JGL/2019/7

Junta de Govern Local
DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

2/ abril / 2019

Durada

Des de les 18:00 fins a les 18:25 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ

Secretari

ÒSCAR BUXERES SOLER
ASSISTENTS

Vocals:
-

Sanitat (ERC)

Sr. F. Xavier Serret i Marsiñach, regidor delegat de Medi Ambient i

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 (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. Sra. Maria Teresa Novell Joya, regidora delegada d’Hisenda i
Serveis Socials, Transparència i Atenció a la Ciutadania (PSC).
Sr. Miquel Tomàs Tomàs, regidor delegat d’Ensenyament, Acció Cultural
i Patrimoni Cultural (ERC).
Sr. Ferran Alberdi Vera, Interventor accidental.
-

Excusa la seva assistència el Sr. José Luís Hita Bullón, regidor delegat de Seguretat
Ciutadana, Protecció civil i Personal (PSC)
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
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Òrgan col·legiat:
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Expedient núm.:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Jesús Naharro Rodríguez (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 25/04/2019
HASH: 2b75fd3249bbca7c8d5003a5dd59495d

Oscar Buxeres Soler (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 25/04/2019
HASH: b6664ef2e97d36eb30d157c9e92118f9

ACTA

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE DATA 2 D’ABRIL DE 2019
APROVACIÓ ACTES
1

Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 19/03/19

CONTRACTES
--LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
2

Expedient 431/2019. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar
l’adequació del magatzem a l'immoble ubicat al C/ Progrés, 28, nau 12, a instància de
BLAQUSINC, SL, amb NIF B66521287

3

Expedient 1618/2019. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a executar mur de
contenció i tancament a l'immoble ubicat al C/ Sant Lluis, 13-15 (CV1.112+113), a
instància de FMAG, amb NIF XXXXX390T.

4

Expedient 1799/2019. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la
instal·lació de mampara a l'entrada de l'immoble ubicat al Cm. dels Sagraments, 29, a
instància de EUMA, SL, amb NIF B63464077.

ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
--SUBVENCIONS
---

Número : 2019-0007 Data : 25/04/2019

ASSUMPTES

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PUNT

5

Expedient G401/2016/01. Prorroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
d’Abrera i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del programa de suport
als ens locals per a l’impuls dels serveis de mediació ciutadana.

PERSONAL
--ALTRES ASSUMPTES
--SOBREVINGUTS
SV1
SV2
SV3
SV4
SV5

Expedient G330/2016/08. Pròrroga del contracte de serveis de control de plagues de
l’arbrat viari dels parcs, jardins i zones verdes.
Expedient 9377/2018. Aprovació de la 3a certificació i final de les obres de millora de
la xarxa de clavegueram d’Abrera.
Expedient 1985/2019. Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres de
rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera com a equipament públic, fase 2
consolidació.
Expedient G328/2016/29. Pagament de la liquidació del contracte d’obres de reforma
de la sala de filtració i tractament a la Piscina Municipal d’estiu i devolució de la
garantia definitiva.
Expedient G401/2016/05/081LM. Aprovació del Conveni entre el Consell Comarcal
del Baix Llobregat i l'Ajuntament d'Abrera per a la realització d’activitats de control de
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CONVENIS

SV6

mosquits durant l’any 2019.
Expedient 2050/2019. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments d'Abrera, Castellví de Rosanes,
Esparreguera i Sant Esteve de Sesrovires per a la prestació i el finançament del
servei que prestarà el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la seva OLH
als municipis esmentats, en relació a la convocatòria per a la concessió en règim de
concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 19 de març de 2019, és
aprovada per unanimitat dels assistents
CONTRACTES
--LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
2. Expedient 431/2019. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar
l’adequació del magatzem a l'immoble ubicat al C/ Progrés, 28, nau 12, a
instància de BLAQUSINC, SL, amb NIF B66521287
S'ha presentat al registre general municipal en data 09/01/2019 09:51 (registre
d'entrades núm. 2019-E-RC-306) petició de llicència urbanística subscrita per JPC,
amb NIF XXXXX306F, en nom i representació de la raó social BLAQUSINC, SL, amb
NIF B66521287, per a executar adequació del magatzem, al C/ Progrés, 28, nau 12,
així com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 1 de març de
2019 (registre d'entrades 2019-E-RE-293), com a resposta al requeriment d'esmena
de data 1 de febrer de 2019 (registre de sortides 2019-S-RE-299).
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 14 de març de 2019 (núm. 2019-0124) emès per l'arquitecta
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 15 de març de 2019 (núm. SS-2019-0436) 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

Número : 2019-0007 Data : 25/04/2019

Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 19.03.19
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1.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

APROVACIÓ ACTES

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 als interessats, i comunicar-lo al Departament
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat (
arquitecta tècnica i a l'administratiu de Medi Ambient).

Número : 2019-0007 Data : 25/04/2019

Tercer. Requerir 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 3.000,00
euros en concepte de fiança per a garantir el compliment de les condicions
imposades a la llicència, segons la carta de pagament que se li adjuntarà a la
notificació.
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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
2.466,65 €, 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.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres menors amb núm. d'expedient 431/2019,
sol·licitada per BLAQUSINC, SL amb NIF B66521287, per a executar les obres
consistents en adequació magatzem al C/ Progrés, 28, nau 12 d'aquest terme
municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals
d'obres menors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que
es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 09/01/2019
09:51.
- Caldrà donar compliment al projecte, normes d'aplicació, així com, especialment a
les condicions generals.
- La llicència 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.
- L’atorgament de la llicència d’obres en cap cas no habilita l’exercici de l’activitat, la
qual haurà de seguir el corresponent tràmit ambiental que li resulti d’aplicació.

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

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 majors amb núm. d'expedient 1618/2019,
sol·licitada per FMAG amb NIF XXXXX390T, per a executar les obres consistents
en mur de contenció i tancament al C/ Sant Lluís, 13-15 (CV1.112+113) 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 presentada pel promotor en data 25/02/2019
10:48.
- Es preveurà, a les zones pròximes del mur mitger, un sistema de drenatge adequat
per garantir que el sobrant de les aigües pluvials que no pugui absorbir el terreny
siguin conduïdes a la xarxa de sanejament de la vivenda i/o a pous de drenatge.
- Document d'acceptació de residus del gestor autoritzat on consti el codi del gestor,
domicili de l'obra i import del rebut en concepte de dipòsit, d'acord al RD 210/2018 del
6 d'abril pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de
Catalunya.
- Nomenament del contractista
- 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.

