
ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/21 La Junta de Govern Local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 18 / desembre / 2018 

Durada Des de les 18:20 fins a les 18:35 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)

- Sr.  Albert  Roca  Presas,  regidor  delegat  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i 
jardins, Urbanisme i mobilitat  (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,  Transparència i Atenció a la Ciutadania (PSC). 

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

Excusen la seva assistència la Sra. Mònica Torre-Marin Cuesta, regidora delegada de 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme (CiU); el Sr. Sr. Miquel Tomàs Tomàs, regidor 
delegat d’Ensenyament, Acció Cultural i Patrimoni Cultural (ERC); i la Sra. Alexandra 
Dolcet Redondo, Interventora.

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



ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 18 de desembre de 2018, A LES 18:00 H.

PUNT ASSUMPTES
APROVACIÓ ACTES

1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 4/12/18
CONTRACTES

2
Expedient 7868/2018. Devolució de la garantia definitiva del contracte de socorrisme 
de la Piscina Municipal descoberta

3
Expedient 6678/2018. Devolució de la garantia definitiva del contracte de 
subministrament i col·locació de cartelleres informatives

4
Expedient G337/2017/13. Modificació del contracte de subministrament d’un vehicle 
de serveis policials, en la modalitat d’arrendament amb opció de compra, derivat de 
l’Acord marc amb destinació a les entitats locals de Catalunya (CCDL-ACM). 

5
Expedient 9377/2018. Resolució del contracte d’obres de millora de la xarxa del 
clavegueram d’Abrera

6 Expedient 7950/2018. Donar compte dels decrets en materia de contractació
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

7

Expedient 6131/2018. Llicència d'obres i instal·lacions per a l’ampliació/millora de la 
xarxa de serveis a l'immoble ubicat al c/ Baix Llobregat, 8 (CV1.84) , a instància de 
JMBM, amb NIF xxxxx705M, en nom i representació de NEDGIA CATALUNYA, S.A. 
(GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890.

8

Expedient 6192/2018.  Llicència d'obres i instal·lacions per a l’ampliació/millora de la 

xarxa de serveis a l'immoble ubicat al c/ Floresta, 7 , a instància de NEDGIA 
CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890.

9

Expedient 7925/2018. Expedient 7925/2018 .  Llicència d'obres menors i instal·lacions 
per a instal·lació de gas a l'immoble ubicat al c/ Floresta, 7, a instància de 
CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823

10

Expedient 7933/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar 
instal·lació de gas a l'immoble ubicat al c/ Baix Llobregat, 8 (CV1.84), a instància de 
CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823

11

Expedient E013/2015/113. Pròrroga de llicència d'obres atorgada a FJSH per 
executar murs de contenció i moviments de terres, a C/ Bosc, 33 (CV1.B56) 
(referència cadastral 0773605). 

12

Expedient 6194/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar 
ampliació/millora de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al c/ Candelera, 56, a 
instància de NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), 
amb NIF A63485890 

13

Expedient 6124/2018 Llicència d'obres i instal·lacions per a l’ampliació/millora de la 
xarxa de serveis a l'immoble ubicat al c/ Voltrera, 9 (CV1.13) , a instància de NEDGIA 
CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890

ACTIVITATS  I  MEDI AMBIENT
---

SUBVENCIONS
---
CONVENIS
---



PERSONAL

----

ALTRES ASSUMPTES

---

SV SOBREVINGUTS

SV1
Expedient G/401/2017/08. Aprovació de la liquidació corresponent al període 
gener-juny de 2018 del Pla intermunicipal sobre drogues i comportaments de risc 
Cabalbaix

SV2 Expedient 3413/2018. Aprovació modificació conveni transport escolar 2017-2018

SV3
Expedient 3589/2018. Declarar deserta la licitació del contracte de serveis de formació 
de Promoció Econòmica Curs de carnisseria (lot 1) i Curs d’operaris verificadors (lot 2)

SV4
Expedient 9594/2018. Aprovació de minuta de CONVENI DE COL·LABORACIÓ entre 
l’Ajuntament d’Abrera, la Federació i la Fundació ECOM per a la promoció de polítiques 
que fomentin la inclusió de les persones amb discapacitat

SV5

Expedient 3901/2017. Proposta d’aprovació de sol•licituds ajuts a la contractació del 
Programa Foment de l’Ocupació 2017-2018 a les empreses Bufet d’Estudis Jurídics i 
Empresarials  SLP,  Antonio  Romero  Herrera,  “Ferreteria  Scorpio",  Geoplanning 
Estudis  Geotècnics  S.L,  Miguel  Àngel  Martin  Peraleda  "Restaurant  Nuevo  Hei"  i 
Vyrma Caldereria Industrial S.L.

APROVACIÓ ACTES

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 4.12.18

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 4 de desembre de 2018, és 
aprovada per unanimitat dels assistents

 

CONTRACTES

2.  Expedient  7868/2018.  Devolució de la garantia  definitiva  del  contracte  de 
socorrisme de la Piscina Municipal descoberta

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0618, adoptat el dia 7 de maig de 2018, es va 
adjudicar el contracte administratiu de serveis de socorrisme de la Piscina Municipal 
descoberta d’Abrera, a Aquasos Serveis Integrals, SL, amb CIF B63879365, per un 
preu de 42.529,08 € (IVA inclòs), formalitzat el 09/05/2018.

S’ha emès informe tècnic de data 18/10/2018, subscrit pel cap del Servei d’Esports, 
segons el  qual,  finalitzada  la durada del contracte i el  seu termini  de garantia, no 
s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la garantia definitiva, d’acord 
amb els articles 110 i 111  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic.
 
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’Esports, Salut, Gent Gran i Cultura, en ús de les atribucions que 
m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent:



ACORD

Primer. Declarar  finalitzat  el  període  de  garantia  i  la  conformitat  del  servei  de 
socorrisme de la Piscina Municipal descoberta d’Abrera prestat per Aquasos Serveis 
Integrals, SL.

Segon. Aprovar  la  liquidació  del  contracte  indicat  i  declarar  l’extinció  pel  seu 
compliment.
 
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en metàl·lic, 
d’import 1757,40 €, que el contractista té dipositada en aquesta corporació.

Quart. Notificar aquest acord a Aquasos Serveis Integrals, SL.

Cinquè. Donar compte a la Tresoreria municipal i al Servei d’Esports.

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

3.  Expedient 6678/2018. Devolució de la garantia definitiva del contracte de 
subministrament i col.locació de cartelleres informatives

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-1636, adoptat en data 23 de febrer de 2018,  es 
va  adjudicar  el  contracte  mixt  de  subministrament  i  col·locació  de  cartelleres 
informatives a  Dilart aplicacions de senyalització, SL,  amb CIF  B61794871,  per un 
preu de 58.874,97 € (IVA inclòs), formalitzat el 26/02/2018.

S’ha emès informe tècnic de data 26/09/2018, subscrit per la tècnica responsable de 
Comunicació, segons el qual,  finalitzat el termini d’execució, el termini de garantia i 
després  de  la  conformitat  i  pagament  dels  subministraments  rebuts,  no  s'aprecien 
circumstàncies que desaconsellin el retorn de la garantia definitiva del contracte d’acord 
amb els articles 110 i 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de  Contractes del 
Sector Públic. 

