
 

 

 

 ACTA   

 

Expedient núm.:   Òrgan col·legiat:   

JGL/2019/9 Junta de Govern Local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ   

Tipus de convocatòria   Ordinària 

Data  07/ maig / 2019 

Durada   Des de les 18:15 fins a les 18.30 hores  

Lloc   Sala de Juntes  

Presid ida per   JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ  

Secretària accidental  ANNA PARERA PLAZA  

 
ASSISTENTS  

 
Vocals:  
 
- Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports, Salut, Gent Gran i 
Cultura (PSC).   
- Sr. F. Xavier Serret i Marsiñach, regidor delegat de Medi Ambient i 
Sanitat (ERC) 
- Sra. Mònica Torre-Marin Cuesta, regidora delegada de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme (CiU) 
- Sr. Albert Roca Presas, regidor delegat d’Obres i serveis, Parcs i 
jardins, Urbanisme i mobilitat  (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, interventor accidental. 
 
Una vegada verificada pel secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el president obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 
 
 
 



 

 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DE LA JUNTA D E GOVERN LOCAL DE 
DATA 07 DE MAIG DE 2019, A LES 18:00 H.  

 
PUNT ASSUMPTES 

 APROVACIÓ ACTES  
1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 16.04.19 
 CONTRACTES 

2 Expedient 1625/2019. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis de ciclisme indoor al Centre Aquàtic Municipal. 

3 Expedient 2117/2019. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis de manteniment de franges, zones verdes i Torrent Gran. 

 LLICÈNCIES URBANÍSTI QUES 

4 
Expedient 943/2019. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar 
obertura de porta en façana a l'immoble ubicat al C/ Hostal del Pi, 4-6, local 
13.1, a instància de VDRT, amb NIF XXXXX717J 

5 

Expedient 1460/2019. Llicència d'obres i instal·lacions per a executar 
ampliació/millora de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al C/ Magarola, 33 , 
a instància de JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de 
NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb 
CIF A63485890. 

6 

Expedient 1226/2019. Llicència d'obres i instal•lacions per a executar 
l’ampliació/millora de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al C/ País 
Valencià, 28(CV2.485) , a instància de JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom 
i representació de NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA 
SDG, S.A.), amb CIF A63485890. 

 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT  
 -- 

 SUBVENCIONS 

7 
Expedient núm. 2839/2019: Donar compte del Decret d'Alcaldia referent a la 
petició d'adhesió al catàleg d'espectacles Programa.cat 2019 

8 
Expedient 8731/2018. Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, relativa al programa d'acompanyament a l'inserció laboral i 
suport ocupacional per a la inclusió social. PROGRAMA UBICA'T 2018 

 CONVENIS 
9 Expedient 225/2019. Conveni d'atenció psicològica infantil SIAD 

10 Expedient 2981/2019. Conveni de col•laboració per a la formació pràctica de 
l’estudiant SCA al Centre Obert La Galàxia 

11 
Expedient 3015/2019. Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i la 
Universitat de Barcelona per al Jaciment del complex arqueològic de Sant 
Hilari d’Abrera 

 PERSONAL  

12 
Expedient 2988/2019. Assabentat d’hores extraordinàries no compensables 
realitzades pel personal de l’Ajuntament d’Abrera i incloses a les nòmines dels 
mesos de febrer, març i abril de 2019 

 ALTRES ASSUMPTES  

 -- 



 

 

 SOBREVINGUTS 
SV1 Expedient G330/2014/28. Pròrroga conjuntural del contracte de serveis de 

manteniment de les instal•lacions tèrmiques i elèctriques del CAM. 

SV2 
Expedient: 8156/2018. Rectificació d’error aritmètic de la disposició de la 
despesa de la pròrroga del contracte de serveis d'explotació i manteniment de 
l'estació depuradora d'aigües residuals domèstiques de Ca n'Amat. 

SV3 Expedient: G328/2016/21. Devolució de la garantia definitiva del contracte 
d’obres de renovació de la pavimentació a diferents carrers del municipi. 

 
 
APROVACIÓ ACTES  
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 1 6.04.19 

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 16 d’abril de 2019, és aprovada 
per unanimitat dels assistents 

  
 
CONTRACTES 
 

2. Expedient 1625/2019. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis de ciclisme indoor al Centre A quàtic Municipal.  

Per a la contractació de l’activitat de ciclisme indoor que s’ofereix als usuaris del 
Centre Aquàtic Municipal d’Abrera es preveu la formalització d’un contracte 
administratiu de serveis, de dos anys de durada i prorrogable per dos anys més. 
 
Per Providència de l’Alcaldia, de data 20/03/2019, s’ha incoat l’expedient contractual. 
 
S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de núm. 2019-0001 
de data 23/04/2019, subscrit pel coordinador tècnic del Servei d’Esports. 
 
El valor estimat del contracte és de 97.680 €, IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació és de 44.400 €. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta una 
suma total de 53.724 €. 
 
Es considera que el procediment obert simplificat de contractació és el més adequat 
per aquesta licitació, atès que el valor estimat del contracte no supera els 100.000 € i 
que aquest procediment dóna la possibilitat d’ofertar a tots els particulars del sector 
que ho vulguin fer, podent obtenir l’Administració l’execució del contracte amb una 
millor relació qualitat-preu. 
 
S’ha emès informe jurídic núm. 2019-0044 de data 30/04/2019 subscrit pel secretari 
general. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la necessitat motivada de 
l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com l’emissió dels informes 
pertinents, la Regidoria 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.  Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques del contracte administratiu de serveis de 
ciclisme indoor al Centre Aquàtic Municipal. 
 
Segon.  Iniciar el procediment obert simplificat de licitació del contracte i publicar 
anunci de licitació al Perfil de contractant per a la presentació d’ofertes, mitjançant 
l’eina Sobre Digital, en un termini de quinze dies, a comptar des del dia següent al de 
la publicació al Perfil. 
 
Tercer.  Autoritzar la despesa de 12.210 €  a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
342/22799 del pressupost municipal vigent, la despesa de 26.862 € a càrrec de 2020 i 
la despesa de 14.652 € a càrrec de 2021, condicionar l’existència de crèdit adequat i 
suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos. 
 
Quart. Donar compte a la Intervenció 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 2117/2019. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis de manteniment de franges, zon es verdes i Torrent Gran.  

Per a la contractació del manteniment de les franges perimetrals, parcel·les, zones 
verdes i passeres municipals i del Torrent Gran d’Abrera, es  preveu la formalització 
d’un contracte administratiu de serveis de dos anys de durada i prorrogable per dos 
anys més. 
 
Per Providència de l’Alcaldia, de data 27/03/2019, s’ha incoat l’expedient contractual. 
 
S’ha emès informe tècnic justificatiu de la necessitat de la contractació, 2019-0015 de 
data 16/04/2019, subscrit pel tècnic de Protecció Civil. 
 
El valor estimat del contracte és de 207.084,94 €, IVA no inclòs. El pressupost base de 
licitació és de 94.129,52 €. Al preu indicat se li afegirà un 21% d’IVA el que comporta 
una suma total de 113.896,72 €. 
 
Es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat per aquesta 
licitació, atès que dóna la possibilitat d’ofertar a tots els particulars del sector que ho 
vulguin fer, podent obtenir l’Administració l’execució del contracte amb una millor 
relació qualitat-preu. 
 
S’ha emès informe jurídic núm. 2019-0042 de data 16/04/2019 subscrit pel secretari 
general. 



 

 

 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la necessitat motivada de 
l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com l’emissió dels informes 
pertinents, la Regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Personal, en ús de 
les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer.  Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques del contracte administratiu de serveis de 
manteniment de franges, zones verdes i Torrent Gran de l’Ajuntament d’Abrera. 
 