Número : 2019-0007 Data : 25/04/2019

S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 13 de març de 2019 (núm. 2019-0123) emès per l'arquitecta
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 15 de març de 2019 (núm. SS-2019-0437) que consta a
l'expedient.
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S'ha presentat al registre general municipal en data 25/02/2019 10:48 (registre
d'entrades núm. 2019-E-RC-2067) petició de llicència urbanística subscrita per FMAG,
amb NIF XXXXX390T, per a executar mur de contenció i tancament, al C/ Sant Lluis,
13-15 (CV1.112+113), (referència cadastral 0374029+0374028),

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

3. Expedient 1618/2019. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a executar
mur de contenció i tancament a l'immoble ubicat al C/ Sant Lluis, 13-15
(CV1.112+113), a instància de FMAG, amb NIF XXXXX390T

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

4. Expedient 1799/2019. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar
la instal·lació de mampara a l'entrada de l'immoble ubicat al Cm. dels
Sagraments, 29, a instància de EUMA, SL, amb NIF B63464077
S'ha presentat al registre general municipal en data 1 de març de 2019 (registre
d'entrades núm. 2019-E-RE-298) petició de llicència urbanística subscrita per CVV,
amb NIF XXXXX550D, en nom i representació de la raó social EUMA, SL, amb NIF
B63464077, per a executar instal·lació de mampara a l'entrada de la nau, al Cm. dels
Sagraments, 29.

Número : 2019-0007 Data : 25/04/2019

Quart. Informar l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de l'Ordenança
Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost
consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte
seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres
casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les
obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau,
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària.
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Tercer. Requerir 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 450,00
euros en concepte de fiança per a garantir el compliment de les condicions
imposades a la llicència, segons la carta de pagament que se li adjuntarà a la
notificació.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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
146,40 €, 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.

Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres menors amb núm. d'expedient 1799/2019,
sol·licitada per EUMA, SL amb NIF B63464077, per a executar les obres consistents
en instal·lació de mampara a l'entrada de la nau al Cm. dels Sagraments, 29 d'aquest
terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions
generals d'obres menors, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i
les que es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 1 de març de
2019.
- 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
162,78 €, 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,

Número : 2019-0007 Data : 25/04/2019

ACORD
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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

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 15 de març de 2019 (núm. 2019-0126) emès per l'arquitecta
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 18 de març de 2019 (núm. SS-2019-438) que consta a
l'expedient.

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.

SUBVENCIONS
--CONVENIS
5. Expedient G401/2016/01. Prorrogar el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament d’Abrera i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del
programa de suport als ens locals per a l’impuls dels serveis de mediació
ciutadana
Atès que en data 30.12.2016 es va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 20161340 la prorroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i la
Diputació de Barcelona per al desenvolupament del programa de suport als ens
locals per a l’impuls dels serveis de mediació ciutadana.
Atès que l’apartat 3.2 de l’esmentat conveni preveu que, en qualsevol moment abans
de la finalització del període de vigència previst, les parts poden acordar ampliar el
termini de vigència del conveni.
Atès que la Diputació de Barcelona ha fet arribar a aquest Ajuntament el text del
Conveni relatiu a la pròrroga per l’any 2019 per a la seva signatura.
Per tot l’anterior, es considera adient i d’interés públic i social subscriure el present
conveni per oferir a la ciutadania d’Abrera un Servei de Mediació Ciutadana, i en ús
de les competències que m’atorga la llei, proposo l’adopció del següent,
ACORD
Primer. Aprovar la prorroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera
i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del programa de suport als ens
locals per a l’impuls dels serveis de mediació ciutadana, des de l’1 de gener de 2019
fins al 31.12.2019.
Segon. Aprovar l'addenda de pròrroga que s'annexa a aquest acord i facultar
l'alcalde per a la seva signatura.

Número : 2019-0007 Data : 25/04/2019

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

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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
(arquitecta tècnica i a l'administratiu de Medi Ambient).

Tercer. Aprovar el compromís d’ingrés de 14.250,00€ en concepte d’ajut econòmic,
per l’any 2019, destinats a les despeses del professional/s de la mediació (amb un
mínim de 18,75 hores setmanals), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 461 00 del
pressupost de 2019.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
PERSONAL
--ALTRES ASSUMPTES
--SV SOBREVINGUTS
Els membres assistents acorden per unanimitat la incorporació dels següents
punts sobrevinguts a l’ordre del dia.

Número : 2019-0007 Data : 25/04/2019

Cinquè. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, Servei de Polítiques
d'Acció Comunitària i Participació Ciutadana, al Departament d’Intervenció General,
Tresoreria i Finances.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Quart. Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia núm. 2017-0828 de data 28.09.2018,
relatiu a la pròrroga del Conveni.

Per acord núm. 2.8, adoptat per la Junta de Govern Local de data 7/06/2016, es va
adjudicar el contracte administratiu de serveis de control de plagues de l’arbrat viari
dels parcs, jardins i zones verdes municipals, a Moix, Serveis i Obres, SL, amb CIF
B61420352, per un import de 24.397,96 IVA inclòs, formalitzat el dia 10/06/2016.
La clàusula segona del contracte formalitzat diu: “El termini d'execució del contracte serà
de tres anys, comptats des del dia hàbil següent a la formalització del contracte. No obstant,
es preveu la possibilitat de prorrogar, per mutu acord de las parts i de forma expressa (prèvia
sol·licitud del contractista) abans de la seva finalització, sempre que la duració total del
contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi de sis anys.”
El contractista va sol·licitar la pròrroga del contracte per un any més, mitjançant escrit
presentat en data 21/02/2019 (Registre núm. 2019-E-RC-1938).
S’ha emès informe tècnic de data 21/02/2019, subscrit per l’arquitecte coordinador de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, segons el qual no s'aprecien circumstàncies que
desaconsellin la pròrroga del contracte durant tres anys més.
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SV1. Expedient G330/2016/08. Pròrroga del contracte de serveis de control de
plagues de l’arbrat viari dels parcs, jardins i zones verdes

Vist l’informe jurídic núm. 2019-0029 de data 08/03/2019 emès pel secretari general.
Per escrit de data 11/03/2019 (Registre núm. 2019-E-RC-2719) el contractista ha sol·licitat
la pròrroga del contracte per tres anys més, esmenant la petició presentada.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 4.066,33 € a càrrec a l’aplicació
pressupostària núm. 171/21000 del pressupost municipal vigent, la de 8.132,66 € a
càrrec de 2020 i 2021, la de 4.066,33 € a càrrec de 2022 i condicionar l’existència de
crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos.
Tercer. Notificar aquest acord a Moix, Serveis i Obres, SL.
Quart. 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.

SV2. Expedient 9377/2018. Aprovació de la 3a certificació i final de les obres de
millora de la xarxa de 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, amb NIF B60068384, 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, l’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.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 18/12/2018 es va incoar expedient de
resolució del contracte d’obres, en base a la causa de resolució prevista a l’article 223 b)
del TRLCSP i es va donar audiència al contractista i a l’administrador concursal ADCO

Número : 2019-0007 Data : 25/04/2019

Primer. Prorrogar el contracte de serveis de control de plagues de l’arbrat viari dels
parcs, jardins i zones verdes municipals, adjudicat a Moix, Serveis i Obres, SL, per a
l’anualitat compresa entre l’11/06/2019 i el 10/06/2022.
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ACORD

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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:

BCN asociados SLP, Sr. David Andrés Valencia, per un termini de deu dies, respecte de
la resolució del contracte.
En data 19/12/2018 es va notificar l’acord anterior a Construccions Riera i a
l’administrador concursal. Transcorregut el termini sense haver presentat al·legacions,
l’acord de resolució contractual adoptat va quedar definitivament aprovat amb efectes de
15/01/2019.