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 i Mobilitat, en ús de 
les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat del subministrament i 
col·locació de cartelleres informatives de l’Ajuntament d’Abrera, executat per  Dilart 
aplicacions de senyalització, SL.

Segon. Aprovar  la  liquidació  del  contracte  indicat  i  declarar  l’extinció  pel  seu 
compliment.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal tornar la garantia constituïda en metàl·lic, 
d’import 2.432,85 €, que el contractista té dipositada en aquesta corporació.



Quart. Notificar aquest acord a Dilart aplicacions de senyalització, SL.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i a Premsa i Comunicació.

 

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

4. Expedient  G337/2017/13. Modificació del contracte de subministrament d’un 
vehicle  de  serveis  policials,  en  la  modalitat  d’arrendament  amb  opció  de 
compra,  derivat  de l’Acord  marc  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de 
Catalunya (CCDL-ACM). 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-1058, adoptat el dia 2 d’agost de 2017, es va 
adjudicar  el  subministrament  d’un  vehicle  policial  tot  camí  4x2  diesel,  amb 
equipament  bàsic,  en  la  modalitat  d’arrendament  amb  opció  de  compra,  per  un 
període de 48 mesos, a l’empresa BBVA Autorenting SA, amb NIF A60028776, per 
un preu de 37.055,52 € IVA exclòs, 44.837,28 € IVA inclòs (amb una quota mensual 
de 771,99 €/mes sense IVA i  934,11 €/mes amb el  21% d’IVA inclòs),  derivat de 
l’Acord marc amb destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català 
pel Desenvolupament Local (Expedient 2013.04).

El  contracte  derivat  de  subministrament  es  va  formalitzar  amb  la  societat  ALD 
Autorenting,  SAU  (anteriorment  anomenada  BBVA  Autorenting,  SA), el  dia  14  de 
desembre de 2017.

El vehicle NISSAN QASHQAI, matrícula 2505 KGS, va ser recepcionat per la Policia 
Local d’Abrera el dia 17/01/2018.

Per informe de data 14/05/2018, subscrit pel cap de la Policia Local d’Abrera, s’ha 
justificat  la  necessitat  de  modificar  el  contracte  per  a  la  incorporació  del  kit  de 
detinguts, amb la conseqüent homologació tècnica, com a element complementari 
del vehicle policial.

El nou contractista ALD Automotive, SA (per fusió per absorció del contractista ALD 
Autorenting,  SAU),  amb NIF A80292667,  ha  manifestat  la  seva  conformitat  a  la 
modificació contractual mitjançant la presentació de pressupost de data 22/10/2018.

Vist  l’informe  jurídic  núm.  2018-0078  de  data  07/11/2018  emès  pel  secretari 
municipal.

La  modificació  contractual  per  a  la  incorporació  d’un  kit  de  detinguts  al  vehicle 
arrendat es correspon amb la Clàusula 52.e) del Plec de clàusules administratives 
particulars  que  regulen  l’Acord  marc  del  subministrament  de  vehicles  de  serveis 
policials, en la modalitat d’arrendament amb opció de compra amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya.

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 seguretat Ciutadana i Protecció Civil, 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,  en  la  modalitat 
d’arrendament amb opció de compra, d’un vehicle de serveis policials derivat  de 
l’Acord marc amb destinació a les entitats locals de Catalunya (CCDL-ACM), amb el 
contractista ALD Automotive, SA, per incloure un kit de detinguts amb homologació 
tècnica, com a element complementari del vehicle policial.
L’import de la modificació és de 170,15 € mensuals IVA inclòs. El preu de la quota 
mensual modificada és de 912 €, 21% IVA: 191,65, amb un total de 1.104,26 €. 

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

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  170,15  €  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària núm. 132/20400 del pressupost municipal vigent (quota de desembre 
de 2018), la despesa de 2.041,80 € del pressupost municipal 2019, 2020, 2021 i la 
despesa  de  87,82  €  del  pressupost  de 2022  (arrendament  fins  el  16/01/2022),  i 
condicionar  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aprovació  d’aquests 
pressupostos.

Tercer. Citar  el  contractista  ALD  Automotive,  SA  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 ALD Automotive, SA. 

Cinquè. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei de Seguretat Ciutadana.

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

5. Expedient 9377/2018. Resolució del contracte d’obres de millora de la xarxa 
del clavegueram d’Abrera

Per Decret d’Alcaldia núm. 2017-1552, adoptat en data 05/12/2017, es va adjudicar 
el contracte administratiu d’obres de millora de la xarxa del clavegueram d’Abrera, a 
Construccions Jordi Riera, SL, per un preu de 66.995,09 €, IVA inclòs, formalitzat el 
contracte el dia 18/12/2017.

Per garantir el contracte, el contractista va dipositar, en forma d’aval, una garantia 
definitiva per un import de 2.768,39 €.

S’ha publicat al BOE núm. 255, de data 22/10/2018, Auto de declaració del Concurs 
voluntari  abreujat  núm.  1443/2018,  Secció:  B, del  Jutjat  Mercantil  núm.  11  de 
Barcelona, que ha estat instat pel contractista.

Segons l’article  223 del  TRLCSP:  “Són  causes  de  resolució  del  contracte:  ….  b)  La 
declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.”



Segons l’article 224.5 del TRLCSP: «En caso de declaración de concurso y mientras no  
se haya producido la apertura de la fase de liquidación, la Administración potestativamente  
continuará el contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquélla  
para su ejecución.»

S’ha  emès  informe  jurídic  2018-0091de  data  12/12/2018,  subscrit  pel  secretari 
general de la corporació.

S’ha emès informe núm. 2018-0189 de data  13/12/2018,  subscrit  per  l’arquitecte 
tècnic municipal, favorable a la resolució del contracte, atesa la paralització de les 
obres i la manifestació del contractista sobre la seva impossibilitat de finalitzar-les per 
la seva actual situació d’insolvència.

Un  cop  tramitat  l’expedient  pel  Servei  de  Secretaria  i  Contractació,  la  Regidoria 
d’Obres i serveis, Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat 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. Incoar expedient de resolució del contracte d’obres de millora de la xarxa del 
clavegueram d’Abrera, adjudicat al contractista Construccions Jordi Riera, SL, amb 
NIF  B60068384,  en  base  a  la  causa  de  resolució  prevista  a  l’article  223 b)  del 
TRLCSP.

Segon. Donar  audiència  al  contractista  i  a  l’administració  concursal  ADCO  BCN 
asociados SLP, Sr. David Andrés Valencia, per un termini de deu dies, respecte de la 
resolució del contracte.

Transcorregut  el  termini  sense  haver-se  presentat  al·legacions,  l’acord  adoptat 
restarà definitivament aprovat.

Tercer. Citar  el  contractista  el  dia  21/12/2018  a  les 13  h.  per  a  la  comprovació, 
amidament i liquidació de les obres executades.