Segon.  Iniciar el procediment obert de licitació del contracte i publicar anunci de 
licitació al Perfil de contractant per a la presentació d’ofertes, mitjançant l’eina Sobre 
Digital, en un termini de quinze dies naturals a comptar des del dia següent al de la 
publicació al Perfil. 
 
Tercer.  Autoritzar la despesa de 56.948,36 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 1720/21000 del pressupost municipal vigent, la despesa de 56.948,36 € a càrrec 
de 2020, condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests 
pressupostos. 
 
Quart. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei de Seguretat Ciutadana i 
Protecció Civil. 

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

4. Expedient 943/2019. Llicència d'obres menors i i nstal·lacions per a executar 
obertura de porta en façana a l'immoble ubicat al C / Hostal del Pi, 4-6, local 13.1, 
a instància de VDRT, amb NIF XXXXX717J.  

S'ha presentat al registre general municipal en data 31/01/2019 14:03 (registre 
d'entrades núm. 2019-E-RC-1301) petició de llicència urbanística subscrita per AMSC, 
amb NIF XXXXX378Y, en nom i representació de VDRT, amb NIF XXXXX717J, per a 
executar obertura de porta en façana, al C/ Hostal del Pi, 4-6, local 13.1 (referència 
cadastral 8559503DF0985N000), així com diversa documentació tècnica 
complementària aportada en data 21 de març (registre d'entrades 2019-E-RE-418), 
com a resposta al requeriment d'esmena de data 4 de març de 2019 (registre de 
sortides 2019-S-RC-968). 
  
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 5 d’abril de 2019 (núm. 2019-0175) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal. 
- Informe jurídic de data 24 d’abril de 2019 (núm. SS-2019-456) 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 943/2019, 
sol·licitada per VDRT, amb NIF XXXXX717J,  per a executar les obres consistents 
en obertura de porta en façana al C/ Hostal del Pi, 4-6, local 13.1, d'aquest terme 
municipal, condicionada al compliment de les consideracions i condicions generals 
d'obres, 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 31/01/2019 
14:03h  (registre d'entrades núm.2019-E-RC-1301). 
- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de 
tramitar el document acreditatiu de l'alta al cadastre. 
- 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 declarat i/o estimat (2.350,00€) del cost de les 
obres per un import de 86,01€, 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, i on s'indicaran els terminis de pagament en període 
voluntari. 
S'informa que contra la resolució de la Gerència de l'ORGT, per la qual es procedirà a 
liquidar aquest impost es podrà interposar recurs de reposició davant la pròpia 
Gerència de l'ORGT, prèviament al recurs contenciós administratiu, en el termini d'un 
mes a partir de l'endemà de la notificació de la liquidació.   
 
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€ 
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 amb la notificació. 
  
Quart.  Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:  
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 



 

 

presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la 
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat. 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte 
seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres 
casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les 
obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la 
comunicació prèvia. 
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, 
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el 
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària. 
  
Cinquè.  Fer avinent a l'interessat que, sense perjudici del règim especial contra els 
actes de naturalesa tributària que s'indiquen en aquest acord, contra aquest acte es 
podran interposar els recursos que s'indiquin al peu de la notificació. 
  
Sisè.  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). 

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

5. Expedient 1460/2019. Llicència d'obres i inst al·lacions per a executar 
ampliació/millora de la xarxa de serveis a l'immobl e ubicat al C/ Magarola, 33 , a 
instància de JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i repr esentació de NEDGIA 
CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb CIF 
A63485890. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 13 de febrer de 2019 (registre 
d'entrades núm. 2019-E-RE-223), 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 CIF A63485890, per a executar 
obres per a l'ampliació i millora de la xarxa de subministrament, al C/ Magarola, 
33 (referència cadastral 8274402DF0987S0001BD), així com diversa documentació 
tècnica complementària aportada en dates 28 de març de 2019 i 12 d’abril de 2019 
(registres d'entrades 2019-E-RE-487 i 2019-E-RE-604, respectivament), com a 
resposta al requeriments d'esmenes de dates 7 de març de 2019 i 2 d’abril de 2019 
(registre de sortides 2019-S-RE-574 i 2019-S-RE-852). 
 
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 15 d’abril de 2019 (núm.2019-0057) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal. 
- Informe jurídic de data 24 d’abril de 2019 (núm. SS-2019-458) 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 amb núm. d'expedient 1460/2019, a 
NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF 
A63485890,  per a l’ampliació i millora de la xarxa de serveis, al C/ Magarola, 33 
(referència cadastral 8274402DF0987S0001BD) 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 dates 13 de febrer, 28 
de març i 12 d’abril 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 
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, i 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. 
 
 

6. Expedient 1226//2019. Llicència d'obres i instal ·lacions per a executar 
l’ampliació/millora de la xarxa de serveis a l'immo ble ubicat al C/ País Valencià, 
28(CV2.485) , a instància de JMBM, amb NIF XXXXX705 M, en nom i representació 
de NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SD G, S.A.), amb CIF 
A63485890. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 8 de febrer de 2019 (registre 
d'entrades núm. 2019-E-RE-203), 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 CIF A63485890, per a executar 
obres per a ampliació/millora de la xarxa de serveis, al C/ País Valencià, 
28(CV2.485) (referència cadastral 0879101DF1907N0001PI), així com diversa 
documentació tècnica complementària aportada en data 28 de març de 2019 i 12 
d’abril de 2019  (registre d'entrades 2019-E-RE-486 i 2019-E-RE-605, 
respectivament), com a resposta al requeriments d'esmenes de dates 7 de març de 
2019 i  2 d’abril de 2019 (registre de sortides 2019-S-RE-573 i 2019-S-RE-851, 
respectivament). 
 
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 15 d’abril de 2019 (núm. 2019-0058) subscrit per l'arquitecte 
tècnic municipal. 
- Informe jurídic de data 24 d’abril de 2019 (núm. SS-2019-458) 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 amb núm. d'expedient 1226/2019, a 



 

 

NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb CIF 
A63485890,  per a la ampliació/millora de la xarxa de serveis, al C/ País Valencià, 28 
(CV2.485)(referència cadastral 0879101DF1907N0001PI) 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 dates 8 de febrer, 28 de 
març i 12 d’abril 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 
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, arquitecte i arquitecte tècnic 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 
 

7.  Expedient núm. 2839/2019: Donar compte del Decret d 'Alcaldia referent a la 
petició d'adhesió al catàleg d'espectacles Programa .cat 2019  

Vist l’acord Gov/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases 
reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector 
públic. 
 
Vista la Resolució CLT/209/2019, de 5 de febrer, per la qual es dona publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultura, per 
qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions 
en espècie per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg 
d’espectacles Programa.cat. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Abrera està adherit al programa de subvencions en espècies 
per a la contractació d’espectacles a través del catàleg Programa.cat i que les bases 
reguladores i específiques d’aquesta línea de subvencions demanen obligatòriament 
la presentació de la sol·licitud de subvenció per l’Extranet de les Administracions 
Catalanes (EACAT).  
 
La proposta de resolució ha estat formulada pel Servei de Cultura, en el marc de la 
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta Alcaldia, en 
ús de les atribucions que m’atorga la llei, fent ús de la facultat d’avocació prevista a 
l’article 10 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic. 
 
RESOLC 
 
Primer. Sol·licitar l’adhesió al Programa.cat corresponent a l’any 2019 a través de 
l’Extranet de les Administracions Públiques (EACAT). 
 
Segon.  Comunicar aquest acord a la Regidoria de Cultura, d’Acció Cultural i 
Patrimoni, i Joventut. 
 
 

Tercer.  Donar compte a la Junta de Govern Local, a la Intervenció municipal i al Servei 
de Cultura. 

  
Els membres assistents es donen per assabentats. 
 