Són d’aplicació l’article 243.1 de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del sector públic, de recepció de les obres, i l’art. 246.1, que regula els efectes de la
resolució del contracte.
Aquesta proposta d'acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació,
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment la
Regidoria 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. Aprovar la certificació núm. 3 i final de l’obra de millora de la xarxa del
clavegueram d’Abrera, per un import de 10.104,28 € IVA inclòs, a favor de Construccions
Jordi Riera, SL.
Segon. Rebre les obres de millora de la xarxa de clavegueram d’Abrera amb el resultat
recollit a l’acta de recepció de data 15/01/2019.
Tercer. Requerir, per un termini de 10 dies, a Construccions Jordi Riera, SL i a
l’administrador concursal, per a la presentació de la factura corresponent a la 3a
certificació i final.
Quart. Notificar aquest acord a Construccions Jordi Riera, SL i a l’administrador
concursal.
Cinquè. Notificar aquest acord al Jutjat Mercantil núm. 11 de Barcelona, perquè designi
l’IBAN d’un núm. de compte on efectuar el pagament.
Sisè. 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.

Número : 2019-0007 Data : 25/04/2019

La certificació 3a i final d’obra, ha estat conformada favorablement per la direcció
facultativa.
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L’acta de recepció de les obres de millora de la xarxa de clavegueram ha estat
subscrita per l’arquitecte tècnic director d’execució de l’obra en data 15/01/2019, amb
la comprovació material de la inversió el dia 05/02/2019.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

L’empresa contractista va ser citada el dia 15/01/2019 per a la comprovació, amidament
final i liquidació de les obres i no es va presentar a l’acte.

SV3. Expedient 1985/2019. Devolució de la garantia definitiva del contracte
d’obres de rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera com a equipament
públic, fase 2 consolidació.

El contractista ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant
escrit de data 14/03/2019 (Registre núm. 2019-E-RE-362), d’acord amb allò que estableix la
clàusula 7a del contracte formalitzat.
S’ha emès informe tècnic núm. 2019-0061 de data 14/03/2019, subscrit per l’arquitecte
cap del Servei d’Urbanisme, Territori i Activitats, 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’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:

Número : 2019-0007 Data : 25/04/2019

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2015-1189, adoptat en data 30/12/2015, es va aprovar la
modificació del contracte, per un preu de 1.469,43 € IVA exclòs i el contractista va
reajustar la garantia definitiva.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Per acord núm. 2.6, adoptat per la Junta de Govern Local en data 23/12/2014, es va
adjudicar el contracte d’obres de rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera com
a equipament públic, fase 2 consolidació, a l’empresa Ravi Obras Transportes y
Excavaciones SL, amb CIF B12500526, per un preu de 248.587,10 € IVA exclòs,
formalitzat el dia 8/01/2015.

Primer. Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat de l’execució de les
obres de rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera com a equipament públic,
fase 2 consolidació, sense perjudici de la responsabilitat contractual per vicis ocults (al
llarg del termini de 15 anys), pel contractista Ravi Obras Transportes y Excavaciones
SL.
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal retornar la garantia constituïda en assegurança
de caució, d’import 12.429,36 €, i la garantia en metàl·lic, d’import 73,47 €, que el
contractista té dipositades en aquesta corporació.
Tercer. Notificar aquest acord a Ravi Obras Transportes y Excavaciones SL.
Quart. Donar compte a la Tresoreria municipal i al Servei d’Urbanisme, Territori i
Activitats.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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ACORD

SV4. Expedient G328/2016/29. Pagament de la liquidació del contracte d’obres de
reforma de la sala de filtració i tractament a la Piscina Municipal d’estiu i
devolució de la garantia definitiva.

Així mateix es va acordar mantenir retingut el saldo resultant de la liquidació del contracte
i a disposició del Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona, als efectes que es determini la
prelació de crèdits que legalment correspongui.
Per Interlocutòria (Auto) del Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona de data 25/03/2019
(Concurs abreujat núm. 243/2018 C1) s’acorda: “Alzar el embargo trabado por el Juzgado de
lo Social nº 25 de Barcelona y la AEAT respecto los créditos a favor de la concursada que
adeuda el Ayuntamiento de Abrera .../... realizando el pago a la cuenta intervenida de la
concursada”.

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. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament a favor del contractista de la 3a
i última certificació d’obres de reforma de la sala de filtració i tractament a la Piscina
Municipal d’estiu, per un import de 45.196,51 € (factura núm. 859 de 30/04/2017 exp.
FACT-2017-1586), amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 342/63201 (projecte 2016 2
INVER 22 1) del pressupost municipal vigent, per la modificació pressupostària per
incorporació de romanents de 2018.
Segon. Ordenar a la Tresoreria Municipal la devolució de la garantia definitiva del
contracte que, una vegada descomptats els danys i perjudicis, és d’import 5.068,96 €.
Els pagaments s’efectuaran al compte indicat a la Interlocutòria de data 25/03/2019
del Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona.
Tercer. Notificar aquest acord al Sr. Lluís Guerra Vidiella, d’Auditia International, SLP,

Número : 2019-0007 Data : 25/04/2019

Per acord de la Junta de Govern Local de data 20/11/2018 es va aprovar la liquidació
del contracte, la 3a i última certificació d’obra d’import 45.196,51 € IVA inclòs, la
determinació de l’import de 2.662 € en concepte de danys i perjudicis causats, i
transcorregut el termini de garantia, l’import de la garantia definitiva a retornar, que és
de 5.068,96 €.
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Per garantir la correcta execució del contracte el contractista va dipositar, en efectiu,
una garantia definitiva d’import 7.730,96 €.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0576, adoptat en data 08/05/2017, es va incoar
expedient de resolució del contracte d’obres de reforma de la sala de filtració i
tractament a la Piscina Municipal d’estiu, adjudicat a Noves Oportunitats d'Inversió i
Serveis SL, atès que el contractista no es trobava al corrent de pagament de les seves
obligacions amb l’AEAT i la Seguretat Social.
El contracte es va resoldre, sense oposició del contractista en data 08/05/2017.

com a administrador concursal de Noves Oportunitats d'Inversió i Serveis, SL
Quart. Notificar aquest acord al Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona.
Cinquè. Donar compte a la Intervenció municipal i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.