Quart. Notificar aquesta resolució al contractista Construccions Jordi Riera, SL i al 
Sr.  David  Andrés  Valencia,  d’ADCO  BCN  asociados  SLP,  com  a  administrador 
concursal.

Cinquè. Donar compte a la Intervenció Municipal i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.

 

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

6. Expedient 7950/2018. Donar compte dels decrets en materia de contractació

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1511 de data 13/11/2018, d’adjudicació del contracte menor 
de treballs de consolidació d’estructures arqueològiques a la vil·la romana de Sant Hilari 
d’Abrera, exp. 7950/2018.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1517 de data 14/11/2018, d’inici d’expedient, aprovació dels 



plecs  de clàusules  i  convocatòria  de licitació  del  contracte  mixt  de subministrament  i 
serveis de gestió d’una Pista de gel, exp. 7879/2018.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1522 de data 15/11/2018, d’inici d’expedient, aprovació dels 
plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de serveis del Parc de Nadal 
d’Abrera, exp. 7865/2018.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1559 de data 22/11/2018, de  rectificació d’error aritmètic al 
Decret d’Alcaldia núm. 2018-1475 de 08/11/2018, exp. 6136/2018.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1564 de data 26/11/2018, d’adjudicació del contracte menor 
de gestió i coordinació, lloguer de material, serveis preventius i servei de personal per a 
les festes de Cap d’Any, exp. 8020/2018.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1588 de data 29/11/2018, d’adjudicació del contracte menor 
de subministrament,  en modalitat  de lloguer,  d’una carpa pel  Parc de Nadal  2018-19 
d’Abrera, exp.  8458/2018.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1604 de data 04/12/2018, d’adjudicació del contracte mixt de 
subministrament, mitjançant arrendament,  i  serveis de gestió d’una Pista de gel, exp. 
7879/2018.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1610 de data 04/12/2018,  de modificació convencional del 
contracte  de subministrament  (en  arrendament)  de l'enllumenat  ornamental  de Nadal, 
exp.G329/2017/16.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1619 de data 05/12/2018, d’inici d’expedient, aprovació dels 
plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte anomenat Diverses actuacions 
d'obres al municipi, exp. 8820/2018.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1621 de data 05/12/2018, de liquidació de l’obra Depuradora 
de filtre horitzontal a la urbanització de Sant Miquel d’Abrera, exp. G333/2017/21.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1632 de data 07/12/2018, d’aprovació de la memòria valorada 
anomenada Adequació  de la  seguretat  de  la  comissaria  temporal  de  la  Policia  Local 
d’Abrera i adjudicació del contracte menor d’obres per executar-la, exp. 9009/2018.

- Decret d’Alcaldia núm. 2018-1638 de data 10/12/2018, d’adjudicació del contracte menor 
de subministrament de mobiliari de la comissaria temporal de la Policia Local d’Abrera, 
exp. 9033/2018.

 

Els membres assistents es donen per assabentats

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

7.  Expedient  6131/2018. Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a 
l’ampliació/millora  de  la  xarxa  de  serveis  a  l'immoble  ubicat  al  c/  Baix 
Llobregat,  8 (CV1.84) ,  a  instància de JMBM, amb NIF xxxxx705M, en nom i 
representació de NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, 
S.A.), amb NIF A63485890.

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  10/09/2018  13:31h (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RC-9056),  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
JMBM,  amb  NIF  xxxxx705M,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  NEDGIA 
CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890, 
per  a  executar  l’ampliació/millora  de la  xarxa  de serveis,  al  c/  Baix  Llobregat,  8 
(CV1.84) (referència cadastral 0374047).

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 24/10/2018 (núm. 2018-0167) subscrit per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 16/11/2018 (núm. SS-2018-371) que consta a l'expedient.
 
Aquesta 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 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 li atorga la Llei, proposa a la Junta de govern 
local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar i  aprovar la  llicència d'obres amb núm. d'expedient  6131/2018,  a 
NEDGIA CATALUNYA,  S.A.  (GAS  NATURAL CATALUNYA SDG,  S.A.),  amb  NIF 
A63485890,  per a l’ampliació/millora de la xarxa de serveis, al c/ Baix Llobregat, 8 
(CV1.84)(referència cadastral  0374047) 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 10/09/2018.
-  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 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 13,18 €, 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. 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  als  interessats,  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat (Cap 
de Departament, arquitecta i arquitecte/a tècnic/a municipals).

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

8. Expedient  6192/2018.  Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a 
l’ampliació/millora de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al c/ Floresta, 7 , a 
instància  de  NEDGIA CATALUNYA,  S.A.  (GAS  NATURAL CATALUNYA SDG, 
S.A.), amb NIF A63485890.

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  13/09/2018  15:34h (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RC-9159),  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
JMBM,  amb  NIF  xxxxx705M,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  NEDGIA 
CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890, 
per a executar l’ampliació/millora de la xarxa de serveis, al c/ Floresta, 7 (referència 
cadastral 9076005DF0997N0001QO). 

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 24/10/2018 (núm. 2018-0165) subscrit per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 16/11/2018 (núm. SS-2018-0374) que consta a l'expedient.
 
Aquesta 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 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 li atorga la Llei, proposa a la Junta de govern 
local l'adopció del següent
 
ACORD



 
Primer. Atorgar i  aprovar la  llicència d'obres amb núm. d'expedient  6192/2018,  a 
NEDGIA CATALUNYA,  S.A.  (GAS  NATURAL CATALUNYA SDG,  S.A.),  amb  NIF 
A63485890,  per  a  l’ampliació/millora  de  la  xarxa  de  serveis,  al  c/  Floresta, 
7(referència  cadastral  9076005DF0997N0001QO)  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  13/09/2018 
15:34h.
-  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 13,18 €, 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. 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  als  interessats,  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.

9.  Expedient  7925/2018.   Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a 
instal·lació  de  gas  a  l'immoble  ubicat  al  c/  Floresta,  7,  a  instància  de 
CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 17/10/2018  12:48h  (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RC-10382)  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
DMG,  amb  NIF  xxxxx383H,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social 
CONDUCCIONES  Y  MONTAJES  SUROESTE,  amb  NIF  B54024823,  per  a 
instal·lació  de  gas,  al  c/  Floresta,  7,  (referència  cadastral 
9076005DF0997N0001QO).
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 29/10/2018 (núm. 2018-0170) emès per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 16/11/2018 (núm. SS-2018-0373) que consta a l'expedient.
 
Aquesta 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 li 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 
7925/2018, sol·licitada per CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE amb NIF 
B54024823,  per a executar les obres consistents en instal·lació de gas al c/ Floresta, 
7  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  en data 
17/10/2018 12:48h.
-  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 11,74 €, 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. 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  als  interessats,  i  comunicar-lo  al  Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  a  l'Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat 
(arquitecte tècnic). 

 

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

10.  Expedient  7933/2018.  Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a 
executar instal·lació de gas a l'immoble ubicat al c/ Baix Llobregat, 8 (CV1.84), 
a instància de CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 17/10/2018  12:50h  (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RC-10383)  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
DMG,  amb  NIF  xxxxx383H,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social 
CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823, per a executar 
instal·lació  de  gas,  al  c/  Baix  Llobregat,  8  (CV1.84),  (referència  cadastral 
0374047DF1907S0001TH).