 

8. Expedient 8731/2018. Conveni de col·laboració am b el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, relativa al programa d'acompanyamen t a l'inserció laboral i 
suport ocupacional per a la inclusió social. PROGRA MA UBICA'T 2018  

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’Ordre TSF/143/2018, de 03 
d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció 
i suport ocupacional per a la inclusió social i en virtut de la resolució TSF/2096/2018, 



 

 

de 7 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la 
concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT 
d’acompanyament a la Inserció i suport ocupacional per a la inclusió social, el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) porta a terme un programa innovador, propi 
d’aquesta Comunitat Autònoma, que es basa en l’acompanyament a la inserció i el 
suport ocupacional per a la inclusió social de persones en situació d’atur, inactives i 
treballadores, preferentment les que es troben en situació de precarietat laboral. 
 
En aquesta convocatòria per  l’any 2018, les entitats beneficiàries de les subvencions 
hauran de prioritzar el col·lectiu de persones aturades de llarga durada (demandant de 
feina un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos). 
 
Les actuacions ocupacionals a desenvolupar en el marc del Programa UBICAT són: 
 

a.  Actuació d’orientació sociolaboral.  
 

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

 
D’acord a la limitació que fixada a l’Ordre  TSF/143/2018, de 3 d’agost, en relació a les 
entitats beneficiàries del projecte, un conjunt d’ajuntaments de la comarca de menys 
de 20.000 habitants, entre els que es troba Abrera, van manifestar al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, la voluntat de poder sol·licitar de manera conjunta el 
projecte “UBICAT”. 
 
Els municipis, representats pels seus Ajuntament, que van manifestar la voluntat de 
participar en el projecte supralocal van ser Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, 
Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Martorell, Olesa de 
Montserrat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Climent de Llobregat, Sant 
Esteve Sesrovires, Sant Just Desvern, Sant Andreu de la Barca i Santa Coloma de 
Cervelló. 
 
En data 3 d’octubre de 2018, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va presentar al 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud de subvenció per al Programa 
UBICAT i en data 13 de desembre de 2018, ha estat publicada a l’E-Tauler la 
resolució d’atorgament definitiva de les subvencions per a la realització del programa 
UBICAT, d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social. 
El projecte aprovat al Consell Comarcal del Baix Llobregat presenta les següents 
característiques: 

• Número d’expedient: SOC031/18/00038 
• Persones participants atorgades: 54 (20 aturats de llarga durada i 34 col·lectiu 

generalista)  
• Subvenció total: 101.463,35 €  
 

Col·lectiu aturat de llarga durada 
� Subvenció per a actuacions d’orientació sociolaboral: 32.257,70€.  
� Subvenció per a actuacions de coneixement de l’entorn productiu, 

d’apropament a les empreses i de prospecció laboral: 12.090,16 €.  



 

 

� Subvenció per a recursos de capacitació del personal tècnic: 1.500,00 €.  
� Subvenció per a l’ajut de transport i incentius: 4.561,24 €.  
Total col·lectiu: 50.409,10 €.  

 
Col·lectiu generalista 
� Subvenció per a actuacions d’orientació sociolaboral: 32.902,85 €.  
� Subvenció per a actuacions de coneixement de l’entorn productiu, 

d’apropament a les empreses i de prospecció laboral: 12.090,16 €.  
� Subvenció per a recursos de capacitació del personal tècnic: 1.500,00 €.  
� Subvenció per a l’ajut de transport i incentius: 4.561,24 €.  
Total col·lectiu: 51.054,25 €  

 
 
Les persones derivades a participar en aquest programa podràn ser derivades de 
l’OTG i dels Serveis Local d’Ocupació. 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subvenció rebuda, contractarà a 
dues persones que faran les actuacions d’orientació sociolaboral, les quals 
contemplen tant accions individuals com grupals, i d’actuació de coneixement de 
l’entorn productiu, d’apropament a les empreses i de prospecció laboral. 
 
El programa se iniciarà el 14 de desembre de 2018 i la data prevista de finalització 
serà el 31 de desembre de 2019.  
 
Vist l’informe tècnic favorable PE 24/2019 de data 10 d’abril de 2019 i d’acord amb tot el 
relacionat anteriorment, aquesta regidora delegada de Promoció Econòmica, en ús de 
les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent  
 
ACORD:  
 
 
Primer. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat relativa al programa d’acompanyament a l’inserció laboral i suport 
ocupacional per a la inclusió social del programa UBICAT 2018,  que s’annexa a 
aquest acord,  i facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament d’Abrera per a la seva signatura. 
 
 
Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i traslladar al 
departament de Promoció Econòmica. 

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

9. Expedient  225/2019. Conveni d'atenció psicològica infantil SI AD 



 

 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat en data 17 de setembre del 2018, va 
començar a donar, una atenció especialitzada als fills i filles de dones víctimes de 
violència masclista, ja que segons la llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, s’han de garantir els drets de les dones víctimes de violència 
masclista, així com els de les seves filles i fills. 
 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat dona continuïtat al Servei d’Atenció 
Psicològica a Dones i Fills/filles en situació de violències masclistes, durant l’any 2019, 
ja que la prova pilot que s’ha realitzat des del 17 de setembre fins el 31 de desembre 
de 2018, resulta insuficient per valorar el funcionament d’aquest servei i donar 
resposta a les necessitats detectades en aquest àmbit. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de les Dones i LGTBI, va 
concedir al Consell Comarcal del Baix Llobregat, un ajut econòmic, en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i aquest 
ajut econòmic té com a objectiu proporcionar finançament per a l’atenció psicològica a 
dones i fills/es en situació de violències masclistes. Aquest ajut econòmic es donarà 
de nou, a través del marc del Catàleg de serveis de Diputació de Barcelona, pel 2019. 
El cost total del servei previst pel 2019 és de 19.200 euros. 
 
Vist que l’aportació de la Diputació de Barcelona és insuficient per cobrir el total de la 
despesa del servei d’atenció psicològica per als fills i filles de dones víctimes de 
violència masclista per a l’any 2019, s’acorda que l’Ajuntament d’Abrera farà una 
aportació de 4.520,00 € per al finançament del servei d’atenció psicològica a fills i filles 
de dones víctimes de violència masclista per l’any 2019. 
 
Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat acordà per 
Junta de Govern amb data 21 de gener de 2019, punt 3 l’aprovació del conveni amb 
l’Ajuntament d’Abrera en relació al servei d’atenció psicològica fills i filles de dones 
víctimes de violència masclista. 
 
S’ha emès informe tècnic núm. 2019-0006 de data 22 de febrer de 2019, signat per la 
tècnica de Projectes del Servei de Diversitat i Igualtat, en el qual s’exposen els termes 
de dita subvenció. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Dones i Igualtat en el marc 
de la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta 
regidoria delegada, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 2016-1302, de 22 
de desembre de 2016, 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 al desenvolupament dels servei d’atenció 
psicològica a fills i filles de dones víctimes de violència masclista 2019, que s’annexa a 
aquest acord. 
 
Segon . Autoritzar i disposar la despesa de 4.520,00 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 231/46500 “Transferències corrents al Consell Comarcal” de la 
Regidoria de Serveis Socials; per al finançament del servei d’atenció psicològica a fills 



 

 

i filles de dones víctimes de violència masclista per l’any 2019. 
 
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 comunicar-lo al 
Servei d’Acció Social i als Serveis Econòmics d’aquest ajuntament per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
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. 
 
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 al 
web municipal. 
 
ANNEX:  
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ABRER A I EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT PER AL DESENVOL UPAMENT 
DE L’EXPERIÈNCIA PILOT DEL SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒ GICA A FILLS I 
FILLES DE DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA, 20 19. 
 