L’Ajuntament d’Abrera té interès en el desenvolupament d’aquestes activitats, amb
l’objectiu de minimitzar els problemes que causen els mosquits a la població.
La tècnica municipal de Sanitat i Salut Pública ha emès l’informe núm. 2019-0022 de
data 01.04.2019.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi
Ambient en el marc de la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat
anteriorment, aquesta Regidoria, en ús de les atribucions que li atorga el Decret de
l’Alcaldia núm. 2018-1254 del dia 20 de setembre de 2018, proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Baix Llobregat i l'Ajuntament d'Abrera per a la realització de les activitats de control de
mosquits durant l’any 2019.
Segon. Autoritzar i disposar una despesa per import de 7.500,00 € pel finançament de
les despeses derivades del present Conveni de col·laboració, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària de l’estat de despeses 311/46500 Transferències corrents al Consell
comarcal.
Tercer. Facultar el senyor alcalde perquè, en nom i representació de l’Ajuntament
d’Abrera, subscrigui el Conveni de referència i quants documents siguin necessaris
per a la seva efectivitat, amb introducció, si s’escau, de les esmenes o correccions
necessàries, sempre que aquestes no alterin el contingut essencial del Conveni.
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a les altres
parts del Conveni, i comunicar-ho als Serveis Econòmics, al Servei de Medi Ambient,
Espai Públic i Manteniment (Salut Pública) i a la Gerència.

Número : 2019-0007 Data : 25/04/2019

El Consell Comarcal del Baix Llobregat proposa a l'Ajuntament d'Abrera subscriure un
Conveni per a la realització d’activitats de control de mosquits durant l’any 2019.
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SV5. Expedient G401/2016/05/081LM. Aprovació del Conveni entre el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament d'Abrera per a la realització
d’activitats de control de mosquits durant l’any 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT D’ABRERA PER A LA REALITZACIÓ DE LES
ACTIVITATS DE CONTROL DE MOSQUITS DURANT L’ANY 2019.

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, a 5 de març de 2019

D’una part, l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau, President del Consell Comarcal del
Baix Llobregat, assistit pel Secretari Accidental d'aquest, Sr. Lluis González Roig, que
dóna fe de l’acte.
I d’altra, l’Il-lm. Sr. Jesús Naharro Rodriguez, Alcalde de l’Ajuntament d’Abrera,
assistit pel Secretari General d'aquest, Sr. Óscar Buxeres Soler, als efectes de fe
pública previstos per l’article 2 del Real Decret 1174/1987, que dóna fe de l’acte.
ACTUEN
L’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau de conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de
Govern d’aquesta entitat, en sessió celebrada el dia 4 de març de 2019, i l’Il·lm Sr.
Jesús Naharro Rodríguez en representació de l’esmentada entitat, segons acord
adoptat per la Junta de Govern Local, aquesta Corporació en sessió celebrada el dia
.........................
Ambdues parts es reconeixen mútuament legal capacitat per obligar-se, i
MAN I F ES TE N
PRIMER.-

Que el Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat va ser creat
per la Corporació Metropolitana de Barcelona l’any 1983 i com a
conseqüència de la transferència de serveis produïda a partir de

Número : 2019-0007 Data : 25/04/2019

ANNEX:
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Sisè. Publicar el present acord al web del Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat de Catalunya, el qual és accessible des del Portal de la
Transparència, a fi de donar compliment a l’article 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com
també al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Cinquè. Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Administració Local
del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la tramesa
de la certificació de l’acord adoptat, de conformitat amb el que disposa l’article 309.1
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.

TERCER.-

Que des de l’any 1989 el Servei de Control de Mosquits ha comptat
amb el co- finançament, mitjançant instruments diversos, de la
Generalitat de Catalunya i que diversos Ajuntaments del Baix Llobregat
tenen establerta la col·laboració temporal com a continuació dels
convenis iniciats per la Corporació Metropolitana de Barcelona i
posteriorment pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, en els quals
s’encarregava la realització d’una campanya de control de mosquits en
els seus termes municipals.

QUART.-

Que aquesta col·laboració i convenis han anat renovant-se, aprovantse i subscrivint-se per successius períodes anuals fins a l’any 2018,
d’acord als corresponents acords dels òrgans competents de les
respectives entitats.

CINQUÈ.-

Que al llarg dels anys, diversos altres Ajuntaments s’han anat
incorporant a la campanya de control de mosquits, tot expressant la
seva voluntat de subscriure al seu torn aquest conveni per tal de rebre
els serveis corresponents en el seu terme municipal.

SISÈ.-

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

SETÈ.-

Que l'Ajuntament d’Abrera té interès d'acollir-se a les actuacions de la
campanya de control de mosquits per l’exercici 2019 a executar dins
del seu terme municipal per part del Servei de Control de Mosquits del
Consell Comarcal del Baix Llobregat.

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

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de realització de la
campanya de control de mosquits de l’exercici 2019 en el municipi
d’Abrera, així com la participació de l’Ajuntament en el seu
finançament.

SEGON.-

El contingut de la campanya (calendari, actuacions, prioritats,
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Que el Servei de Control de Mosquits no té personalitat jurídica pròpia
i el seu finançament és mixt, essent una part del pressupost coberta
per les aportacions municipals i la resta pel Consell Comarcal, qui pot
acceptar finançament extern d’altres Administracions.
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SEGON.-
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l’extinció d’aquella entitat i en virtut del Decret 5/88, de 13 de gener, de
transferències de serveis de l’entitat municipal metropolitana de
Barcelona, el Servei va ser transferit al Consell Comarcal del Baix
Llobregat prestant-se des de 1989 en règim de gestió directa i amb
caràcter comarcal per als municipis interessats.

Aquesta aportació haurà de fer-se efectiva en dos parts iguals, la
primera de les quals haurà de fer-se efectiva a l’aprovació i signatura
d’aquest conveni i la segona abans del mes de desembre de 2019.
QUART.-

La participació econòmica del Consell Comarcal es quantifica i
concreta en la realització de les activitats previstes en la campanya
anual -el pressupost global de la qual per a tots els municipis i entitats
que en formen part consta en el projecte annex- que es duran a terme
per personal propi pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, el qual
disposarà de les qualificacions necessàries per a cadascuna de les
seves actuacions; tot i que actuin en el terme municipal d’ Abrera,
aquest personal es troba subjecte únicament al comandament tècnic
dels responsables del Servei de Control de Mosquits.
En situacions excepcionals i de manera justificada, el Consell
Comarcal del Baix Llobregat podrà optar per l’externalització d’alguna
de les activitats, si resulta necessari per donar compliment a les
previsions de les mateixes.

CINQUÈ.-

En cas que es proposin o sol.licitin actuacions específiques per a
noves espècies de mosquits o altres tipus de plagues, aquestes
podran realitzar-se però hauran de ser prèviament objecte d’un
conveni regulador específic o annex al present conveni on es recullin
els detalls i formes de finançament.

SISÈ.-

El Servei de Control de Mosquits entregarà als tècnics municipals
durant el primer trimestre de l’any 2020 una memòria tècnica amb els
resultats de la campanya i les previsions per l’any vinent. En qualsevol
moment es podrà demanar la informació necessària i raonable des de
l’Ajuntament.