S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 24/10/2018 (núm. 2018-0166) emès per l'arquitecte tècnic 



municipal.
- Informe jurídic de data 16/11/2018 (núm. 372) que consta a l'expedient.
 
Aquesta 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 li 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 
7933/2018, sol·licitada per CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE amb NIF 
B54024823,  per a executar les obres consistents en instal·lació de gas al c/ Baix 
Llobregat, 8 (CV1.84) 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  tècnica  presentada pel  promotor  en data 
17/10/2018 12:50h.
-  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 15,28 €, 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. 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  als  interessats,  i  comunicar-lo  al  Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  a  l'Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat 
(arquitecte tècnic).

 

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

11. Expedient E013/2015/113. Pròrroga de llicència d'obres atorgada a FJSH per 
executar murs de contenció i  moviments de terres, a C/ Bosc, 33 (CV1.B56) 
(referència cadastral 0773605). 

Per la resolució núm. 3.6 de data 01/09/2015 adoptada per la Junta de Govern Local, 
s'atorgava llicència d'obres a FJSH amb NIF xxxxx608P, consistint l'esmentada llicència 
en l'autorització de construcció de murs de contenció i adequació del terreny per a la 
formació d’una rampa d’accés a la vivienda i/o plataforma superior a l’habitatge al carrer 
Bosc, núm. 31-33 (CV1.B56 - referència cadastral 0773606) del barri de Can Vilalba.

L'esmentada autorització tenia vigència fins al dia 15/09/2018 i segons manifestació del 
beneficiari, FJSH, amb NIF xxxxx608P, no és possible la finalització dins del termini  
fixat.

L'interessat/beneficiari de la llicència de data 01/09/2015, ha subscrit la instància de data 
12/09/2018 (registre d’entrades 2018-E-RC-9095) en la qual sol·licita una pròrroga de 18 
mesos per poder continuar els treballs.

S’ha  emès  informe núm.  2018-04368  de  data  29/10/2018  subscrita  per  l’arquitecta 
tècnica  requerint  l’aportació  de  documentació  que  ha  estat  presentada  en  data 
14/11/2018 (registre d’entrades 2018-E-RC-11344) per JSH.

Segons la inspecció prèvia a l’atorgament de pròrroga de llicència d’obres efectuada per 
l’arquitecta tècnica municipal en data 20/11/2018, s’informa favorablement la concessió 
de la pròrroga de llicència d’obres.

L'article 32.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques), diu:
"Artículo 32 Ampliación 
1.  La  Administración,  salvo  precepto  en contrario,  podrá  conceder  de  oficio  o  a  
petición  de  los  interesados,  una  ampliación  de  los  plazos  establecidos,  que  no  



exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se  
perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los  
interesados."

L'article 189.4 del Text refós de la Llei d'Urbanisme (TRLUC) diu, literalment:
"4. Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga  
tant  del  termini  de  començament  com  del  termini  d'acabament  de  les  obres,  i  
l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten  
d'una  manera  justificada  abans  d'exhaurir-se  els  terminis  establerts.  La  llicència  
prorrogada  per  aquest  procediment  no  queda  afectada  pels  acords  regulats  per  
l'article 73."

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

ACORD

Primer. Atorgar a l'expedient més amunt referenciat una pròrroga de 18 mesos del 
termini per a l'acabament de les obres, des del 16/09/2018 fins el 15/03/2020.

Segon. Establir  que  les  condicions  seran  les  assenyalades  a  l'acord  inicial 
d'atorgament de la llicència d'obres, i que el document de notificació d'aquest acord 
unit a la llicència inicial i al justificant d'haver satisfet els drets meritats en relació a 
l'Ordenança  Fiscal  8  Epígraf  2.11  per  import  de  138,78,-euros  (liquidació  de  18 
mesos de pròrroga segons sol·licitud de l'interessat),  seran títol  acreditatiu  de la 
concessió de la pròrroga. 
 
- TOTAL A PAGAR PRORROGA
(0,037 % de 20.830 € (press.) = 7,71 € /mes; 7,71 € x 18 mesos)   

 
     138,78 euros

 
PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ 
El  pagament  d'aquest  import  li  serà  comunicat  mitjançant  liquidació  tramesa  per 
l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona,  indicant 
els terminis i formes de pagament.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tercer. Declarar  que  el  present  document  autoritza  a  les  companyies 
subministradores de serveis la contractació de comptadors provisionals fins a la data 
fixada per a la finalització d'aquesta pròrroga.



 
Quart. Notificar aquest acord a FJSH, i comunicar-lo al Departament d'Intervenció 
general, Tresoreria i  Finances (Cap de Departament, Tresorera i a l'Administrativa 
Polivalent  de  Comptabilitat  i  Suport),  i  al  Departament  d'Urbanisme  (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.

12.  Expedient  6194/2018.  Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a 
executar  ampliació/millora  de  la  xarxa  de  serveis  a  l'immoble  ubicat  al  c/ 
Candelera,  56,  a  instància  de  NEDGIA  CATALUNYA,  S.A.  (GAS  NATURAL 
CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890 

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data 13/09/2018  15:34  (registre 
d'entrades núm. 2018-E-RC-9161) petició de llicència urbanística subscrita per Juan 
Manuel  Belda Martínez,  amb NIF 20812705M, en nom i  representació  de la  raó 
social NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb 
NIF  A63485890,  per  a  executar  Ampliació/millora  de  la  xarxa  de  serveis,  al  c/ 
Candelera,  56,  (referència  cadastral  0654018DF1905S0001UT),  així  com diversa 
documentació  tècnica  complementària  aportada  al  tècnic  via  telefònica,  com  a 
resposta als requeriments d'esmena de dates 20/09/2018 (registre de sortides 925 
de data 20/09/2018) i 04/10/2018 (registre de sortides 1029 de data 08/10/2018) .
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 18/10/2018 (núm. 2018-0149) emès per l'arquitecte tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 09/11/2018 (núm. SS-2018-357) que consta a l'expedient.
 
Aquesta 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 li 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 
6194/2018, sol·licitada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA 



SDG,  S.A.)  amb  NIF  A63485890,  per  a  executar  les  obres  consistents 
en ampliació/millora  de  la  xarxa  de  serveis  al  c/  Candelera,  56  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  13/09/2018 
(número de registre d'entrades 2018-E-RC-9161)
-  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 26,72 €, 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. 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  als  interessats,  i  comunicar-lo  al  Departament 
d'Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances,  i  a  l'Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat 
(arquitecte tècnic).

 

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



13.  Expedient  6124/2018 Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a 
l’ampliació/millora de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al c/ Voltrera, 9 
(CV1.13) ,  a  instància  de  NEDGIA  CATALUNYA,  S.A.  (GAS  NATURAL 
CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890.