Baix Llobregat, 
 

REUNITS 
 

El Sr. Josep Perpinyà i Palau, en la seva qualitat de President del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
en nom i representació de l'esmentada entitat, i assistit pel Sr. Lluís González Roig, Secretari Accidental 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat que dóna fe de l'acte. 
D’altra part el Sr. Jesus Naharro Rodríguez, en la seva qualitat d’Alcalde d’Abrera, en nom i representació 
de l’esmentada entitat, i assistit pel Sr. Oscar Buxeres Soler, Secretari de l’Ajuntament d’Abrera que dóna 
fe de l’acte. 
Ambdues parts es reconeixen mútuament competència i capacitat per formalitzar el present contracte, 
d’acord amb els següents antecedents administratius: 

 

ANTECEDENTS 
 
Primer.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat en data 17 de setembre del 2018, es va començar a 
donar, des del Consell Comarcal del Baix Llobregat, una atenció especialitzada als fills i filles de dones 
víctimes de violència masclista, ja que segons la llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, s’han de garantir els drets de les dones víctimes de violència masclista, així com els de les 
seves filles i fills. 



 

 

 

Segon.- La llei 14/2010, dels drets i oportunitats en la infància i adolescència, en l’article 95, capítol II, 
títol IV, exposa el següent: la Generalitat, per mitjà del departament competent de la xarxa de recursos 
sobre violència masclista, té l’obligació de desenvolupar l’atenció especialitzada adreçada a infants i 
adolescents que conviuen amb situacions de violència masclista en l’àmbit familiar. 
 

Tercer.- La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de les Dones i LGTBI, va concedir al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, un ajut econòmic, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i aquest ajut econòmic té com a objectiu proporcionar finançament 
per a l’atenció psicològica a dones i fills/es en situació de violències masclistes. Aquest ajut econòmic es 
donarà de nou, a través del marc del Catàleg de serveis de Diputació de Barcelona, pel 2019. 
El cost total del servei previst pel 2019 és de 19.200 euros. 
 

Quart.- Per aquests motius, el Consell Comarcal del Baix Llobregat dona continuïtat al Servei d’Atenció 
Psicològica a Dones i Fills/filles en situació de violències masclistes, durant l’any 2019, ja que la prova 
pilot que s’ha realitzat des del 17 de setembre fins el 31 de desembre de 2018, resulta insuficient per 
valorar el funcionament d’aquest servei i donar resposta a les necessitats detectades en aquest àmbit.  

 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- El Consell Comarcal es compromet a aportar una psicòloga infanto-juvenil per tal de dur a 
terme el servei d’atenció psicològica en el punt d’actuació d’Abrera, que donarà cobertura i assistència a 
les dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles. 
L’Ajuntament haurà de notificar amb la suficient antelació el canvi d’adreça del punt d’actuació si s’escau. 
 

SEGON.- El Servei d’atenció psicològica a fills i filles de dones víctimes de violència masclista té els 
següents objectius: 

- Facilitar l’atenció psicològica i l’assessorament a aquells/es menors (i les seves mares) que 
han estat víctimes de violència masclista. 

- Detectar, atendre i recuperar als/les menors exposats/des a la violència masclista 
mitjançant l’aplicació de tècniques per aprendre a gestionar les seves emocions. 

- Proporcionar eines als infants i adolescents per poder desenvolupar-se de forma adequada 
després d’haver viscut en un context de violència masclista. 

- Recuperar la relació maternofilial proporcionant pautes i assessorament a mares, per 
contribuir a la recuperació dels seus fills i filles i retornar a un clima familiar facilitador pel 
correcte desenvolupament dels/les menors. 

- Establir canals de comunicació i coordinació eficaços amb els diferents serveis i entitats, 
tant públiques com privades, que puguin constituir-se com a fonts de derivació dels/les 
menors al servei. 

- Promoure i participar en diferents accions per fomentar al prevenció i/o detecció del/les 
menors en situacions de violència masclista. 

- Oferir formació i assessorament als professionals que intervenen en casos de violència 
masclista. 

 

TERCER.- Es dedicaran aproximadament 4 hores setmanals d’atenció psicològica. 
 
El temps d’atenció serà de 60 minuts per visita, exceptuant les primeres visites psicològiques que seran 
de 90 minuts. 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat es reserva el dret de poder incrementar o disminuir les hores 



 

 

d’atenció en funció de les necessitats del servei. 
 

QUART.- L’Ajuntament d’Abrera farà una aportació econòmica al finançament del servei d’atenció 
psicològica a fills i filles de dones víctimes de violència masclista per l’any 2019 de 4.520 euros. 
 

CINQUÈ.- L’Ajuntament d’Abrera haurà de posar a disposició del servei un despatx amb taula, 
ordinador amb connexió a internet, telèfon i impressora per atendre a les usuàries. Aquest despatx ha de 
ser accessible i garantir la confidencialitat. 
 
També haurà de disposar d’un armari tancat per custodiar els expedients i el Consell Comarcal els podrà 
requerir en qualsevol moment, sent obligació de l’entitat guardar i custodiar.-los fins al seu trasllat al 
Consell Comarcal. 
 

SISÈ.- L’Ajuntament d’Abrera haurà de respectar i s'obliga a complir amb les següents instruccions per 
al tractament de dades: 

1. Objecte, naturalesa i finalitat de l'encàrrec  
El tractament de dades consistirà en: oferir un espai condicionat per a la prestació del servei 
d'atenció psicològica a dones i fills/es en situació de violències masclistes del SIAD Baix 
Llobregat en el punt d'actuació d’Abrera, i encarregar-se de la guarda i custòdia dels expedients 
dels usuari/es del Servei fins al seu trasllat al Consell Comarcal del Baix Llobregat a petició 
d'aquest últim. 
Les operacions de tractament autoritzades seran les estrictament necessàries per assolir la 
finalitat de l'encàrrec. 
2. Tipus de dades personals i categoria d'interessa ts  
Les dades personals a què tindrà accés l'Ajuntament d’Abrera són les de les dones i infants 
usuaris/es atesos/es al servei, contingudes en els equipaments i suports informàtics que 
l’Ajuntament d’Abrera posa a disposició del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la 
prestació 
del servei. 
3. Obligacions i drets del Consell Comarcal del Bai x Llobregat  
El Consell Comarcal del Baix Llobregat garanteix que les dades facilitades a l'Ajuntament 
d’Abrera s'han obtingut lícitament i que són adequades, pertinents i limitades als fins del 
tractament. 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat posarà a disposició de l'Ajuntament d’Abrera tota la 
informació que sigui necessària per a executar les prestacions objecte de l'encàrrec. 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat adverteix a l'Ajuntament d’Abrera que, si determina pel 
seu compte els fins i els mitjans del tractament, serà considerat Consell Comarcal del Baix 
Llobregat del tractament i estarà subjecte a complir les disposicions de la normativa vigent 
aplicables com a tal. 
4. Obligacions i drets de l'Ajuntament d’Abrera  
L'Ajuntament d’Abrera s'obliga a respectar totes les obligacions que li puguin correspondre com 
a 
Ajuntament del tractament d'acord amb el que disposa la normativa vigent i qualsevol altra 
disposició o regulació que li fos igualment aplicable. 
L'Ajuntament no destinarà, aplicarà o utilitzarà les dades a les quals tingui accés per a un fi 
diferent a l'encàrrec o que suposi d’incompliment d'aquest contracte. 
L'Ajuntament posarà a disposició del Consell Comarcal del Baix Llobregat la informació 
necessària per demostrar el compliment del contracte, permetent les inspeccions i auditories 
necessàries per avaluar el tractament. 
5. Personal autoritzat per realitzar el tractament  
L'Ajuntament d’Abrera garanteix que el personal autoritzat per realitzar el tractament s'ha 



 