Número : 2019-0007 Data : 25/04/2019

L'Ajuntament es compromet a aportar com a participació en
l'esmentada campanya per l’exercici 2019 la quantitat de 7.500 euros,
amb càrrec a la partida pressupostària número 46200-Transferència
Municipis del Servei de Control de Mosquits. Aquesta quantitat es
refereix al contingut mínim de la campanya segons es recull en el
projecte de la mateixa i està calculada en base a criteris de població,
superfície i presència de focus de cria de mosquits de cadascun dels
municipis participants.
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TERCER.-
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pressupost i demés característiques) és determinat anualment pel
Servei de Control de Mosquits, en quant que organisme especialitzat i
encarregat del desenvolupament de la mateixa. Es composa, entre
d’altres, d’actuacions de prospecció i tractaments larvicides urbans i
rurals,
inspeccions
sota
demanda
ciutadana,
inspeccions
entomològiques emparades pel protocol d’arbovirosis de Catalunya
promogut pel Departament de Salut de la Generalitat, aplicacions
adulticides, actuacions de vigilància i monitorització, activitats
d’informació i educació i tasques d’experimentació aplicada. El projecte
tècnic explicatiu de la campanya s’incorpora com a annex a aquest
conveni.

VUITÈ.-

Seran causes d’extinció d’aquest conveni les següents:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

el transcurs del termini previst sense que s’hagi acordat la seva
pròrroga
l’incompliment de les obligacions pactades
el mutu acord entre les parts
la impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista
decisió judicial declaratòria de la seva nul·litat
qualsevol altre causa prevista a les lleis.

Pel cas d’incompliment per alguna de les parts de les obligacions
assumides en aquest document, la part que es consideri perjudicada
podrà exigir de l’altra, mitjançant comunicació fefaent efectuada amb
15 dies hàbils d’antelació a la data d’efectes de l’extinció, la resolució
del conveni, o bé exigir el seu compliment, procedint-se, als efectes de
l’article 52 de la Llei 40/2015, a la liquidació de les respectives
obligacions a fi de determinar les obligacions i compromisos
indemnitzables.
NOVÈ.-

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

DESÈ.-

La vigència inicial d’aquest conveni abasta la totalitat de l’any 2019
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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.
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Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb
el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades
de caràcter personal, abstenint-se de fer cap mena de tractament de
les dades personals de que disposin com a conseqüència de
l’aplicació d’aquest Conveni. De la mateixa manera es comprometen a
no cedir a tercers les dades esmentades o els arxius que les contenen,
així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes d’acord
amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i qualsevol
altra normativa que, en el seu cas, les puguin substituir total o
parcialment, en concret a partir del dia 25 de maig de 2018 el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27
d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE; així com la resta de
la normativa aplicable.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

SETÈ.-

transcorregut el qual sense haver-se portat a terme el seu objecte,
quedarà rescindit automàticament, sense perjudici de les
responsabilitats que en cas d’incompliment poguessin procedir.

Lluís González Roig
Secretari Accidental del Consell
del Baix Llobregat

Davant meu
Jesús Naharro Rodriguez
Alcalde de l’Ajuntament
d’ Abrera

Óscar Buxeres Soler
Secretari General de l’Ajuntament
d’Abrera
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Josep Perpinyà i Palau
President del Consell Comarcal del
Comarcal Baix Llobregat
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I perquè així consti, i en prova de conformitat, el signen i ratifiquen ambdues parts per
duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.
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No obstant això, d’acord amb l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, aquest conveni podrà
ser objecte de pròrroga sempre que, amb caràcter previ a la seva
finalització, les parts així ho acordin de manera expressa, seguint per
això el mateix procediment que per a la seva concertació inicial, en
consonància amb les taxes vigents en aquell moment i formalitzant-lo
amb idèntiques solemnitats, amb un límit màxim de quatre anys.

ANNEX - MEMÒRIA TÈCNICA I ECONÒMICA DEL CONVENI DE CONTROL DE
MOSQUITS

Prestacions incloses al Conveni
Es parteix de la base general que estan incloses a la prestació de serveis totes
aquelles intervencions, en un nombre il·limitat i de la naturalesa que es descriu en
aquest apartat. Les úniques condicions són 1) que facin relació a serveis de control de
mosquits en sentit estricte, és a dir, insectes Dípters de la família dels Culícids, i 2) que
siguin acordades pels tècnics del propi SCM, sigui de forma autònoma o sota petició
municipal. Altres plagues poden ser objecte de consulta en condicions de bona
voluntat i en la mesura que sigui possible en l’àmbit de competència del personal del
SCM.
Pel que fa als mosquits, els serveis inclosos són:

a) Prospeccions i tractaments larvicides rurals. Totes les aigües que

constitueixin possibles punts de cria de mosquits, presents a cada municipi
en àrees rurals i naturals, estaran indexats i cartografiats en un SIG. Segons
classificació de risc i sense necessitat de petició municipal, entre els mesos
de maig i novembre es mostregen per presència de larves d’alguna espècie
de mosquit, amb una periodicitat de base setmanal. De resultes d’aquests
mostreigs sistemàtics, aquells punts positius per larves de Culícids són
tractats amb els mitjans propis del SCM en un període estàndard de 24 a 48
hores, usant productes biològics respectuosos pel medi i per les persones.

b) Tractaments larvicides urbans. Addicionalment a les anteriors, el SCM
també executa aplicacions larvicides en medi urbà. Es concreten en
aplicacions dels productes ja esmentats en els embornals i altres estructures

Número : 2019-0007 Data : 25/04/2019

Al llarg dels 35 anys d’existència del Servei de Control de Mosquits (SCM), La seva
estructura i els seus recursos han augmentat progressivament. Si el 1983 els
fundadors eren únicament 5 municipis més l’Aeroport, a l’actualitat es compta prestar
el servei a 25 Entitats: 23 municipis (Abrera, Begues, Castelldefels, Corbera de
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de
Llobregat, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant
Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí,
Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de
Llobregat, Vallirana i Viladecans) i 2 entitats de Dret públic, AENA en relació al seu
Aeroport de Barcelona-El Prat, i el Port de Barcelona.
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La relació de prestació de serveis amb els Ajuntaments s’estableix mitjançant la figura
del Conveni de col·laboració, on s’estableix la contribució econòmica de cada municipi.
Aquesta contribució és fixada en base a paràmetres geogràfics, territorials i
poblacionals que han evolucionat al llarg dels anys. L’aportació de cada Entitat és fixa
per tot l’exercici i no es troba en relació amb el nombre d’intervencions específiques
finalment prestades, sinó que dóna dret a la cobertura necessària en cada moment.
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Antecedents

urbanes que acumulen aigua i són punts de cria pel mosquit comú i pel
mosquit tigre. Aquestes intervencions es fan sota

c) calendari ja que és impossible verificar la presència de larves de forma

e) Inspeccions entomològiques emparades pel protocol d’arbovirosis.