S'ha  presentat  al  registre  general  municipal  en  data  10/09/2018  13:32h (registre 
d'entrades  núm.  2018-E-RC-9057),  petició  de  llicència  urbanística  subscrita  per 
JMBM,  amb  NIF  xxxxx705M,  en  nom  i  representació  de  la  raó  social  NEDGIA 
CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890, 
per a executar obres per a l'ampliació/millora de la xarxa de serveis, al c/ Voltrera, 9 
(CV1.13) (referència  cadastral  0275405),  així  com  diversa  documentació  tècnica 
complementària  aportada  en  data  10/09/2018  (registre  d'entrades 
rebut-2018-E-RC-9060  ),  com  a  resposta  al  requeriment  d'esmena  de  data 
27/09/2018 (registre de sortides 957 de data 27/09/2018).

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  08/11/2018  (núm.  0175)  subscrit  per  l'arquitecte  tècnic 
municipal.
- Informe jurídic de data 09/11/2018 (núm. SS-2018-359) que consta a l'expedient.
 
Aquesta 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 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 li atorga la Llei, proposa a la Junta de govern 
local l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Atorgar i  aprovar la  llicència d'obres amb núm. d'expedient  6124/2018,  a 
NEDGIA CATALUNYA,  S.A.  (GAS  NATURAL CATALUNYA SDG,  S.A.),  amb  NIF 
A63485890,  per  a  l’ampliació/millora  de  la  xarxa  de  serveis,  al  c/  Voltrera,  9 
(CV1.13)(referència cadastral  0275405) 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  10/09/2018 
13:32h (2018-S-RE-957).
-  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 13,18 €, 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. 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  als  interessats,  i  comunicar-lo  al   Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat (Cap 
de Departament, arquitecta i arquitecte/a tècnic/a municipals).

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

ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

---

SUBVENCIONS

---

CONVENIS

PERSONAL



---

ALTRES ASSUMPTES

SV  SOBREVINGUTS

S’acorda per unanimitat la inclusió dels següents punts per via d’urgència:

SV1. Expedient  G/401/2017/08.  Aprovació  de  la  liquidació  corresponent  al 
període  gener-juny  de  2018  del  Pla  intermunicipal  sobre  drogues  i 
comportaments de risc Cabalbaix

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió ordinària, celebrada el 
dia  19  de  desembre  de  2017,  va  aprovar  el  Conveni  de  col·laboració  per  a  la 
realització del Pla intermunicipal sobre drogues i comportaments de risc Cabalbaix 
2017-2020.

El  citat  conveni  estableix  que  l’Ajuntament  d’Esparreguera  assumeix  la 
responsabilitat  en  l’execució  i  coordinació  del  Cabalbaix,  exercint  la  direcció 
econòmica,  administrativa  i  la  contractació  dels  recursos  necessaris  per  al 
implantació del Pla  així com la despesa derivada de la contractació de la direcció 
tècnica i presentarà la liquidació anual als ajuntaments signants en dos terminis que 
seran com a màxim el 30 de juny i el 31 de desembre de l’any en curs.

En  data  18  de  juliol  de  2018,  l’Ajuntament  d’Esparreguera  presenta  al  registre 
d’entrada  número  2018-E-RC-7590  la  liquidació  per  import  de  3.005,52€ 
corresponent al període gener-juny de l’exercici 2018, d’acord amb l’article 5.2 del 
citat conveni.

S’ha emès informe tècnic en data 10 d’octubre de 2018, signat per la cap del Servei 
d’Acció Social, en el qual s’informa favorablement el pagament de les liquidacions 
del Cabalbaix.

Tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  regidoria  delegada  de 
Serveis Socials, en ús de les atribucions que m'atorga el Decret 2016-1302 del dia 
22 de desembre de 2016 proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la liquidació corresponent  al  període gener-juny de 2018 del  Pla 
intermunicipal  sobre  drogues  i  comportaments  de  risc  Cabalbaix  per  import  de 
3.005,52€.

Segon. Autoritzar,  disposar  i  reconèixer  l’obligació  per  import  de  3.005,52€  en 
concepte  de  liquidació  Cabalbaix  pel  període  gener-juny  de  2018,  amb càrrec  a 
l’aplicació  pressupostària  231/46200,  amb  número  d’operació  comptable 
220179000226 i  ordenar  el  pagament  d’aquesta  despesa  a  l’Ajuntament 
d’Esparreguera. 



Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Esparreguera i comunicar al Serveis 
Econòmics per als efectes oportuns.

 

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

SV2.  Expedient  3413/2018.  Aprovació  modificació  conveni  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  curs  2017-2018,  i  l’exemplar  de 
l’esmentat conveni.  

En data 5 de juny de 2018, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar 
el conveni amb l’import de 73.326,50 €, que es va pagar en data 04.07.2018.  

En  data  24  de  juliol  de  2018,  el  Consell  Comarcal  va  presentar  a  l’Ajuntament 
d’Abrera (registre d’entrada 2018-E-RC-7864) l’acord adoptat per la Junta de Govern 
de data 02.07.2018, relatiu a l’aprovació de la modificació del conveni amb un import 
definitiu de 73.781,70 €.

Una  vegada  aprovada  la  modificació  del  conveni  quedarà  pendent  de  pagar  al 
Consell Comarcal l’import de 455,20 €. 

En data 27 de novembre de 2018, la tècnica d’educació ha emès un informe (núm. 
2018-0043) en que proposa a l’òrgan competent  l’aprovació de la modificació 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. 2018-1254 del dia 20 de setembre de 2018, proposa a la Junta de 
govern local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració del transport escolar del 
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 455,20 € (fases A i D), i reconèixer l’obligació 
i  ordenar  el  pagament  de  455,20  €  (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.

SV3. Expedient 3589/2018. Declarar deserta la licitació del contracte de serveis de 
formació de Promoció Econòmica Curs de carnisseria (lot 1) i Curs d’operaris 
verificadors (lot 2)

Per acord núm. SV1 adoptat per la Junta de Govern Local en data 17/07/2018 es van 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
del  contracte  administratiu  de serveis  de formació  de Promoció  Econòmica,  amb 
divisió del contracte en dos lots: lot 1 Curs de carnisseria, amb un pressupost base 
de  licitació  de  15.400  €  IVA exempt,  lot  2  Curs  d'operaris  verificadors,  amb  un 
pressupost base de licitació de 6.000 € i es va convocar licitació per procediment 
obert simplificat, amb publicació al Perfil de contractant el dia 18/07/2018.

A la Mesa de Contractació de 09/08/2018 es va procedir a l’obertura telemàtica del 
Sobre  digital  A  de les  proposicions  presentades.  Al  lot  1  no  es  va  presentar  cap 
proposició i al lot 2 es van presentar dues proposicions. La Mesa de Contractació va 
acordar excloure al  licitador Millenium Bcn-Val, SL per incloure l’oferta econòmica 
dintre del projecte tècnic (que es valora amb criteris d’adjudicació subjectes a judici 
de  valor)  i  va  sol·licitar  la  valoració  tècnica  del  projecte  del  licitador  admès,  SG 
personalització digital, SL.

El licitador Millenium Bcn-Val, SL, en data 10/08/2018 (registre: 2018-E-RE-804), va 
presentar al·legacions a la seva exclusió del procés de licitació.