 

compromès de forma expressa i per escrit a respectar la confidencialitat de les dades o que està 
subjecte a una obligació legal de confidencialitat de naturalesa estatutària. 
L'Ajuntament d’Abrera prendrà mesures per garantir que qualsevol persona que actuï sota la 
seva autoritat i tingui accés a dades personals només pugui tractar-les seguint les instruccions 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat o estigui obligada a això en virtut de la legislació vigent. 
L'Ajuntament d’Abrera garanteix que el personal autoritzat per realitzar el tractament ha rebut la 
formació necessària per assegurar que no es posarà en risc la protecció de dades personals. 
6. Mesures de seguretat  
L'Ajuntament d’Abrera manifesta estar al corrent pel que fa a les obligacions derivades de la 
normativa de protecció de dades, especialment pel que fa a la implantació de les mesures de 
seguretat per a les diferents categories de dades i de tractament establertes en l'article 32 del 
GDPR. 
L'Ajuntament garanteix que s'implementaran adequadament aquestes mesures de seguretat i 
cooperarà amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per avalar el seu compliment. 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat realitzarà una anàlisi dels possibles riscos derivats del 
tractament per determinar les mesures de seguretat apropiades per garantir la seguretat de la 
informació tractada i els drets dels interessats i, si determinés que hi ha riscos, traslladarà a 
l'Ajuntament d’Abrera un informe amb l'avaluació de impacte perquè procedeixi a la 
implementació de mesures adequades per evitar-los o mitigar-los. 
L'Ajuntament, per la seva banda, haurà d'analitzar els possibles riscos i altres circumstàncies 
que puguin incidir en la seguretat que li siguin atribuïbles, havent d'informar, si n'hi ha, al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per avaluar el seu impacte. 
De tota manera, l'Ajuntament d’Abrera garanteix que, tenint en compte l'estat de la tècnica, els 
costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, implementarà 
mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc 
que comporti el tractament, que, si s'escau inclogui, entre d'altres: 

• Seudonimització i xifrat de dades personals. 
• Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 

sistemes i serveis de tractament. Restaurar la disponibilitat i l'accés a dades de forma 
ràpida en cas d'incident físic o tècnic. 

• Procediments de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament. 

7. Violació de la seguretat  
Les violacions de seguretat que tingui coneixement l'Ajuntament d’Abrera s'han de notificar, 
sense dilació indeguda i en un màxim de 24 hores, al Consell Comarcal del Baix Llobregat per al 
seu coneixement i aplicació de mesures per a remeiar i mitigar els efectes ocasionats. No serà 
necessària la notificació quan sigui improbable que comporti un risc per als drets i les llibertats 
de 
les persones físiques. 
 
La notificació d'una violació de seguretat ha de contenir, com a mínim, la següent informació: 

•  Descripció de la naturalesa de la violació. 
• Categories i el nombre aproximat d'interessats afectats. 
• Categories i el nombre aproximat de registres de dades afectats. 
• Possibles conseqüències 
• Mesures adoptades o propostes per posar remei o mitigar els efectes. 
• Dades de contacte on es pugui obtenir més informació (DPO, Consell Comarcal Baix 

Llobregat de seguretat, etc.). 
Quan la violació de seguretat s'hagi produït sota la responsabilitat de l'Ajuntament d’Abrera, el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà obligar-lo a notificar-la a l'Autoritat de control i, si cal, 



 

 

a comunicar-la als interessats afectats. 
 

8. Comunicació de les dades a tercers  
L'Ajuntament d’Abrera no podrà comunicar les dades a altres destinataris, llevat que hagués 
obtingut una autorització prèvia i per escrit del Consell Comarcal del Baix Llobregat; la qual, 
d'existir, s'annexarà al present contracte. 
La transmissió de dades a autoritats públiques en l'exercici de les seves funcions públiques no 
són considerades comunicacions de dades, de manera que no es precisarà de l'autorització del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat si aquestes transmissions són necessàries per assolir la 
finalitat de l'encàrrec. 
 

9. Drets dels interessats  
L'Ajuntament d’Abrera crearà, sempre que sigui possible i tenint compte la naturalesa del 
tractament, les condicions tècniques i organitzatives necessàries per assistir al Consell 
Comarcal 
del Baix Llobregat en la seva obligació de respondre les sol·licituds dels drets de l'interessat. 
En el cas que l'Ajuntament d’Abrera rebi una sol·licitud per a l'exercici d'aquests drets, ha de 
comunicar-la al Consell Comarcal del Baix Llobregat de forma immediata i en cap cas més enllà 
del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament amb altres informacions 
que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud. 
Quan les dades siguin tractades exclusivament amb els sistemes de l'Ajuntament d’Abrera, 
haurà de resoldre, per compte del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i dins el termini 
establert, les sol·licituds rebudes per a l'exercici dels drets de l'interessat en relació amb les 
dades objecte de l'encàrrec, sense detriment de comunicar-ho al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat d'acord amb el que estableix el paràgraf anterior; a saber, els drets d'accés, 
rectificació, supressió i portabilitat de dades i els de limitació o oposició al tractament, i si fos el 
cas, a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. 
 

10. Fi de la prestació de servei  
Un cop finalitzi la prestació de serveis objecte d'aquest contracte, si l'Ajuntament d’Abrera 
hagués emmagatzemat dades personals, haurà suprimir-les o tornar-les a elecció del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, incloses les còpies existents. L'Ajuntament d’Abrera haurà 
d'emetre un certificat de destrucció o devolució si així ho exigeix el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
No serà procedent la supressió de dades quan es requereixi la seva conservació per una 
obligació legal, en aquest cas l'Ajuntament procedirà a la custòdia de les mateixes bloquejant les 
dades i limitant el seu tractament en tant que poguessin derivar responsabilitats de la seva 
relació amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
El Ajuntament d’Abrera mantindrà el deure de secret i confidencialitat de les dades fins i tot 
després de finalitzar la relació objecte d'aquest contracte. 

 

SETÈ.- Aquesta pròrroga tindrà vigència des de l’1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2019. 
 

VUITÈ.- El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les normes 
comunes de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 

NOVÈ.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que 
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. 



 

 

La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu. 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

- Per resolució, d’acord amb el paràgraf anterior. 
- Per mutu acord de les parts signatàries. 

 

DESÈ.- El servei resta condicionat al finançament que dóna l’Oficina de les Dones i LGTBI de Diputació 
de Barcelona, a través del Catàleg de Serveis. 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució 
seran resoltes per mutu acord de les parts. 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera 
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
Sr. Josep Perpinyà i Palau      Sr. Jesus Naharro Rodríguez 
President       Alcalde 
Consell Comarcal del Baix Llobregat     Ajuntament d’Abrera 
 
 
 
Sr. Lluís González Roig       Sr. Oscar Buxeres Soler 
Secretari Accidental       Secretari 
Consell Comarcal del Baix Llobregat     Ajuntament d’Abrera 
 

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

10. Expedient 2981/2018. Conveni de col•la boració per a la formació pràctica de 
l’estudiant SCA al Centre Obert La Galàxia.  

El/la Sr./Sra. SCA sol·licità realitzar pràctiques dels estudis de monitors de lleure de la 
Fundació Pere Tarrés de Barcelona, motiu pel qual es dur a terme el conveni de 
col·laboració per a la formació pràctica de l’estudiant vigent amb els períodes compresos: 
des del 8 de maig de 2019 fins el 20 de juny de 2019 i des del 3 de setembre de 2019 
fins el 26 de setembre de 2019, desenvolupant-se en l’horari següent: de dilluns a 
dijous de 15:30 h. a 19:30 h., i que es portarà a terme a les dependències del Centre 
Obert, La Galàxia. 
 
La tramitació administrativa interna correspon al Servei de Gestió de les Persones, 
així  com la gestió i coordinació de la signatura. 
 
Atès que es considera positiva i d’interès públic per municipi d’Abrera l’actuació 
prevista al text del document indicat. 
 
