció de participants –  
Control de presència – Programa UBICAT (Model 4b). 
Un  cop  s’hagi  realitzat  la  selecció  de  les  persones  participants, 
l’entitat  beneficiària,  en  aquest  cas,  el  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat, ha de fer la comunicació pertinent a l’Oficina de Treball, 
fent ús de les mateixes fitxes, afegint també aquelles persones que 
resten suplents  i  les que no han estat  seleccionades,  degudament 
motivada.

2) Persones participants provinents de la borsa pròpia. En aquest cas, 
les  persones  participants  poden  provenir  de  borses  de  la  pròpia 

 



 

entitat  beneficiària  o  d’altres  entitats  del  territori,  com  els 
Ajuntaments participants en el projecte. 
S’haurà de comprovar si aquestes persones es troben inscrites com a 
demandants d’ocupació i,  si  no és així,  hauran d’inscriure’s com a 
demandants d’ocupació no ocupades (DONO) si no estan treballant o 
en  Millora  Laboral  si  treballen  de  manera  precària  (DO  –  Millora 
Laboral) per a poder esdevenir com a participants del Programa.
També es comprovarà i/o valorarà si es troben incloses en alguns dels 
col·lectius considerats prioritaris.
En aquest cas, s’haurà d’omplir el document normalitzat Comunicació 
a  l’Oficina  de  Treball  de  persones  seleccionades  derivades  per  
d’altres entitats o agents del territori – Programa UBICAT Plus (Model  
4c). 
Quan la  derivació es realitzi  per  d’altres entitats  del  territori,  serà 
necessari dur a terme un conveni en el qual figuraran la identificació 
de les parts, els compromisos entre ambdues entitats, la descripció 
específica de la col·laboració i la constància expressa que no hi ha 
intercanvi econòmic.

S’haurà de tenir en compte que en ambdós casos, l’Oficina de Treball (OT) 
informarà en la demanda d’ocupació de cada persona participant, en serveis 
en curs el Programa UBICAT, mitjançant el codi de servei corresponent.

L’entitat  beneficiària  podrà  comunicar  a l’aplicació  GALILEU les  persones 
preseleccionades per a participar en el Programa UBICAT, tal i com s’indica 
en la Guia de l’aplicació GALILEU-UBICAT.

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 implementació del Programa “UBICAT” d’acord a l’Ordre 
TSF/220/2017,  de  22  de  setembre,  per  la  qual  s’estableixen  les  bases 
reguladores  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  la  realització  del 
Programa  d’acompanyament  a  la  inserció  i  suport  ocupacional  per  a  la 
inclusió  social  “UBICAT”  i  d’acord  a  la  Resolució  TSF/2426/2017,  d’11 
d’octubre,  per  la  qual  s’obre  la  convocatòria  per  a  l’any  2017,  per  a  la 
concessió de subvencions destinades a la realització del Programa UBICAT.

SEGONA.-  El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  ha  d’atendre  a  325 
persones  en  situació  d’atur,  inactives  i  treballadores  en  situació  de 
precarietat  laboral  per  participar  en  el  programa  d’acord  a  les  pautes 
fixades a l’Ordre TSF/220/2017, i a la Guia de prescripcions tècniques per a 
les entitats beneficiàries del programa “UBICAT” elaborada pel SOC i d’acord 
als termes fixats a la Resolució d’aprovació del projecte notificada al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en data 20 de desembre de 2017.

La selecció de les persones participants s’ha de fer conjuntament entre el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’ Abrera, i compta amb 

 



 

la col·laboració de les oficines de treball del SOC que hi ha a la comarca. 

No hi ha un número prefixat per a cada municipi, s’atendran a les persones 
en  funció  de  les  derivacions  efectuades  i  d’acord  a  les  necessitats 
manifestades per aquestes.

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  ha  de  comprovar  que  totes  les 
persones participants en el Programa “UBICAT” estiguin inscrites en l’oficina 
de treball corresponent com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) o 
DO –Millora laboral i compleixin els requisits per ser beneficiàries, trobant-se 
en situació d’atur o treball precari, o estant inactives.