S’ha emès informe núm. PE 78/2018 de data 31/08/2018, subscrit per la tècnica de 
Promoció Econòmica i Ocupació, on s’informa favorablement la desestimació de les 
al·legacions presentades i es valora la Memòria tècnica de la proposició admesa al 
lot 2, amb el resultat següent:

Licitador: SG Personalización Digital, SL Puntuació A

Disseny i proposta del contingut de l’acció formativa 6

Metodologia 6

Recursos materials 7

Total 19 

A la Mesa de Contractació de data 13/09/2018 es va procedir a l’obertura del Sobre 
digital  B,  es  va  valorar  la  proposició  i  es  va  efectuar  proposta  d’adjudicació  del 
contracte de conformitat amb la classificació següent:



Licitador Punts 
Sobre A

Oferta Punts 
Sobre B

Total

SG Personalización Digital, SL 19 6.000 € 0 19 

En la mateixa data es va realitzar el requeriment de documentació corresponent a 
l’esmentat  contracte  al  licitador  classificat  en  primer  lloc,  qui  no  ha  aportat  la 
documentació requerida.

En data 11/12/2018 es sol·licita novament el certificat conforme estan al corrent de 
les obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària o una resolució de 
l’AEAT de fraccionament del seu deute en període executiu, emetent-se un certificat 
negatiu,  per  la  qual  cosa  el  licitador  es  troba  en  prohibició  de  contractar  amb 
l’administració pública.

Atesos els articles 71 i 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
sector públic, així com la resta de disposicions vigents en matèria de contractació.

La proposta de resolució ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment la 
Regidoria de 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. Declarar deserta la licitació del contracte de serveis de formació de Promoció 
Econòmica i Ocupació, Curs de carnisseria (lot 1).

Segon. Desestimar  les  al·legacions  presentades  pel  licitador  al  lot  2  Millenium 
Bcn-Val, SL en data 10/08/2018 i ratificar la seva exclusió del procés de licitació.

Tercer. Declarar deserta la licitació del contracte de serveis de formació de Promoció 
Econòmica i Ocupació, Curs d'operaris verificadors (lot 2), per quant el licitador amb 
la  proposta  d’adjudicació  de la  Mesa  de Contractació  es  troba  en prohibició  per 
contractar amb l’administració pública.

Quart. Notificar aquesta resolució a  Millenium Bcn-Val, SL i a SG Personalización 
Digital, SL, publicar-la al Perfil de contractant juntament amb l’informe que la motiva.

Cinquè. 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.

SV4.  Expedient  9594/2018.  Aprovació  de  minuta  de  CONVENI  DE 
COL·LABORACIÓ entre l’Ajuntament d’Abrera, la Federació i la Fundació ECOM 
per a la promoció de polítiques que fomentin la inclusió de les persones amb 
discapacitat

Vista la Llei 13/2014 d'accessibilitat de Catalunya que emplaça els poders públics a 
desenvolupar polítiques per a garantir el dret a l'accessibilitat. I vist que la dita llei 



també indica que aquests tenen el deure de garantir la participació en les actuacions 
que  es  duguin  a  terme  de  les  persones  amb discapacitat  i  les  entitats  que  les 
representen.

Vista la normativa reguladora del règim local que contempla la participació ciutadana 
com una de les tècniques que afavoreixen el desenvolupament de les associacions 
per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels ciutadans.

Vist que la Federació ECOM té entre les seves finalitats la d'impulsar i col·laborar en 
programes i projectes que promoguin l'accessibilitat universal a tots els àmbits. Que 
la Federació ECOM agrupa més de 140 entitats de persones amb discapacitat física 
de  tot  l'Estat  Espanyol  i  el  seu  objectiu,  entre  d’altres,  és  el  de  representar  els 
interessos dels ens agrupats i  els de les persones amb discapacitat  física  en el 
territori per seguir progressant en la inclusió social d'aquest sector de la població; per 
altra part la Fundació ECOM te la finalitat de fomentar i gestionar el coneixement 
dels diferents col·lectius de persones amb discapacitat física i les seves necessitats.

S’ha presentat una proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i 
aquestes entitats per a la promoció de polítiques públiques que fomentin la inclusió 
de les persones amb discapacitat; essent els trets essencials d’aquest conveni, el 
seu caràcter gratuït, que no comporta contraprestació de cap mena, i en essencial, el 
següent:

 La col·laboració d’ECOM amb l’Ajuntament d’Abrera en l’àmbit del suport a 
les necessitats de les persones amb discapacitat.

 L’impuls d’accions conjuntes de col·laboració en els següents àmbits:
 1. Promoció de la participació de les persones amb discapacitat en les 

polítiques públiques que els afecten.
 2. Promoció del disseny universal i l’accessibilitat integral al municipi.
 3. Promoció de polítiques públiques que garanteixin la vida independent i 

l'autonomia personal de les persones amb discapacitat.
 4. Impuls  de  l’associacionisme  de  les  persones  amb  discapacitat  al 

municipi i el seu treball en xarxa amb altres col·lectius per avançar cap 
a una ciutat més accessible i amigable per a totes les persones.

 5. Qualsevol altra col·laboració que s’estimi oportuna en benefici de la 
igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat.

 El  compromís  d’ECOM  en  l’assessorament  a  l’Ajuntament  d’Abrera  en 
aquestes matèries.

 L’aportació o destinació de mitjans personals per part de l’Ajuntament, amb 
l'objectiu  de promoure  un bon funcionament  dels  circuits  de coordinació  i 
actuació endegats per a la consecució dels objectius plantejats en el marc 
d’aquest conveni.

 Una vigència per un termini de quatre (4) anys; qualsevol de les parts podrà 
denunciar-lo amb un preavís mínim d’un mes.

 Possibilitat de prorroga expressa de fins a 4 anys addicionals.

S’ha emès l’informe tecnico-jurídic favorable núm. SS-INF-390 de data 18/12/2018 
subscrit per l’assessor urbanístic i l’arquitecte municipal.

La proposta de resolució ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en 
el  marc  de la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte tot  el  relacionat  anteriorment, 
l’Alcaldia, en ús de les atribucions que li atorga la Llei,
  



ACORD
 
Primer. Aprovar  la  minuta  de  conveni  de  col·laboració  amb  la  fundació  ECOM 
referenciat  a  la  part  expositiva,  que  s’adjunta  com  annex  a  aquesta  resolució  i 
procedir a la seva signatura.
 
Segon. Notificar aquest acord a la Federació i Fundació ECOM, adjuntant una còpia 
del document aprovat per tal de procedir a la seva formalització, i  comunicar-lo a 
l’Àrea de Territori i Sosteniblitat i al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i 
Finances.

 

ANNEX:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ABRERA I ECOM PER A LA PROMOCIÓ 
DE  POLÍTIQUES  PÚBLIQUES  QUE  FOMENTIN  LA  INCLUSIÓ  DE  LES  PERSONES  AMB 
DISCAPACITAT

A Abrera, el ... de ................... de 2018

R E U N I T S

D’una part,  JESUS NAHARRO RODRIGUEZ, com a Alcalde de l’Ajuntament d’Abrera, en representació 
de la Corporació municipal, assistit del Secretari de l’Ajuntament, Oscar Buxeres Soler, que en dona fe.
                                     