ACORD 



 

 

 
Primer . Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica del/la Sr./Sra. SCA, 
estudiant de monitor de lleure de la Fundació Pere Tarrés de Barcelona, que serà vigent 
amb els períodes compresos: des del 8 de maig de 2019 fins el 20 de juny de 2019 i des 
del 3 de setembre de 2019 fins el 26 de setembre de 2019, desenvolupant-se en l’horari 
següent: de dilluns a dijous de 15:30 h. a 19:30 h., i que es portarà a terme a les 
dependències del Centre Obert, La Galàxia. 
 
Segon. Nomenar tutor al/la Sr./Sra. EPM, Educador/a Social – Cap del Centre Obert, La 
Galàxia, amb les funcions següents: 
 
- Comprovar que l’alumne disposa del certificat negatiu de delictes de naturalesa 
sexual. 

- Facilitar a l’alumne/a les condicions necessàries perquè pugui desenvolupar el seu 
període de pràctiques en el marc d’una intervenció de lleure educatiu amb infants i/o 
joves. 

- Incorporar l’alumne/a a l’equip de monitors/es que habitualment desenvolupa les 
activitats i a la dinàmica pròpia del centre/entitat/empresa. 

- Que el/la director/a de pràctiques esmentat farà el procés d’acompanyament i 
seguiment durant tot el període de pràctiques. 

- Avaluar la intervenció de l’alumne i emetre el certificat final corresponent d’acord amb 
el model oficial. 

- Tenir un projecte educatiu de centre, al qual l’alumne/a pugui tenir accés. 

- Tenir signat un conveni de pràctiques amb l’escola, en els termes establerts a l’article 
4 de l’Ordre BSF/192/2015. 

Tercer. Disposar que la realització de les pràctiques per part de l’estudiant, Sr./Sra. 
SCA, no genera cap compensació econòmica. 
 
Quart. Informar que la relació que s’estableix entre l’estudiant i l’Ajuntament d’Abrera 
és de caire estrictament acadèmic i en cap cas no implica l’existència de relació 
laboral. Durant la seva estada en pràctiques, l’estudiant no ha d’assumir les 
responsabilitats pròpies dels professionals de l'entitat col·laboradora. 
 
En aquest sentit, l’estudiant no pot reclamar que es computi el temps d’estada en 
pràctiques per a calcular la seva antiguitat a l’empresa, ni que es tingui en compte 
com a període de proves en el supòsit que s’incorpori a l'entitat col·laboradora un cop 
acabades les pràctiques, llevat que en el conveni col·lectiu aplicable s’hi estipuli 
expressament una cosa diferent. 
 
Cinquè. Determinar que a la data de signatura d’aquest conveni s’acredita que 
l’estudiant està cobert per les assegurances previstes en les instruccions anuals per al 
desplegament de la formació en centres de treball, per la realització d’aquesta 
activitat. 
 
Sisè. Notificar a la persona que realitzarà les pràctiques, a la Fundació Pere Tarrés de 
Barcelona, al tutor responsable, al/s regidors/es delegats/des i al Servei de Gestió de 
les Persones. 

  



 

 

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

11. Expedient  3015/2019. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i 
la Universitat de Barcelona per al Jaciment del com plex arqueològic de Sant 
Hilari d’Abrera.  

Després de diverses trobades al jaciment arqueològic de Sant Hilari d’Abrera, de gran 
interès històric, natural i patrimonial, el regidor d’Acció Cultural i Patrimoni, el Sr. 
Miquel Tomàs, i l’alcalde d’Abrera, l’Il·lm. Sr. Jesús Naharro, van acordar verbalment 
amb el personal científic de la Universitat de Barcelona, liderats pels doctors Gisela 
Ripoll i Francesc Tuset, posar en marxa la formalització d’un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament d’Abrera i la UB, com a directors científics de les intervencions 
previstes per aquest jaciment. 
 
És necessari formalitzar aquest conveni entre les dues parts per a garantir 
l’assessorament científic de les intervencions que s’hi facin a partir d’ara i el futur 
d’aquest lloc a mitjà i llarg termini. 
 
S’ha emès informe tècnic, signat pel tècnic d’Acció Cultural i Patrimoni en data 29 
d’abril de 2019, en el qual hi figuren els antecedents de la proposta d’aquest conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i la Universitat de Barcelona per al 
Jaciment del complex arqueològic de Sant Hilari d’Abrera. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Cultural i Patrimoni en 
el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, 
aquesta regidoria delegada d’Acció Cultural i Patrimoni, en ús de les atribucions que 
m’atorga el Decret 2018-1254 de data 20/09/2018, proposo a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent, 
 
ACORD 
 
Primer . Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i la 
Universitat de Barcelona per al Jaciment del complex arqueològic de Sant Hilari 
d’Abrera, que figura com a annex, i facultar l'alcalde per a la seva signatura. 
 
Segon. Comunicar el present acord a la Universitat de Barcelona, al Servei d’Acció 
Cultural i Patrimoni i al Departament de Comunicació. 

  
 
ANNEX:  
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ABRERA I LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Jaciment del complex arqueològic de Sant Hilari d’Abrera 

 
 

 



 

 

Abrera, ...... de març de 2019 
 
 

REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Jesús Naharro Rodríguez, en la representació que legalment 
ostenta en la seva condició d’alcalde de l’Ajuntament d’Abrera, amb domicili a plaça de 
la Constitució, núm. 1 d’Abrera i CIF P0800100J, assistit del Secretari municipal Sr. 
Oscar Buxeres Soler, que dóna fe de l’acte. 
 
I de l’altra part, Dr. Joan Elias i Garcia, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona, 
en virtut del nomenament per Decret 329/2016, de 13 de desembre de 2016 (DOGC 
núm. 7267, de 15 de desembre), com a representant legal d’aquesta institució en virtut 
de les competències que estan previstes en l’Estatut de la Universitat de Barcelona 
aprovat per Decret 246/2003, de 8 d’octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre), amb 
domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i NIF Q0818001J.  
 
Ambdós representants, reconeixent mútuament la capacitat jurídica/legal suficient per 
obligar les seves respectives entitats, subscrivim el present document. 
 

ANTECEDENTS 
 
1. Tant l’Ajuntament d’Abrera, a través de la Regidoria d’Acció Cultural i Patrimoni, 
com la Secció de Prehistòria i Arqueologia del Departament d’Història i Arqueologia de 
la Universitat de Barcelona (UB) treballem en la recerca històrica i arqueològica. 
 
2. Dins d’aquest àmbit de la recerca ambdós organismes tenim un interès comú 
en l’estudi de les societats del passat a partir del seu registre arqueològic, geològic i 
patrimonial. 
 
3. El conjunt de Sant Hilari d’Abrera ha estat objecte de consolidacions i 
intervencions arqueològiques puntuals però mai s’ha dut a terme un projecte de 
valorització integral. Les prospeccions dutes a terme l’any 2016 i les intervencions 
arqueològiques del mes de desembre de 2017 i novembre de 2018, permeten avaluar 
la importància del jaciment, tant des de el punt de vista arqueològic com geològic i 
patrimonial. Els resultats preliminars elaborats amb un equip d’arqueòlegs i geòlegs, i 
investigadors liderat pels professors de la UB Gisela Ripoll i Francesc Tuset, ha de 
permetre la creació de les línies bàsiques per a la recuperació de Sant Hilari. 
 
4. L’ERAAUB -Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat 
de Barcelona- de la Secció de Prehistòria i Arqueologia del Departament d’Història i 
Arqueologia de la Universitat de Barcelona (UB) desenvolupa una línia de recerca 
centrada en l’estudi de la societat i l’arquitectura, de forma especial, d’època romana, 
antiguitat tardana i medieval. Ambdós responsables científics del projecte, Gisela 
Ripoll i Francesc Tuset, són reconeguts investigadors amb una àmplia experiència en 
aquest problema històric sobre la transformació de les vil·les romanes, amb importants 
publicacions i intervencions arqueològiques que així ho avalen.  
 