TERCERA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subvenció 
rebuda, té contractades a tres persones que fan les actuacions d’orientació 
sociolaboral, les quals contemplen tant accions individuals com grupals, i 
d’actuació  de  coneixement  de  l’entorn  productiu,  d’apropament  a  les 
empreses  i  de  prospecció  laboral,  les  quals  contemplen  accions 
complementàries  a  la  tasca  del  propi  personal  orientador  i  accions 
adreçades a les persones participants del Programa.

Les  persones  contractades  pel  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  que 
siguin encarregades de dur a terme les actuacions d’orientació sociolaboral, 
realitzaran un procés d’acompanyament, assessorament i informació amb 
l’objectiu  que  cada  persona  participant  assoleixi  un  coneixement  i 
desenvolupament de les seves potencialitats i competències amb la finalitat 
d’aconseguir  una  presa  de  decisions  adient  per  a  la  seva  integració 
personal, educativa, social i, principalment, laboral. 

Aquest objectiu es perseguirà mitjançant l’elaboració i el disseny d’un full de 
ruta individualitzat per  a cada persona participant  que consistirà en una 
sèrie de sessions, en les quals es marcaran uns objectius o fites assolibles, 
acompanyant a la persona en la definició del seu projecte professional, a 
l’hora  que  es  treballen  les  necessitats  detectades  per  a  millorar  el  seu 
posicionament en la recerca de feina.

QUARTA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb l’objectiu de millorar 
les competències del personal tècnic a l’hora d’implementar el projecte, farà 
ús  de  la  subvenció  destinada  a  les  actuacions  de  “Recursos  per  a  al 
capacitació del personal tècnic”, que es detallen a la Base 5 de l’annex 1 de 
les  bases  reguladores  que  contempla  l’Ordre  TSF/220/2017,  de  22  de 
setembre, per a que aquest personal pugui rebre formació específica.  

Es  plantegen els  següents  continguts  per  incrementar  la  capacitació  del 
personal orientador i prospector:

- Taller  sobre  recursos  per  a  l’orientació  i  la  intermediació  per 
competències.

- Orientació i inserció laboral per a col·lectius en risc d’exclusió social.
- Tecnologies de la informació, la comunicació i  innovació aplicada a 

l’orientació.

CINQUENA.- El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat   ha  subscrit  una 

 



 

assegurança  d’accidents  que  abastarà  tot  el  període  d’assistència  al 
programa de les persones que hi participin, des del seu inici fins a la seva 
finalització.

Queden  incloses  dins  aquesta  assegurança  les  despeses  d’accidents  in 
itinere,  els  riscos  derivats  de  les  visites  de  les  persones  participants  a 
empreses  o  d’altres  establiments  que  s’organitzin   per  donar  suport  al 
desenvolupament de les accions del programa dins el territori de Catalunya.

També s’ha subscrit una assegurança de Responsabilitat Civil.

SISENA.- Les persones participants en el programa UBICAT poden percebre 
ajuts de transport i incentius, condicionats a l’assistència i participació en 
les actuacions a) i b) de la Base 5 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/220/2017, de 
22 de setembre, per a poder cobrir despeses de desplaçament o, fins i tot, 
per a poder conciliar la cura d’infants o d’altres familiars dependents amb 
l’assistència a les diferents actuacions.

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  ha  rebut  del  SOC,  mitjançant  la 
resolució d’atorgament dels ajuts previstos, una quantia total de 142.360,00 
€.  El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  podrà  abonar  les  següents 
quantitats i amb els següents requisits:

 Respecte els ajuts de transport, es podran rebre 3,00 € per sessió si el 
desplaçament  a  realitzar  és  d’1  zona,  i  4,50  €  per  sessió  si  el 
desplaçament és de 2 ó més zones. Els requisits específics a tenir en 
compte seran que el lloc on s’han de dur a terme les accions es trobi 
ubicat  en  un  municipi  diferent  al  lloc  de  residència  habitual  (a 
excepció  de  persones  que  es  trobin  en  situació  d’especial 
vulnerabilitat o de manca de recursos econòmics). 

 Pel que fa als incentius, la quantitat està fixada en 10 € per sessió. En 
aquest cas, caldrà complir amb el requisit de tenir a càrrec infants o 
familiars dependents i ésser necessari un recolzament econòmic per 
a poder  conciliar  aquesta situació amb l’assistència a les diferents 
actuacions (a excepció d’aquelles persones que, tot i no tenir aquesta 
situació  de  càrrega  familiar  i  conciliació,  es  trobin  en  situacions 
especials de vulnerabilitat o manca de recursos econòmics). 