D’altra, Antonio Guillén Martínez, amb DNI com a president de la Federació ECOM amb CIF G-08803801 i 
la Fundació ECOM amb CIF G-64650930 d’ara en endavant ECOM, amb domicili social la Gran Via de les 
Corts Catalanes, núm. 562  de Barcelona, en ús de les facultats que té conferides.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per a l’atorgament d’aquest acte i a títol de preàmbul

MANIFESTEN

I.- Que la Convenció Internacional dels Drets Humans de les persones amb discapacitat de les Nacions 
Unides s’estableix com a marc d'actuació de totes les polítiques públiques que puguin afectar directa o 
indirectament a les persones amb discapacitat i els seus projectes de vida.

II.- Que ECOM és la entitat que aglutina i representa el col·lectiu de persones amb discapacitat física a 
Catalunya, i és voluntat de l'Ajuntament d'Abrera treballar conjuntament per promoure l'exercici de drets 
de les persones amb discapacitat i millorar la seva qualitat de vida.

III.- Que l'accessibilitat és un dret reconegut i alhora un bé comú per a tota la ciutadania, que promou 
comunitats  més  amigables  amb la  gent  gran  i  incorpora  factors  de  l'urbanisme  amb perspectiva  de 
gènere.

IV.-Que dins  la  missió  d'ECOM està  impulsar  i  col·laborar  en  programes  i  projectes  que  promoguin 
l'accessibilitat universal a tots els àmbits.

V.-  Que ambdues parts  tenen  especial  interès  en  millorar  el  coneixement  de  les  necessitats  de  les 
persones amb discapacitat i les seves possibilitats d’augmentar llur autonomia i independència mitjançant 
la seva participació activa en la vida cívica.

VI.- Que en el marc de la normativa reguladora del règim local es contempla com a una de  les tècniques 
de participació ciutadana que les corporacions locals afavoreixin el desenvolupament de les associacions 
per la defensa dels interessos generals o sectorials dels ciutadans. 



VII.- Que la Llei 13/2014 d'accessibilitat de Catalunya indica que els poders públics tenen el deure de 
garantir la participació de les persones amb discapacitat i les entitats que les representen a l'hora de 
desenvolupar les actuacions requerides per normativa per garantir el dret a l'accessibilitat.

A partir  del  que  s'ha  exposat,  ambdues  parts,  atesa  la  confluència  d’interessos  en  aquest  àmbit,  
subscriuen el present conveni de col·laboració que es regirà per les següents

CLÀUSULES 

Primera.- ECOM col·laborarà amb l’Ajuntament d’Abrera en l’àmbit del suport a les necessitats de les 
persones amb discapacitat.

Segona.- L’objecte del present conveni entre l’Ajuntament d’Abrera i la ECOM  serà el d’impulsar accions 
conjuntes de col·laboració en els següents àmbits:

a) Promoció de la participació de les persones amb discapacitat  en les polítiques públiques que els 
afecten.
b) Promoció del disseny universal i l’accessibilitat integral al municipi.
c) Promoció de polítiques públiques que garanteixin la vida independent i l'autonomia personal de les 
persones amb discapacitat
d) Impuls de l’associacionisme de les persones amb discapacitat al municipi i el seu treball en xarxa 
amb altres col·lectius per avançar cap a una ciutat més accessible i amigable per a totes les persones. 
e) Qualsevol  altra col·laboració que s’estimi oportuna en benefici  de la igualtat  d’oportunitats  de les 
persones amb discapacitat

Tercera.- ECOM es compromet a assessorar a l’Ajuntament d’Abrera en totes aquestes matèries.

Quarta.- L’Ajuntament d’Abrera facilitarà la participació del personal tècnic implicat en el desenvolupament 
de la clàusula tercera d’aquest conveni, amb l'objectiu de promoure un bon funcionament dels circuits de 
coordinació i actuació endegats per a la consecució dels objectius plantejats en el marc d’aquest conveni.

Cinquena.- La vigència d'aquest conveni s'inicia amb la seva signatura i  s’estableix per un termini de 
quatre (4) anys, si bé qualsevol de les parts podrà denunciar-lo en qualsevol moment amb un preavís 
mínim d’un mes. Abans de la data de finalització del termini de vigència, les parts podran acordar una 
pròrroga de fins a 4 anys addicionals.

Sisena.-  L’ incompliment per qualsevol  de les parts dels compromisos i  les obligacions continguts en 
aquest document serà causa d’extinció del conveni. 

Setena.-  Abans d’executar qualsevol acció conjunta o projecte de col.laboració en el marc del present 
conveni  que  impliqui  la  cessió  de  dades  personals  de  tercers,  les  parts  hauran  de  subscriure  el 
corresponent conveni o bé l’Ajuntament notificarà a ECOM el  corresponent acte jurídic en el  qual  es 
determinaran les condicions del tractament de dades de conformitat amb l’art. 28.3 del Reglament General 
de Protecció de Dades.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document, al lloc i en la data esmentats, 

Per l’Ajuntament d’Abrera Per ECOM”

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

SV5.  Expedient  3901/2017.  Proposta  d’aprovació  de  sol•licituds  ajuts  a  la 
contractació del  Programa Foment de l’Ocupació 2017-2018 a les empreses 
Bufet  d’Estudis  Jurídics  i  Empresarials  SLP,  Antonio  Romero  Herrera, 
“Ferreteria Scorpio", Geoplanning Estudis Geotècnics S.L, Miguel Àngel Martin 
Peraleda "Restaurant Nuevo Hei" i Vyrma Caldereria Industrial S.L.

En data 8 de setembre de 2017 s’aprova les bases reguladores de les subvencions 
per al foment de l’ocupació al municipi d’Abrera. Aquestes establien que el termini de 



presentació de les sol·licituds d’ajut per part de les empreses serà fins el 30/09/2018 
tenint en compte que el període subvencionable serà de l’1/07/2017 al 31/12/2018. O 
bé fins exhaurir  la  partida  de 60.000€.  I  que l’import  de la  subvenció  concedida 
s’abonaria en els següents terminis:

 un  30%  a  la  presentació  del  contracte  de  treball  i  de  l’alta  de  la 
Seguretat Social.

 el 70% restant una vegada es comprovi la correcta justificació de la 
subvenció.

En data 16 de novembre de 2018, es reuneix l’òrgan instructor, que verifica que les 
sol·licituds s’han presentat en el termini fixat per la convocatòria corresponent, que 
aporten  la  documentació  preceptiva  i  que  les  empreses  reuneixen  els  requisits 
indicades en aquestes bases.

L’òrgan instructor segons consta en l’acta emesa, verifica:

1. Proposta  d’aprovació  i  reconeixement  de  la  subvenció  a  l’empresa  Bufet 
d’Estudis Jurídics i Empresarials SLP: Aprovar el reconeixement de 750€, 
pel  tipus de contracte i  durada.  Donat  que l’empresa reuneix els requisits 
exigits en les bases del programa complementari del Foment de l’ocupació 
2017-2018.