5. La Secció de Prehistòria i Arqueologia del Departament d’Història i Arqueologia 



 

 

de la Universitat de Barcelona (UB) disposa dels mitjans tècnics (espais de magatzem 
i estudi, materials adients, etc.) i humans necessaris per desenvolupar un projecte 
arqueològic, geològic i patrimonial d’aquesta magnitud. 
 
Com a resultat d’aquest interès comú establim els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- OBJECTE DEL CONVENI  
 
L’objecte del present conveni és establir un règim de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Abrera i l’ERAAUB de la Secció de Prehistòria i Arqueologia del Departament 
d’Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona (UB), per tal d’estudiar el 
conjunt de Sant Hilari d’Abrera. Aquest estudi es portarà a terme sota l’assessorament i 
supervisió dels responsables científics, els professors Gisela Ripoll i Francesc Tuset. 
 
No és objecte d’aquest conveni la realització de cap intervenció arqueològica al conjunt 
de Sant Hilari. Qualsevol intervenció s’encarregarà per part de l’Ajuntament a una 
empresa especialitzada, i en l’execució de la intervenció es comptarà amb 
l’assessorament científic de la Universitat de Barcelona. 
 
SEGON.- EQUIP HUMÀ 
 
Per part de la Secció de Prehistòria i Arqueologia del Departament d’Història i 
Arqueologia de la Universitat de Barcelona (UB), la persona responsable del conveni 
serà la Dra. Gisela Ripoll o en qui ella designi. L’estudi recau sobre l’equip que 
considerin oportú els responsables científics, professors Gisela Ripoll i Francesc Tuset. 
 
Per part del Ajuntament d’Abrera, la persona responsable del conveni és el titular de la 
Regidoria d’Acció Cultural i Patrimoni, actualment el sr. Miquel Tomàs i Tomàs, o, en el 
seu defecte, l’alcalde o el regidor/a que aquest designi. 
 
Els professors responsables atendran les consultes i necessitats de l’Ajuntament 
d’Abrera i es comprometen a  
 
― generar un equip científic i tècnic, pel treball de camp i de laboratori que doni 
continuïtat a les intervencions fetes a Sant Hilari amb la mateixa eficiència i efectivitat 
per l’anàlisi i definició de problemes i la identificació i disseny de solucions, 
 
― promoure el diàleg i les sinergies entre l’equip investigador, l’equip tècnic, els 
diferents agents implicats, i de forma molt especial, entre l’Ajuntament d’Abrera i la 
Universitat de Barcelona,  
 
― vetllar perquè la recerca i les intervencions es facin segons uns criteris científics i 
metodològics que tal d’assolir els millors resultats, 
 
― acompanyar a l’Ajuntament d’Abrera en fonamentar les bases i el coneixement per 
poder elaborar a mig termini un Pla Director del jaciment de Sant Hilari, 
 



 

 

― recercar i col·laborar en la recerca de subvencions i ajuts a nivell nacional, estatal, 
europeu o internacional. 
 
TERCER.- DOCÈNCIA 
 
Els doctors Gisela Ripoll i Francesc Tuset com a professors del Grau d’Arqueologia i 
membres de la Secció de Prehistòria i Arqueologia del Departament d’Història i 
Arqueologia de la Universitat de Barcelona, fomentaran la participació dels alumnes de 
dit Grau d’Arqueologia en les intervencions arqueològica i geològica. 
 
Així mateix, els professors responsables, concorreran a la convocatòria de crèdits de 
lliure elecció que proposa la UB per tal que la participació en les intervencions a Sant 
Hilari sigui reconeguda oficialment com una activitat docent amb l’assignació de crèdits 
de lliure elecció, concretament sis crèdits computables com a optatius en la titulació de 
grau per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, 
esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació Els treballs de 
laboratori que se’n derivin seran acreditats pels mateixos professors o investigadors 
del equip. 
 
QUART.- DURADA 
 
Aquest conveni entrarà en vigor l’ 1 de gener de 2019, la seva durada prevista és fins 
al 31 de desembre de 2020 i es podrà prorrogar per acord exprés d’ambdues parts fins 
a un màxim de dos anys més. 
 
La UB té dret a una ampliació del termini pels motius següents: 

� Causes de força major. 
� Endarreriments dels treballs de camp i de laboratori.  

 
L’Ajuntament es reserva la facultat de rescindir anticipadament el conveni si hi hagués 
algun canvi en l’Alcaldia amb motiu de les eleccions del maig de 2019. A tal efecte, si 
el nou Alcalde decidís posar fi a la present col·laboració ho haurà de comunicar a la 
Universitat de Barcelona amb una antelació mínima de dos mesos. 
 
 
CINQUÈ.- DOCUMENTACIÓ 
 
Al llarg de les diferents fases del estudi, i en funció dels treballs executats, els 
responsables, professors Gisela Ripoll i Francesc Tuset, i el seu equip, entregaran els 
informes i memòries preceptives a l’administració corresponent, trametent còpia digital 
i física a l’Ajuntament d’Abrera, que en cap cas poden ser difoses ni utilitzades sense 
acord dels investigadors signants. 
 
SISÈ.- CONFIDENCIALITAT  
 
Cada una de les parts es comprometen a no difondre, sota cap concepte, les 
informacions científiques o tècniques sobre el desenvolupament del projecte 
d'investigació objecte d'aquest conveni, sense que hi hagi un acord previ ratificat entre 
ambdues parts. 
 
SETÈ.- PUBLICACIÓ DELS RESULTATS 



 

 

 
A la finalització de l’estudi objecte d’aquest conveni, la utilització dels resultats, parcials 
o íntegres, per a una publicació per part d’una de les parts implicades, haurà de 
comptar amb el vist i plau de l’altra.  
 
Un cop autoritzada, la publicació haurà de fer esment al present conveni de 
col·laboració, als organismes promotors i a la investigadora responsable de l’estudi. 
La part publicant trametrà una còpia a l’altra.  
 
Els responsables del projecte científic tenen el dret i obligació de donar a conèixer a la 
comunitat científica, pels òrgans habituals de difusió, els resultats de la recerca duta a 
terme. L’Ajuntament d’Abrera, pot demanar informació i material gràfic, resultat del 
projecte científic, per difondre la activitat patrimonial i en tots els casos es farà esment 
de l’autoria dels textos i imatges. 
 
En cap cas una part podrà publicar unilateralment resultats inèdits fruit de la recerca de 
l’altra. 
 
VUITÈ.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podrem modificar el present conveni, en qualsevol moment per mutu acord. 
 
NOVÈ.- RESCISSIÓ DEL CONVENI 
 
Serà causa de rescissió del conveni, el no compliment per qualsevol de les dues parts 
signants de qualsevol dels pactes que figuren en el mateix. 
 
Els incompliments de qualsevol de les obligacions establertes en el present conveni se 
sancionen de conformitat amb la legislació aplicable.  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest 
conveni seran resoltes per acord de les parts i si aquest acord no fos possible, les 
parts ens comprometem a la mediació amistosa abans d’iniciar qualsevol reclamació 
davant la jurisdicció que pertoqui. 
 
Totes dues parts manifestem la nostra conformitat amb les estipulacions anteriors i 
signem el present conveni per duplicat i a un sol efecte en el lloc i en la data que figura 
a l’encapçalament. 

 
Per l’Ajuntament d’Abrera,                       Per la Universitat de Barcelona, 

 
 

 
 Sr. Jesús Naharro Rodríguez                                             Dr. Joan Elias i Garcia  
 Alcalde d’Abrera                  Rector de la Universitat de Barcelona 
 

 
 
 
 
 



 

 

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

12. Expedient 2988/2019. Assabentat d’hores extraor dinàries no compensables 
realitzades pel personal de l’Ajuntament d’Abrera i  incloses a les nòmines dels 
mesos de febrer, març i abril de 2019.  