El Consell  Comarcal del Baix Llobregat farà l’abonament d’aquest ajut i/o 
incentiu, un cop hagi pogut fer les comprovacions dels requisits establerts, 
mitjançant  taló  bancari,  transferència  bancària  o  lliurament  en  metàl·lic. 
Haurà  de  quedar  constància  de  la  recepció  d’aquest  ajut  i/o  incentiu  a 
través d’un rebut signat per la persona participant amb imprès normalitzat. 

Per a regular l’atorgament i pagament dels incentius i ajuts del programa el  
Consell Comarcal del Baix Llobregat ha aprovat, mitjançant acord de la Junta 
de Govern celebrada el  passat  19 de març  de 2018,  els  criteris  que  ho 
regulen i que estan disponibles a la pàgina web del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat.

SETENA.- El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  com  a  entitat 
col·laboradora  del  SOC,  realitzarà  prospecció  del  teixit  empresarial, 

 



 

imprescindible per a obtenir bons resultats en relació a l’orientació de les 
persones participants. 

El Consell Comarcal del Baix Llobregat farà una selecció d’empreses diana a 
visitar, tenint en compte els perfils professionals de les persones usuàries, 
per a que aquestes visites puguin esdevenir oportunitats i/o entorns laborals 
possibles i adequats. Aquestes accions formaran part del coneixement de 
l’entorn productiu i  apropament de la realitat  de les empreses i  el  teixit  
empresarial.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, ja disposa d’una base de dades on té 
registrades les diferents empreses que han estat contactades i/o visitades 
en els diferents programes realitzats i projectes que gestiona, amb algunes 
de les quals s’han arribat a signar convenis de col·laboració.

A  part,  els  diferents  agents  del  territori,  especialment  els  Ajuntaments 
participants,  hauran  de  col·laborar  en  aquesta  fase  aportant  informació 
d’empreses dels seus municipis amb l’objectiu de poder desenvolupar les 
actuacions proposades. 

VUITENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat en data 21 de desembre 
de 2017 ha iniciat el Programa “UBICAT” i la data prevista de finalització 
serà el 31 de desembre de 2018. 

NOVENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat serà l’entitat responsable 
de realitzar la justificació econòmica i tècnica de les actuacions davant del 
SOC. El termini per a la justificació serà de dos mesos a partir de la data 
final de l’execució del Programa.

La justificació de les despeses es farà mitjançant el procediment previst a 
l’Ordre TSF/220/2017,  de  22 de setembre,  i  la  Resolució  TSF/2426/2017, 
d’11 d’octubre de 2017 i a la “Guia de prescripcions tècniques entitats locals 
del  programa  “UBICAT”  elaborada  pel  Servei  Públic  d’Ocupació  de 
Catalunya.

Aquesta documentació de justificació tècnica i  econòmica del projecte es 
realitzarà mitjançant la plataforma EACAT i arribarà al Servei de Verificació 
de Programes d’Ocupació en el cas de la justificació tècnica i al Servei de 
Control i Justificació econòmica en el cas de l’econòmica, tots dos dins els 
serveis del SOC.

DESENA.- Les despeses que s’originen per a la gestió del programa UBICAT, 
regulat  per   l’Ordre  TSF/220/2017,  de  22  de  setembre,  i  la  Resolució 
TSF/2426/2017, d’11 d’octubre, són les que es detallen a continuació i que 
estan dins del pressupost de despeses del Consell Comarcal pels anys 2017 
i 2018: 

Partida 2410.13136 – Retrib. UBICAT 
Partida 2410.16036 – SS UBICAT
Partida 2410.16236 – Formació UBICAT 
Partida 2410.22436 – Assegurances UBICAT

 



 

Partida 2410.48136 – Ajuts transport i incentius UBICAT

ONZENA.  - L’Ajuntament d’ Abrera actuant com a entitat col·laboradora del 
programa “UBICAT”  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 actuacions d’orientació 
sociolaboral,  en  les  quals  es  contemplen  accions 
d’acompanyament,  assessorament  i  informació,  i  també  les  de 
formació, si s’escau.

- Col·laborar  amb  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  en  la 
identificació, valoració i preselecció de les persones susceptibles 
d’ésser participants. 