2. Proposta d’aprovació i reconeixement de la subvenció a l’empresa  Antonio 
Romero  Herrera,  “Ferreteria  Scorpio":  Aprovar  el  reconeixement  de 
1.951’60€, pel tipus de contracte i durada. Donat que l’empresa reuneix els 
requisits  exigits  en les bases del  programa complementari  del  Foment  de 
l’ocupació 2017-2018.

3. Proposta  d’aprovació  i  reconeixement  de  la  subvenció  a  l’empresa 
Geoplanning Estudis Geotècnics S.L: Aprovar el reconeixement de 1.800€, 
pel  tipus de contracte i  durada.  Donat  que l’empresa reuneix els requisits 
exigits en les bases del programa complementari del Foment de l’ocupació 
2017-2018.

4. Proposta d’aprovació i  reconeixement de la subvenció a l’empresa  Miguel 
Àngel  Martin  Peraleda  "Restaurant  Nuevo  Hei",  pels  contractes  de  2 
treballadors, pels quals es proposa aprovar el reconeixement de:  2.887’09€ i 
2.548’38€, pels tipus de contractes i durades. Donat que l’empresa reuneix 
els requisits exigits en les bases del programa complementari del Foment de 
l’ocupació 2017-2018. 

5. Proposta  d’aprovació i  reconeixement  de la  subvenció a l’empresa  Vyrma 
Caldereria Industrial S.L: Aprovar el reconeixement de 1.500€, pel tipus de 
contracte i durada. Donat que l’empresa reuneix els requisits exigits en les 
bases del programa complementari del Foment de l’ocupació 2017-2018.

Vist  l’informe  tècnic  favorable  PE  88/2018  de  data  02  d’octubre  de  2018  sobre 
l’empresa  Bufet d’estudis jurídics i empresarials SLP amb CIF B62021696

Vist  l’informe  tècnic  favorable  PE  90/2018  de  data  03  d’octubre  de  2018  sobre 
l’empresa Antonio Romero Herrera, “Ferreteria Scorpio” amb DNI 47640342M.

Vist  l’informe  tècnic  favorable  PE  87/2018  de  data  02  d’octubre  de  2018  sobre 



l’empresa Geoplanning Estudis Geotècnics S.L amb CIF B25477878

Vist l’informe tècnic favorable PE 98/2018 de data 20 de novembre de 2018 sobre 
l’empresa  Miguel  Àngel  Martin  Peraleda  "Restaurant  Nuevo  Hei"amb  DNI 
38062984P

Vist l’informe tècnic favorable PE 75/2018 de data 27 de novembre de 2018 sobre 
l’empresa  Vyrma Caldereria Industrial S.L amb número de CIF B65566911

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 la concessió de la subvenció de 750 € (625€ + un 20% per complir 
amb  la  contractació  d’una  persona  de  col·lectiu  de  risc  d’exclusió  social  (dona 
desocupada)  en  concepte  de  foment  de  l’ocupació,  corresponent  a  l’expedient 
3901/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 241/47000 a BUFET ESTUDIS 
JURÍDICS I EMPRESARIALS SLP amb CIF B62021696.

I Autoritzar i disposar la despesa per import de 750 €, reconèixer l’obligació i ordenar 
el seu pagament per import del 30% de 750€, és a dir  225,00€, a nom de BUFET 
ESTUDIS  JURÍDICS  I  EMPRESARIALS  SLP  amb  CIF  B62021696,  per  a  la 
contractació de M.J M P amb DNI xxxxx606D.

Segon.- Aprovar la concessió de la subvenció de 1.951’61€ (1.626’34€ + un 20% per 
complir  amb la  contractació  d’una  persona  de  col·lectiu  de  risc  d’exclusió  social 
(joves entre 16 i  35 anys))  en concepte de foment de l’ocupació, corresponent  a 
l’expedient 3901/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 241/47000 a Antonio 
Romero Herrera, “Ferreteria Scorpio"

Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.951.61 € i reconèixer l’obligació i 
ordenar el seu pagament per import del 30% de 1.951’61€, és a dir 585’48€ , a nom 
Antonio Romero Herrera,  “Ferreteria Scorpio"  amb DNI  47640342M,  per a la 
contractació de I.C.L. amb DNI xxxxx246A.

Tercer.-  Aprovar  la  concessió  de la  subvenció  de  1.800€  (1.500€  + un 20% per 
complir  amb la  contractació  d’una  persona  de  col·lectiu  de  risc  d’exclusió  social 
(majors  de  45  anys)).   en  concepte  de  foment  de  l’ocupació,  corresponent  a 
l’expedient  3901/2017,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  241/47000  a 
Geoplanning Estudis Geotècnics S.L

Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  import  de  1.800  €  i  reconèixer  l’obligació  i 
ordenar el  seu pagament per  import  del  30% de 1.800€,  és a dir  540  €,  a nom 
Geoplanning Estudis Geotècnics S.L amb CIF B25477878 per a la contractació 
de J.A.B. amb DNI xxxxx567W.

Quart.- Aprovar la concessió de la subvenció de 2.887’09€ (2.405’91€ + un 20% per 
complir  amb la  contractació  d’una  persona  de  col·lectiu  de  risc  d’exclusió  social 
(joves entre 16 i 35 anys)) i  2.548’38€  ( 2.123’65€ + un 20% per complir amb la 
contractació d’una persona de col·lectiu de risc d’exclusió social (dona aturada)) en 



concepte de foment de l’ocupació, corresponent a l’expedient 3901/2017, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 241/47000 a l’empresa  Miguel Àngel Martin Peraleda 
"Restaurant Nuevo Hei.

Autoritzar i disposar la despesa per import de  2.887’09€ i 2.548’38€  i  reconèixer 
l’obligació  i  ordenar  el  seu pagament  per  import  del  30% de  2.887’09€  és a  dir 
866’13€. I  el  pagament del  30% de 2.548’38€, és a dir  764’51€. a nom  Miguel 
Àngel Martin Peraleda amb DNI 38062984P per a la contractació de M.D.Z. amb 
DNI xxxxx986L i M.C.G.B amb DNI xxxxx542M

Cinquè.- Aprovar i concedir la subvenció per import de 1.500€ (1.250€ + un 20% per 
complir  amb la  contractació  d’una  persona  de  col·lectiu  de  risc  d’exclusió  social 
(majors de 45 anys) en concepte de foment de l’ocupació, corresponent a l’expedient 
3901/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 241/47000 a   l’empresa  Vyrma 
Calderería SL.

Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  import  de  1.500  €  i  reconèixer  l’obligació  i 
ordenar el seu pagament per import del 30% de 1.500€, és a dir 450€, a nom  Vyrma 
Calderería SL amb número de CIF B65566911 per a la contractació de A.F.P amb 
DNI XXXXX489Y.

Sisè.-  Notificar  aquesta  resolució  a  les  empreses  beneficiàries  i  comunicar-la  al 
Departament d’Intervenció General i Tresoreria.

 

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

                                DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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