Quan en els municipis afiliats al SCM es trobin casos de patologies vectorials
transmeses per mosquits, en fase virèmica, el SCM realitza les preceptives
revisions entomològiques a l’empara de la direcció del departament de Salut i
segons el Protocol de Prevenció i Control de les arbovirosis a Catalunya,
dirigit a minimitzar el risc de possibles transmissions autòctones, i que
comprèn una inspecció formal detallada en l’esmentat protocol i les
intervencions que se’n derivin.

f)Aplicacions adulticides. En casos necessaris a criteri tècnic, es poden

realitzar tractaments contra els mosquits ja adults en àrees públiques
urbanes i també rurals. En zona urbana en són un exemple els cementiris o
parcs públics. Es deixa constància de què aplicacions d’aquest tipus són molt
rarament aconsellables i la normativa les restringeix cada cop més, ja que
són molt poc eficaces, no selectives, i arriscades pel que fa a la salut
humana. Impliquen desallotjament durant el tractament i aïllament posterior
de les zones tractades, factors extremadament complexos d’assegurar en via
pública.

g) Vigilància i monitorització. El SCM utilitza tècniques de mostreig

entomològic de diversos tipus per tal de verificar la seva pròpia eficàcia,
detectar orígens de densitats anormals de mosquits, comprovar la naturalesa
de les queixes rebudes o controlar una possible arribada de noves espècies
invasores de mosquits, entre d’altres. Per això disposa de diferents tipus de
paranys de captura d’adults i també d’oviposició que s’instal·len de manera
regular.

h) Informació i educació. El SCM proporciona suport, formació i informació a
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comunicació sota forma d’extranet perquè els Ajuntaments i entitats puguin
comunicar telemàticament expedients de queixes i denúncies de la
ciutadania. Els tècnics experts del SCM visitaran i dictaminaran els
problemes denunciats per la ciutadania per realitzar una diagnosi i proposar
solucions, si bé en finques privades es limitaran a assessorament a les
persones, ja que el SCM no té competències d’actuació a l’àmbit privat. En
àrea pública, els dictàmens originaran les ordres d’intervenció corresponents.
Normalment, s’atenen les queixes en un període màxim de 72 hores per al
primer contacte després de rebre l’expedient, i la visita de camp es sol
realitzar en els tres a set dies posteriors a la trucada, depenent de la càrrega
de treball de l’època.
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d) Inspeccions sota demanda ciutadana. Es disposa d’un canal de
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individualitzada, presència que per altra banda és quasi universal. Es
realitzen un mínim de dos tractaments per temporada i embornal usant en
aquest cas una formulació d’efecte residual. Considerant el gran nombre
existent d’embornals i que no tots es troben cartografiats, també es realitzen
aplicacions sota petició municipal i com a resultat de queixes, que s’exposen
a l’apartat següent.

personal municipal, pot assessorar en campanyes cíviques municipals i
facilitar els seus recursos pedagògics tal com es fa de manera habitual en els
municipis que així ho requereixen i també en d’altres institucions com la
Diputació de Barcelona.

El Servei de Control de Mosquits realitza totes les tasques descrites pels seus propis
mitjans i recursos. No hi ha límit d’actuacions anuals, realitzant-se les que siguin
necessàries; no és necessari sol·licitar un servei, a menys que es tracti d’una queixa o
problemàtica de nova aparició, ja que la resta és revisada sistemàticament.
Les àrees competencials del SCM són els espais públics, inclosos edificis i
instal·lacions municipals. En àrees privades es presta assessorament a particulars i
empreses sota un principi d’ajuda necessària, però no s’hi realitzen intervencions. Els
edificis públics d’altres Administracions no estan coberts fora de situacions especials ja
que en principi les instal·lacions i edificis oberts al públic han de comptar amb un pla
de control de plagues, no podent intervenir més d’un operador de serveis.
El criteri d’actuació és sempre el propi del SCM, prevalent els criteris tècnics interns.
Les intervencions són transparents i traçables i respecten tota la normativa aplicable,
mantenint o superant els nivells de seguretat i protecció al públic i als propis
treballadors. El SCM tramet durant el primer trimestre de l’exercici següent, una
Memòria-resum completa de les seves activitats.
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Condicions d’execució
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certa quota d’experimentació, de forma interna quan es tracta de
desenvolupament tècnic, o bé sota col·laboracions amb entitats de recerca o
empreses. Es proven solucions de control més novedoses, l’ús de
plaguicides no convencionals, i s’estudia alguns aspectes clau de la biologia
dels mosquits com la seva capacitat vectorial. Aquesta àrea no beneficia de
forma directa ni immediata els Ajuntaments, tot i que el retorn a llarg terme és
important sota forma de noves estratègies, tècniques i productes
d’intervenció.
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i) Experimentació. Tot i no essent la seva funció primària, el SCM realitza una

Pressupost d’ingressos del Servei de Control de Mosquits

Abrera
Begues
Castelldefels
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Gavà
Hospitalet de Llobregat
Martorell
Molins de Rei
Pallejà
El Papiol
El Prat de Llobregat
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Torrelles de Llobregat
Vallirana
Viladecans
TOTAL APORTACIÓ MUNICIPAL

7.500,00
4.899,42
18.390,81
7.500,00
5.217,71
7.561,50
20.346,01
17.711,51
9.545,30
10.369,39
8.109,51
4.341,92
19.777,57
4.689,20
13.091,72
7.573,09
6.437,00
7.962,80
8.000,00
6.920,97
7.000,00
6.126,00
20.115,94
229.187,37

Tots els imports expressats en Euro (€)

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

Codi Validació: 5LA5Y74T2FFAKQH4DWHLZ3GM4 | Verificació: http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 31

Desglossament quotes municipals 2019
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26.130,45
229.187,37
659.119,78
914.437,60
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Aportació Entitats (AENA i Port Barcelona), i preus públics
Aportació quotes municipals
Consell Comarcal
TOTAL PRESSUPOST 2019

És objecte del susdit Conveni, doncs, regular la prestació i el finançament del servei
que prestarà el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la seva Oficina Local
d’Habitatge al municipi d’Abrera, en relació a la convocatòria de 2019 relativa a la
concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament
del lloguer.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat prestarà el servei de gestió de les sol·licituds
de la convocatòria de 2019 relativa a la concessió, en règim de concurrència
competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer al municipi d’Abrera,
conegudes com a MIFO.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi
Ambient en el marc de la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat
anteriorment, aquesta Regidoria, en ús de les atribucions que li atorga el Decret de
l’Alcaldia núm. 2018-1254 del dia 20 de setembre de 2018, proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Baix Llobregat i els ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Esparreguera i Sant
Esteve Sesrovires per a la prestació i el finançament del servei que prestarà el Consell
Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la seva oficina local d’habitatge al municipi
d’Abrera, en relació a la convocatòria per a la concessió en règim de concurrència
competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.
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Vist l’acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 18
de març de 2019, mitjançant el qual es va aprovar la subscripció d’un conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments d'Abrera,
Castellví de Rosanes, Esparreguera i Sant Esteve de Sesrovires per a la prestació i el
finançament del servei que prestarà el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant
la seva Oficina Local d’Habitatge, als municipis esmentats, en relació a la convocatòria
per a la concessió en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al
pagament del lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’any 2019.
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L’Ajuntament d’Abrera i el Consell Comarcal del Baix Llobregat van subscriure en
2018 un Conveni en relació a la convocatòria de la Resolució GAH/921/2018, de 10 de
maig, per la qual s'aprovaren les Bases reguladores per a la concessió, en règim de
concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer, amb la
finalitat de facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a
sectors de població en risc d'exclusió social.
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SV6. Expedient 2050/2019. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments d'Abrera, Castellví de
Rosanes, Esparreguera i Sant Esteve Sesrovires per a la prestació i el
finançament del servei que prestarà el Consell Comarcal del Baix Llobregat,
mitjançant la seva OLH als municipis esmentats, en relació a la convocatòria per
a la concessió en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al
pagament del lloguer

Segon. Autoritzar i disposar una despesa per import de 5.015,37 € pel finançament de
les despeses derivades del present Conveni de col·laboració, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària de l’estat de despeses 920/46500 Transferències corrents a
comarques.