- Col·laborar  amb  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  en  la 
millora de l’ocupabilitat i el disseny del full de ruta individualitzat 
de cada persona participant.

- Col·laborar  amb  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  en  la 
identificació dels serveis i  recursos complementaris del  territori, 
propis o aliens que puguin contribuir a l’assoliment dels objectius 
plantejats  d’acord  amb  aquesta  perspectiva  integral  de 
l’ocupabilitat i la inserció sociolaboral.

- Aportar  informació  sobre  empreses del  seu municipi  que siguin 
susceptibles de col·laborar amb el programa UBICAT.

- 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 d’Afers Socials, Treball i Famílies i 
segons  el  Pla  de  Desenvolupament  de  Polítiques  d’Ocupació 
(PDPO). 

Per a fer difusió de les diferents actuacions i del Programa UBICAT 
en sí, només serà vàlid el cartell facilitat pel Consell Comarcal del 
Baix  Llobregat,  ja  que  es  tracta  del  model  autoritzat  per  al 
programa “UBICAT” i que s’haurà de col·locar en un lloc visible de 
les dependències de l’Ajuntament o de la ubicació on es realitzin 
les accions del programa “UBICAT”.

En aquest cartell,  en tot  cas,  hauran de figurar els logotips del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, el de la Generalitat de Catalunya, 
el  del  Ministerio  de  Empleo y  Seguridad  Social  i  el  del  Consell 
Comarcal  del  Baix  Llobregat.  Els  diferents  Ajuntaments,  poden 
incloure també el seu logotip com a membres col·laboradors del 
projecte, si així ho consideren adient.

 



 

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

- El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  els  Ajuntaments 
participants  en  el  projecte  UBICAT  es  reuniran  periòdicament, 
d’acord a les convocatòries  que realitzi  el  Consell  Comarcal  del 
Baix Llobregat,  per fer un seguiment i  control  de l’execució 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 responsable del projecte. 

DOTZENA.- 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.

TRETZENA.- 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 que no 
estigui  regulat  en  aquest  conveni,  serà  necessari  basar-se  en  l’Ordre 
BSF/220/2017,  de  22  de  setembre,  la  RESOLUCIÓ  TSF/2426/2017,  d’11 
d’octubre  i  en  la  Guia  de  prescripcions  tècniques  per  a  les  Entitats 
beneficiàries del Programa “UBICAT”.

CATORZENA.- El present conveni tindrà vigència des de la data de la seva 
signatura i fins al 31 de desembre de 2018.

QUINZENA.-  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.
-    Per finalització del Programa en qüestió.

SETZENA.- 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  administratiu  de  l’ordre 
jurisdiccional que correspongui.

DISSETENA.- En cap cas, durant la vigència d’aquest conveni ni en el sí de 
la  col·laboració  entre  les  parts,  hi  haurà  intercanvi  econòmic  entre  les 
entitats,  realitzant  la  col·laboració  de  mutu  acord  i  de  manera 
desinteressada, en pro al benefici sociolaboral i ocupacional de les persones 
participants. 

I en prova de conformitat de tot el que s’ha convingut les parts signen el  
present conveni, per duplicat 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

 



 

4.2  Expedient  3950/2018.  Conveni  relatiu  a  la  realització  de  les  practiques 
no-laborals  del  curs  Organització  i  gestió  de  magatzems  (FOAP  2017)  que 
organitza  l’Ajuntament  d’Abrera  i  que  subvenciona el  Servei  d’Ocupació  de 
Catalunya En data 14 de novembre de 2017

En data 14 de novembre de 2017 la Subdirecció General de Polítiques Actives 
d’Ocupació ha comunicat  a l’Ajuntament d’Abrera que ha aprovat una subvenció de 
93.460 € per portar a terme dues especialitats formatives:

ADGD0308 - ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
COML0309 - ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS

El curs que està subvencionat pel SOC, núm. exp 17/FOAP/362/0149879/006 té una 
subvenció de 1.800 € per a la gestió de les pràctiques en empreses, codi de l’acció  
(COML0309_MP0193).

En data 2 d’abril de 2018 es va iniciar l’activitat formativa COML0309 - 
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS.