Vistes les relacions de documents corresponents a les hores  i gratificacions de 
serveis extraordinaris realitzats pel personal de l’Ajuntament d’Abrera. 
 
Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Servei de Gestió de les 
Persones en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment aquesta alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la Llei, proposo a 
la Junta de Govern Local l’adopció del següent: 

 

ACORD 

 
Primer.  Restar assabentat de les hores i gratificacions extraordinàries del personal 
incloses a la nòmina del mes de febrer de 2019, essent 295,25 hores normals,  158,50 
hores nocturnes o festives i 31,75 hores nocturnes i festives, les  incloses a la nòmina 
del mes de març de 2019, essent 144,25 hores normals, 189,70 hores festives o 
nocturnes i 0,50 hores festives i nocturnes i les hores i gratificacions extraordinàries 
incloses a la nòmina del mes d’abril de 2019, essent 72,95 hores normals, 76,25 hores 
festives o nocturnes i 0,50 hores festives i nocturnes. 

 
Els membres assistents es donen per assabentats 
 
 
ALTRES ASSUMPTES  
-- 
 
SV  SOBREVINGUTS 
 
Els membres assistents acorden per unanimitat la incorporació dels següents  
punts sobrevinguts a l’ordre del dia. 
 

SV1. Expedient  G330/2014/28. Pròrroga conjuntural del contracte de  serveis de 
manteniment de les instal·lacions tèrmiques i elèct riques del CAM.  

Per acord núm. 2.2, adoptat per la Junta de Govern Local en data 15/04/2015, es va 
adjudicar el contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions tèrmiques 
(calefacció, climatització, aire condicionat, aigua calenta sanitària, energia solar 
tèrmica i gas) i elèctriques del Centre Aquàtic Municipal (CAM) a l’empresa Climasol 
Energías Alternativas, SL, amb NIF B63020770, per un import de 20.444,16 € (IVA 
inclòs), formalitzat el 16/04/2015. 



 

 

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 2.6, adoptat en data 18/04/2017, es va 
prorrogar el contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions tèrmiques i 
elèctriques del CAM per a les dues anualitats compreses entre el 20/04/2017 i el 
19/04/2019. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en data 08/01/2019, es va prorrogar 
de manera extraordinària l’actual contracte de serveis de manteniment de les 
instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i aire condicionat, aigua calenta 
sanitària a gas, energia solar tèrmica i gas) dels equipaments municipals de 
l’Ajuntament d’Abrera, adjudicat a Climasol Energías Alternativas, SL, fins que estigui 
adjudicat el nou contracte que resulti d’un expedient de contractació conjunta 
d’aquests serveis, en els que també s’inclogui el CAM. 

 
S’ha emès informe tècnic núm. 2019-0001 de data 04/04/2019, subscrit pel cap de 
Manteniment Servei d’Esports, segons el qual és necessària una pròrroga conjuntural 
o extraordinària del contracte des del dia 20/04/2019 i fins a la nova adjudicació dels 
serveis de manteniment de les instal·lacions tèrmiques de tots els equipaments 
municipals, pel procediment contractual de licitació que correspongui. 
 
Vist l’informe jurídic núm. 2019-0043 de data 23/04/2019 emès pel secretari general. 
 
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, Sanitat, Gent gran i , 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 pròrroga extraordinària de l’actual contracte de serveis de 
manteniment de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització, aire 
condicionat, aigua calenta sanitària, energia solar tèrmica i gas) i elèctriques del 
Centre Aquàtic Municipal, adjudicat a Climasol Energías Alternativas, SL, fins que 
estigui adjudicat el nou contracte, adoptant així, les mesures necessàries i 
indispensables per evitar un greu trastorn al servei públic, establint la retribució del 
contractista en els termes del contracte signat en data 16/04/2015. 
 
Segon.  Autoritzar i disposar la despesa de 7.666,56 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària núm. 342/22799 del pressupost municipal vigent.  
 
Tercer.  Notificar aquest acord al contractista Climasol Energías Alternativas, SL. 
 
Quart.  Donar compte a la Intervenció 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. 
 

SV2. Expedient: 81 56/2018. Rectificació d’error aritmètic de la dispo sició de la 
despesa de la pròrroga del contracte de serveis d'e xplotació i manteniment de 



 

 

l'estació depuradora d'aigües residuals domèstiques  de Ca n'Amat.  

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0052, adoptat en data 10/01/2017, es va adjudicar el 
contracte de serveis d'explotació i manteniment de l'estació depuradora d'aigües 
residuals domèstiques de Ca n'Amat a l’empresa Hera Tratesa, SAU, amb posterior 
canvi de denominació social a Hera Holding habitat, ecología y restauración 
ambiental SL, amb CIF B61540969, per un import de 25.235,76 € (IVA inclòs), 
formalitzat el 13/01/2017. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 08/01/2019, es va prorrogar el 
contracte per a les dues anualitats compreses entre el 14/01/2019 i el 13/01/2021. 
 
A la part dispositiva primera de l’acord s’ha detectat un error aritmètic a l’import 
d’autorització i disposició de la despesa de l’any 2019. 
 
D’acord amb l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, les administracions podran 
rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, 
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment 
aquesta Regidoria de Medi Ambient i Sanitat, en ús de les atribucions que m’atorga el 
Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent: 

 
ACORD 
 
Primer.  Rectificar l’error aritmètic de l’acord de la Junta de Govern Local de 
08/01/2019, en el sentit següent: 
 

On diu: “Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 12.176,93 € a càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 1721/21200 del pressupost municipal de 2019, la de 12.617,88 a 
càrrec de 2020 i la de 440,95 € a càrrec de 2021, i condicionar l’existència de crèdit 
adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos.” 
 
Ha de dir: “Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 12.617,88 € a càrrec a 
l’aplicació pressupostària núm. 1721/21200 del pressupost municipal vigent i 
de 2020 i la de 440,95 € a càrrec de 2021, i condicionar l’existència de crèdit 
adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos.” 

 
Segon.  Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei 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. 
 

SV3. Expedient: G328/2016/21. Devolució de la garan tia definitiva del contracte 
d’obres de renovació de la pavimentació a diferents  carrers del municipi.  



 

 

Per acord núm. 2.1 de data 2 de novembre de 2016 adoptat per la Junta de Govern 
Local, es va adjudicar el contracte administratiu d’obres de renovació de la 
pavimentació a diferents carrers del municipi a l’empresa Construccions Jordi Riera, 
SL, amb CIF B60068384, per un preu de 85.938,94 €, 21% IVA: 18.047,18 €, total: 
103.986,12 €, formalitzat el dia 07/11/2016, amb un termini d’execució de dos mesos. 
 
S’ha emès informe tècnic núm. 2019-0086 de data 06/05/2019, subscrit per 
l’arquitecte, cap del Servei d’Urbanisme, Obres 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: 
 
ACORD 
 
Primer.  Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat de l’execució de les 
obres de renovació de la pavimentació a diferents carrers del municipi, sense perjudici 
de la responsabilitat contractual per vicis ocults (al llarg del termini de 15 anys) del 
contractista Construccions Jordi Riera, SL. 
 
Segon.  Ordenar a la Tresoreria municipal retornar la garantia dipositada en aval, 
d’import 4.296,95 €, que el contractista té constituïda en aquesta corporació. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord al contractista Construccions Jordi Riera, SL i al seu 
administrador concursal ADCO BCN Asociados SLP, advocat Sr. David Andrés. 
 
Quart.  Donar compte a la Tresoreria municipal i al Servei d’Urbanisme, Obres i 
Activitats. 

 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres  
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa. 
 
 
 
I no havent 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. 
 

 
                                DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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