Sisè. Publicar el present acord al web del Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat de Catalunya, el qual és accessible des del Portal de la
Transparència, a fi de donar compliment a l’article 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com
també al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web municipal.

ANNEX:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
LLOBREGAT I ELS AJUNTAMENTS D’ABRERA, CASTELLVÍ DE ROSANES,
ESPARREGUERA I SANT ESTEVE SESROVIRES PER A LA PRESTACIÓ I EL
FINANÇAMENT DEL SERVEI QUE PRESTARÀ EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
LLOBREGAT, MITJANÇANT LA SEVA OLH ALS MUNICIPIS ESMENTATS, EN
RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ, EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE LES SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT
DEL LLOGUER.
A Sant Feliu de Llobregat, en la data especificada en la signatura electrònica
REUNITS
D’una part el Sr. Josep Perpinyà i Palau, President del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, actuant en representació de l’esmentada entitat, en virtut de les facultats
que li confereix l’acord de Ple, en sessió celebrada el 24 de juliol de 2015, i assistit pel
Secretari Accidental del Consell, que dóna fe de l’acte, Sr. Luís González i Roig, i
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Cinquè. Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Administració Local
del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la tramesa
de la certificació de l’acord adoptat, de conformitat amb el que disposa l’article 309.1
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
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Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a les altres
parts del Conveni, i comunicar-ho als Serveis Econòmics i a la Gerència.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Tercer. Facultar el senyor alcalde perquè, en nom i representació de l’Ajuntament
d’Abrera, subscrigui el Conveni de referència i quants documents siguin necessaris
per a la seva efectivitat, amb introducció, si s’escau, de les esmenes o correccions
necessàries, sempre que aquestes no alterin el contingut essencial del Conveni.

D’altre part en el nom i representació dels respectius ajuntaments els senyors:
▫ Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Alcalde d’Abrera, actuant en representació de
l’Ajuntament d’Abrera
▫ Sr. Joan Carles Almirall Sánchez, Alcalde de Castellví de Rosanes.

MANIFESTEN
PRIMER.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat manté des de l’any 1989 una oficina
local d’habitatge (en endavant OLH) mitjançant la qual s’han gestionat i gestionen els
ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges, els ajuts per a l’accés a l’habitatge, el
Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial i les cèdules d’habitabilitat
dels municipis de la comarca que no presten per ells mateixos aquests serveis.
SEGON.- Els ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Esparreguera i Sant Esteve
Sesrovires i el Consell Comarcal del Baix Llobregat van subscriure en 2018 un conveni
en relació a la convocatòria de la Resolució GAH/921/2018, de 10 de maig, per la qual
s'aprovaren les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència
competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer, amb la finalitat de facilitar
l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en
risc d'exclusió social.
Aquests ajuts es coneixen com a MIFO per que els fons venen del Ministerio de
Fomento.
D’acord amb el conveni esmentat el Consell Comarcal del Baix Llobregat va prestar el
servei de gestió de les sol·licituds de la convocatòria de la Resolució GAH/921/2018,
de 10 de maig, esmentada en el paràgraf anterior, als municipis d’Abrera, Castellví de
Rosanes, Esparreguera i Sant Esteve Sesrovires.
TERCER.- Respecte els MIFO les previsions actuals de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya en relació a la convocatòria de 2019 dels MIFO són que s’obrirà a principis
d’abril de març i es tancarà a finals de maig. A finals de setembre o principis d’octubre
de 2019 està previst tancar la tramitació interna dels expedients, que realitza l’OLH del
Consell, per tal que l’Agència pugui resoldre a partir d’octubre.
QUART.- Durant la convocatòria de 2018 els expedients MIFO tramitats procedents
dels municipis de referència han estat els següents:
Abrera: 53
Castellví de Rosanes: 5
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per contractar i
obligar-se, i de mutu acord,
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▫ Sr. Enric Carbonell Jorba, Alcalde de Sant Esteve sesrovires, actuant en
representació de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

▫ Sr. Eduard Rivas Mateo, Alcalde d’Esparreguera, actuant en representació de
l’Ajuntament d’Esparreguera

Esparreguera: 168
Sant Esteve Sesrovires: 40
La previsió per a l’any 2019 és tramitar un volum igual o superior d’expedients.

SISÈ.- Sense considerar les tasques relatives al conveni amb els ajuntaments
d’Abrera, Castellví de Rosanes, Esparreguera i Sant Esteve Sesrovires, l’OLH del
Consell gestiona altres ajuts i expedients, amb o sense període de convocatòria
definida que arriben als màxim de la seva capacitat de gestió.
Amb l’equip normal de l’OLH no es pot afrontar el volum de treball i l’afluència de
públic que implica el conveni amb els quatre ajuntaments. Per això, ja en 2018 es va
contractar una persona que es va dedicar específicament a la gestió de les sol·licituds
procedents d’aquests municipis. Les tasques de coordinació les pot assumir l’equip
actual.
Per tot això, i amb objecte de regular les condicions de prestació i la participació en el
finançament del cost derivat de la gestió de les sol·licituds de la convocatòria de 2019
relativa a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per
al pagament del lloguer relatives als municipis d’Abrera, Castellví de Rosanes,
Esparreguera i Sant Esteve Sesrovires es formalitza aquest conveni de col·laboració
temporal, que es subjectarà a les següents

CLÀUSULES:
PRIMERA.- És objecte del present conveni regular la prestació i el finançament del
servei que prestarà el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la seva OLH als
municipis d’Abrera, Castellví de Rosanes, Esparreguera i Sant Esteve Sesrovires, en
relació a la convocatòria de 2019 relativa a la concessió, en règim de concurrència
competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.
SEGONA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat prestarà el servei de gestió de les
sol·licituds de la convocatòria de 2019 relativa a la concessió, en règim de
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CINQUÈ.- Els ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Esparreguera i Sant
Esteve Sesrovires van valorar positivament el servei prestat pel Consell durant la
convocatòria de 2018 i han manifestat el seu interès per seguir disposant del servei.
Els ajuntaments entenen que l’atenció als sol·licitants d’aquests municipis s’ha de
continuar prestant a prop dels ciutadans, per tal d’evitar desplaçaments i facilitar
l’accés als ajuts.
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A banda de les sol·licituds dels municipis esmentats, l’OLH del CCBLL va gestionar
altres 289 expedients procedents d’altres municipis, inclosos en la mateixa
convocatòria, que també es van justificant progressivament durant el període de
vigència dels ajuts.
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Un cop finalitzada l’etapa de recepció i tramitació de sol·licituds, durant la resta de l’any
es van rebent els rebuts de lloguer que són els justificants de l’ajut atorgat. Aquests
rebuts s’han d’introduir a l’aplicatiu.

concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer als municipis
d’Abrera, Castellví de Rosanes, Esparreguera i Sant Esteve Sesrovires, conegudes
com a MIFO.
TERCERA.- Aquest servei inclourà:

Aquesta actuació es realitzarà en les oficines de l’Ajuntament d’Abrera durant 2 matins
+ 1 tarda i en les oficines de l’Ajuntament d’Esparreguera durant 2 matins + 1 tarda.
Durant aquest període un dia laborable es dedicarà a la gestió de les sol·licituds
rebudes en les oficines del Consell al Parc Torreblanca.
b) Fase de gestió i classificació de les sol·licituds
Un cop finalitzat el període de presentació es procedirà a la introducció de les
sol·licituds en l’aplicatiu de l’AHC, a la valoració i preparació dels expedients fins al
determinar si “compleix/no compleix”, pas previ a la resolució. Durant aquesta fase
s’elaboraran els requeriments als sol·licitants per tal que completin o esmenin les
mancances de les seves sol·licituds i es procedirà a l’ordenació i classificació dels
expedients. Les tasques relatives a aquesta fase es realitzaran a les oficines del
Consell en el Parc Torreblanca, no obstant pot ser necessària la presència esporàdica
en les oficines dels ajuntaments per resoldre qüestions específiques. Es preveu que
aquesta fase finalitzi a finals de setembre o principis d’octubre de 2019
c) Fase de seguiment dels expedients
Un cop l’AHC atorga els ajuts per a lloguer, mitjançant la resolució corresponent, es
reben a l’OLH els justificants (els rebuts de lloguer corresponents a una part o a tot
2019) i altres incidències de l’expedient de 2019, s’introdueixen a l’aplicatiu i s’arxiven
a l’expedient.
Per part dels ajuntaments:
d) Els ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Esparreguera i Sant Esteve
Sesrovires assumiran el cost de les fases a) i b) d’aquest servei de manera
proporcional a la seva població, prenent com a referència les dades de l’IDESCAT de
2018.
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La informació al públic i la recepció de la documentació relativa a les sol·licituds durant
el període d’admissió de sol·licituds de la convocatòria que es preveu finalitzarà a
mitjans/finals de maig de 2019.
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a) Fase d’atenció al públic sobre el terreny
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Per part del Consell:

a) Contractació laboral temporal d’un/a auxiliar administratiu/va amb data d’inici
orientativa 18/03/19 i data final orientativa 17/10/19,és a dir 7 mesos (aquestes dates
es podran modificar en funció de les reals de la convocatòria), equivalent al 58,33%
d’una anualitat
Cost empresarial auxiliar administratiu/va: 27.787,88 €/any
Durada prevista contractació 7 mesos (58,33%) >>>>> 58,33% x 27.787,88 €/any
=16.209,60 €
b) Previsió de quilometratge: 700 €
c) Equipament TIC: 500 €
d) Despeses generals: 500 €
Import total: 16.209,60 € + 700,00 € + 500,00 € + 500,00 €= 17.909,60 €
L’import total de l’actuació ascendeix a 17.909,60 €.
SISENA.- La distribució de les despeses detallades a la clàusula CINQUENA entre els
ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Esparreguera i Sant Esteve Sesrovires es
realitza proporcionalment a la seva població segons l’IDESCAT 2018, resultant:
Aportació ajuntaments 2019
Habitants
Municipi
(2018)
Abrera
12.334
Castellví
de
Rosanes
1.865
Esparreguera
22.045

28,00%

€
5.015,37

4,23%
50,05%

758,36
8.964,15
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CINQUENA.- Per a 2019 les despeses previstes per a la realització d’aquesta actuació
són les següents:
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QUARTA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat prestarà el servei mitjançant la
contractació d’un/a auxiliar administratiu/va, que desenvoluparà les tasques detallades
en el punt a) i b) de la clàusula anterior, desplaçant-se dos matins i una tarda al
municipi d’Abrera per atendre els sol·licitants d’Abrera, Castellví de Rosanes i Sant
Esteve Sesrovires i dos matins i una tarda al municipi d’Esparreguera per atendre els
sol·licitants d’aquest municipi. Un dia per setmana, durant el període d’admissió de
sol·licituds es dedicarà a gestionar les sol·licituds rebudes. Posteriorment, un cop
finalitzada la fase d’admissió de sol·licituds, aquesta persona realitzarà les tasques
administratives d’introducció de les sol·licituds als aplicatius, redacció dels
requeriments de documentació i preparació de les sol·licituds, coordinada pel personal
tècnic de l’OLH.
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e) Els ajuntaments d’Abrera i Esparreguera posaran a disposició d’aquest conveni
sengles espais, amb accés a internet, a les seves oficines per tal que es pugui atendre
al públic i realitzar tasques administratives relacionades amb la convocatòria durant la
fase a) i si s’escau la fase b).

Sant
Esteve
Sesrovires
7.800
44.044

17,71%
100,00%

3.171,71
17.909,60

Per tant, les aportacions dels municipis seran:

ES1221003089012200087550
c. Laureà Miró, 169
08980 Sant Feliu de Llobregat
VUITENA.- La vigència inicial d’aquest conveni serà d’1 any a comptar des del
08/04/2019. La seva vigència es podrà prorrogar per període d’1 any, fins a un màxim
de 4 anys.
NOVENA.- En les possibles pròrrogues posteriors es podrà modificar el termini de
contractació de la persona dedicada a gestionar els expedients dels municipis del
conveni, la tipologia dels expedients objecte del conveni i/o modificar la categoria
d’auxiliar administratiu/va a administratiu/va, en funció de les convocatòries de l’AHC.
El pressupost del conveni i les aportacions dels municipis es calcularan anualment i es
modificaran en consonància
DESENA.- En el supòsit de que sorgeixen discrepàncies en la interpretació d’aquest
conveni, el Consell Comarcal del Baix Llobregat es reserva la facultat d’interpretar les
seves clàusules, i en tot allò no previst en el mateix, s’estarà al que disposa la Llei
7/1985 RBRL, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28, que aprova el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, el ROAS, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la resta
d’ordenament de règim local aplicable.
I per la deguda constància de tot el que s’ha convingut i en prova de conformitat, els
senyors compareixents signen en la data especificada en la signatura electrònica.»
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CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
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SETENA.- Els ajuntament d’Abrera, Castellví de Rosanes, Esparreguera i Sant Esteve
Sesrovires es comprometen a abonar, mitjançant transferència bancària al Consell
Comarcal del Baix Llobregat, la quantitat corresponent a l’aportació del municipi al
finançament del servei detallada a la clàusula Sisena d’aquest conveni, abans del
30/09/19 i a la següent domiciliació bancària:
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Abrera: 5.015,37 €
Castellví de Rosanes: 758,36 €
Esparreguera: 8.964,15 €
Sant Esteve Sesrovires: 3.171,71€
Total aportacions dels municipis: 17.909,60 €

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió el dia i hora indicats a
l’encapçalament, de la qual estenc la present acta i en dono fe.