El curs té una durada  de 400 h., 80 d’elles de pràctiques en empreses. Està previst 
que les pràctiques s’inicien el 6 de juliol i finalitzin al 27 juliol 2018, excepcionalment 
aquestes pràctiques es podran realitzar al setembre de 2018.

En data 21 de març de 2018 l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat resolució mitjançant 
Decret núm. 2018-0406 per ratificar els acords de la Mesa de Contractació i adjudicar 
el contracte administratiu del lot 2 dels serveis de formació de Promoció Econòmica 
d’acord amb les dades següents:

Lot 2. COML0309_CEN Curs d’organització i gestió de magatzems, 310 h. i 
COML0309_MP0193 Mòdul de pràctiques professionals no laborals, 80 h. (FOAP 
2017). 
Adjudicatari: Esteban Julio Escorcia González NIF: -----740N
Preu: 15.450 € (13.950 € docència i 1.500 € pràctiques) IVA exempt 
Pròrroga: Sí
Inici: 03/04/2018

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

El conveni té per objecte articular la formació pràctica en centres de treball de 
l’alumne/a participant en l’acció formativa de certificat de professionalitat del 
subsistema de Formació Professional per a l'Ocupació.

La formació pràctica en empresa té caràcter de pràctica professional no laboral i en 
cap cas implica relació laboral entre l’alumnat i l’empresa.

L’Ajuntament va realitzar una assegurança als alumnes del curs del 3 abril del 2018 
fins al 30 d’octubre del 2018.

 



 

Vist l’informe tècnic favorable PE 54/2018 de data 21 de juny 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. Les obligacions de les parts són:

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

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

3.    El/la tutor/a del centre de formació realitzarà com a mínim les següents visites de 
seguiment a l’empresa on l’alumnat realitza la formació pràctica: una a l’inici, una a 
partir del 50% d’execució i una última a la finalització del període de pràctiques i 
haurà de deixar constància documental de cadascuna d’elles a l’expedient de l’acció 
formativa.
4.    La programació de les pràctiques ha d’incloure: els objectius d’aprenentatge i les 
activitats de referència, els criteris per avaluar-les i qualificar-les, les condicions dels 
espais, equipaments i recursos per desenvolupar les pràctiques.
5.    La pòlissa d'assegurança que contracti el centre de formació per a tota l’acció 
formativa també ha de cobrir les pràctiques. En el mòdul de pràctiques dels certificats 
de professionalitat gestionats pels centres d’innovació i formació ocupacional (CIFO), 
l’assegurança del Servei d’Ocupació de Catalunya cobreix les conseqüències 
econòmiques dels accidents sobrevinguts dels alumnes no només en els locals dels 
centres d’innovació i formació ocupacional sinó també en locals d’entitats o empreses 
col•laboradores dels mòduls de formació pràctica dels certificats de professionalitat.

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

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

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

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

10.    L'alumne/a està obligat a complir els horaris i les normes fixades per l'empresa 

 



 

signant, d’acord amb aquest conveni.

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

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

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

 

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

ANNEX:

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

5. ALTRES  ASSUMPTES

5.1  Expedient  núm.:  1400/2018. Acceptació recurs  tècnic  impuls  Participació 
Ciutadana. Catàleg 2018 Diputació Bcn

Vist l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona, de data 26.11.15, pel qual es va 
aprovar el Protocol General del Pla “Xarxa  de Governs Locals 2016-2019”.

Vist  que  la  Junta  de  Govern  de  la  Diputació  mitjançant  acord,  de  data  18  de 
desembre de 2017, va aprovar, entre d’altres, el Catàleg de serveis de l’any 2018, 
emmarcat en l’àmbit del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Vist el règim jurídic específic del Catàleg 2018, en el qual s’inclou l’oferta unitària i 
integral de programes, tant de suport econòmic, com a tècnic i material que es posen 
a  l’abast  de les entitats  locals  de la  província,  per  a  la  prestació  de serveis  i  la 
realització d’activitats durant l’any 2018.

Vist  el  decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0178,  de  data  5  de  febrer  de  2018  pel  qual 
s’aprovava la presentació telemàtica, davant la Seu Electrònica de la Diputació de 
Barcelona, de les peticions de les subvencions relatives als recursos concertables del 
Catàleg 2018, que havien proposat els diferents departaments de l’Ajuntament, entre 
les quals es va presentar, des de l’Àmbit de Participació Ciutadana, entre d’altres, una 
petició de recurs tècnic per a l’impuls de la Participació Ciutadana a Abrera.

Vist el decret núm. 5689/2018, de data 8 de juny de 2018, de la presidenta delegada 
de l’Àrea d’Atenció de les Persones de la Diputació de Barcelona, pel qual s’aprova la 
concessió del recurs tècnic sol·licitat  per a l’impuls de la Participació Ciutadana a 
Abrera.

Atesa la competència d'aquest òrgan en matèria de subvencions i ajuts,  i previ estudi 
de la documentació corresponent.

La proposta d'acord ha estat formulada per l’Àmbit  de Participació i  Comunicació, 
aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m'atorga la llei, proposa a la Junta de 
Govern Local l'adopció del següent

ACORD

Primer i únic. Acceptar el recurs tècnic relatiu a l’actuació “Impuls de la Participació 
Ciutadana a Abrera” (Codi XGL18/Y/258604),  en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2018, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”

 

 

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

6. SOBREVINGUTS

 



 

Es  proposa  la  introducció  del  següent  assumpte  per  urgència,  la  qual  és 
apreciada per unanimitat dels assistents:

SV1.  Expedient núm.: 3589/2018
Inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de  la  2a 
licitació de 2018 del contracte de serveis de formació de Promoció Econòmica i 
Ocupació

Per  a  la  contractació  dels  cursos  de  formació  del  departament  de  Promoció 
Econòmica  i  Ocupació  de  l’Ajuntament  d’Abrera es  preveu  la  formalització  d’un 
contracte administratiu de serveis, amb divisió del contracte en dos lots, de durada 
fins a 31/12/2018.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 02/07/2018, s’ha incoat l’expedient contractual.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de núm. PE 60/2018 
i de data 03/07/2018, subscrit per la tècnica de promoció Econòmica i Ocupació.

El valor estimat del contracte és de 21.400 €, IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació de cada lot és de:

Lot 1: Curs de carnisseria de 202 h: 15.400 €.

Lot 2: Curs d’operaris/es verificadors/es de 100 h.: 6.000 €.

Activitats exemptes d’IVA segons l’art. 20, apartat 1, núm. 9, de la Llei 37/1992 i l’art.  
7 del RD 1624/1992 del reglament sobre l’Impost sobre el valor afegit.

Es considera que el procediment obert simplificat de contractació és el més adequat 
per aquesta  licitació,  atès el  valor  estimat  del  contracte i  que dóna la  possibilitat 
d’ofertar  a  tots  els  particulars  del  sector  que  ho  vulguin  fer,  podent  obtenir 
l’Administració l’execució del contracte amb una millor relació qualitat tècnica-preu.

Vist  l’informe  jurídic  núm.  2018-0035  de  data  16/07/2018  emès  pel  secretari 
municipal.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en  el  marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  la  necessitat  motivada  de 
l’actuació,  la  redacció  dels  plecs  de  clàusules,  així  com  l’emissió  dels  informes 
pertinents,  la Regidoria de Promoció Econòmica,  Comerç i  Turisme, en ús de les 
atribucions que m’atorga el  Decret  d’Alcaldia núm.  2016-1302 del  dia 22/12/2016, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques del contracte administratiu de la 2a licitació de 
2018 del contracte de serveis de formació de Promoció Econòmica i Ocupació.

Segon. Iniciar  el  procediment  obert  simplificat  de licitació  del  contracte  i  publicar 
anunci de licitació al Perfil de contractant per a la presentació d’ofertes, mitjançant 
Sobre Digital, en un termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la publicació 

 



 

al Perfil.

Tercer. Autoritzar la despesa de 21.400 € a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
241/22699 del pressupost municipal vigent.

Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Servei de Promoció Econòmica i 
Ocupació.

 

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

7.1 Donar compte dels decrets de concessió de subvencions aprovats entre 
l'01/02/18 i el 30/06/18

 



 

 D’acord amb les bases núm. 46 i 47, de les Bases d'Execució del Pressupost de 
l'exercici  2018,  que  estableixen  la  normativa  reguladora  de  les  subvencions 
nominatives i  excepcionals; i  amb el decret  de l’Alcaldia núm. 2015-0593 de data 
02/07/15,  que  estableix  que  les  subvencions  de  concessió  directe  (nominatives  i 
excepcionals) s’aprovaran per decret de cada regidoria delegada i, posteriorment, es 
donarà compte a la Junta de Govern Local.

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.
Tenint en compte el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions 
que li atorga la llei, 

  DÓNA COMPTE

Primer  i  únic.-  De  la  relació  de  Decrets  dictats  pels  òrgans  unipersonals  de 
l’Alcaldia  i  les  regidories  delegades,  relatius  a  la  concessió  de  subvencions 
nominatives i excepcionals, aprovats entre l’1 de febrer i el 30 de juny de 2018, 
d’acord amb el detall següent:

 

DECRET DATA EXPEDIE
NT

CONCEPTE IMPORT

2018-0271 27/02/2018 1297/2018 Subvenció nominativa 2018 als Amics acollidors dels animals. 4.585,00€

2018-0350 12/03/2018 1546/2018 Subvenció nominativa 2018 a l'Associació Dones i Futur. 2.312,81€

2018-0359 14/03/2018 1415/2018 Subvenció nominativa 2018 Ass. Avis Abrera. 18.810,43€

2018-0388 20/03/2018 1547/2018
Subvenció nominativa 2018 a l'Associació Abrera contra la 
violència de gènere. 2.312,81€

2018-0429 23/03/2018 1758/2018
Subvenció nominativa 2018 al Club Esportiu Abrera, per al 
torneig d'estiu. 200,00 €

2018-0430 23/03/2018 1760/2018 Subvenció nominativa 2018 al Club Esportiu Abrera. 7.500,00€

2018-0465 31/03/2018 1883/2018 Subvenció nominativa 2018 a Juventudes Rocieras. 2.352,34€

2018-0474 04/04/2018 1917/2018 Subvenció nominativa 2018 a l'AAVV de Ca n'Amat 2001. 4.698,90€

2018-0577 25/04/2018 2369/2018 Subvenció nominativa  2018 a Fund. Abadia Montserrat 2025. 1.000,00€

2018-0698 17/05/2018 2819/2018
Subvenció nominativa 2018 a Sociedad Deportiva de 
Cazadores de Abrera. 616,00€

2018-0699 17/05/2018 2810/2018 Subvenció nominativa 2018 als Vikingos del 600. 760,00€

2018-0772 25/05/2018 3262/2018 Subvenció nominativa 2018 AAVV SMV. 2.500,00€

2018-0773 25/05/2018 3265/2018 Subvenció nominativa 2018 a l'Associació d'Avis de SMV. 5.374,71€

2018-0774 25/05/2018 3269/2018 Subvenció nominativa 2018 a l'AECC. 624,24€

2018-0775 25/05/2018 3273/2018 Subvenció nominativa 2018 a la Coral Contrapunt. 2.435,50

2018-0788 29/05/2018 3292/2018 Subvenció nominativa 2018 CineClub Emmetcinats. 1.612,62€

2018-0789 29/05/2018 3302/2018 Subvenció nominativa 2018 Club Atletisme Abrera. 1.500,00€

2018-0861 12/06/2018 3710/2018 Subvenció nominativa 2018 a la Bram de Foc. 2.598,92€

2018-0903 19/06/2018 3479/2018 Subvenció nominativa 2018, a l'Ampa de l'Escola F. Platon. 1.962,19€

2018-0926 25/06/2018 4131/2018 Subvenció nominativa 2018 a l'Agrupació esportiva Abrera. 11.871,78€

2018-0927 25/06/2018 3806/2018 Subvenció nominativa 2018 a l'AAVV de les Carpes. 3.668,31€

2018-0936 26/06/2018 4210/2018 Subvenció nominativa 2018 Ass. Escacs d'Abrera. 850,00€

2018-0937 26/06/2018 4158/2018
Subvenció nominativa 2018. II torneig de futbol Vila d'Abrera. 
Agrupació Esportiva Abrera. 600,00€

2018-0942 26/06/2018 4271/2018
Subvenció nominativa 2018 a l'Ass. per la salut mental del 
Baix Llobregat Nord 2000. 4.080,00€

2018-0944 26/06/2018 4270/2018 Subvenció nominativa 2018 a l'Ass. Arc de Sant Martí. 7.524,71€

 



 

 

Els membres assistents es donen per assabentats

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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