
 

 

 

 ACTA   

 

Expedient núm.:   Òrgan col·legiat:   

JGL/2019/10 La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ   

Tipus de convocatòria   Ordinària 

Data  21/ maig / 2019 

Durada   Des de les 18:05 fins a les 18.15 hores  

Lloc   Sala de Juntes  

Presidida per   JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ  

Secretari   ÒSCAR BUXERES SOLER  

 
ASSISTENTS  

 
Vocals:  
 
- Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports, Salut, Gent Gran i 
Cultura (PSC).   
- Sr. F. Xavier Serret i Marsiñach, regidor delegat de Medi Ambient i Sanitat 
(ERC) 
- Sra. Mònica Torre-Marin Cuesta, regidora delegada de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme (CiU) 
- Sr. Albert Roca Presas, regidor delegat d’Obres i serveis, Parcs i jardins, 
Urbanisme i mobilitat  (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 
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ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DE LA J UNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 21 DE MAIG DE 2019, A LES 18:00 H. 

 
 
PUNT ASSUMPTES 

 APROVACIÓ ACTES  
1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 07/05/19 
 CONTRACTES 
2 Expedient 1392/2019. Donar compte dels decrets en matèria de contractació. 

 LLICÈNCIES URBANÍSTI QUES 

3 
Expedient 2119/2019. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar 
construcció d'un mur mitger a l'immoble ubicat a l’Avinguda Virrei Amat, 115 
(CV1.296), a instància de MCC, amb NIF XXXXX928L. 

4 

Expedient 2544/2019. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar 
rehabilitació de façana a l'immoble ubicat al C/ Llobregat, 7, a instància de 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER  LLOBREGAT, 7, amb NIF 
H59520452. 

5 
Expedient 2553/2019. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a executar 
construcció de mur de contenció a l'immoble ubicat al Camí Santa Maria de 
Vilalba, 43 (LC.292), a instància de JCU, amb NIF XXXXX873L. 

6 
Expedient 2784/2019. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar 
gunitat per estabilització del talús de terra a l'immoble ubicat al C/ Murcia, 9 
(CV2.412), a instància de EVG, amb NIF XXXXX566N.   

 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT  

7 
Expedient 1714/2017. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom 
de la raó social Telefónica Moviles España, SAU, per l’activitat d’estació base 
de telefonia mòbil, ubicada a l’Av. Ca n’Amat, núm. 18. 

8 
Expedient 2763/2019. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom 
de la Sra. Glòria Font Velasco, per l’activitat de serveis fotogràfics al c/ 
Llobregat, núm. 1, bxs. 1a. 

9 

Expedient 8712/2018. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom 
de la raó social Beral Projectes, SL, per a l’activitat de comerç detall fora 
d’establiments (venda on line de productes per a piscines i derivats), al c/ 
Antonio Machado, núm. 66 

10 

Expedient 8814/2018. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom 
de la raó social Marchandisink Solucions Integrals, SLU. per a l’activitat de 
creació de publicitat exterior (agència de publicitat), al c/ Florida, núm. 8, bxs. 
3. 

11 
Expedient 9103/2018. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom 
de la Sra. Anna María Moreno Jimenez, per a l’activitat de comerç al detall 
d’altres articles en establiments (Floristeria) al c/ Terrassa, núm. 2, local 15 

12 
Expedient 9504/2018 Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom 
del Sr. Mohamed Lakbiack Boudarra, per a l’activitat de perruqueria i altres 
tractaments de bellesa, al c/ Pompeu Fabra, núm. 2, bxs. 2. 

 SUBVENCIONS 

13 
Expedient 3371/2019. Donar compte dels decrets de concessió de subvencions 
a entitats esportives relatius al període comprés entre el  01/04/19 i el 10/05/19. 

 CONVENIS 
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 --- 
 PERSONAL 

 --- 
 ALTRES ASSUMPTES  

 -- 
 SOBREVINGUTS 

SV1 Expedient. 1971/2019. Conveni amb el Consell Comarcal en el marc del 
programa Treball i Formació de persones aturades 2018. 

SV2 
Expedient  2773/2019. Conveni col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del programa ENFEINA’T – 
convocatoria 2018. 

SV3 
Expedient: 9685/2018. Acceptació d'ajuts econòmics en el marc del Programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 de la Diputació de Barcelona – 2a 
edició 

 
 
APROVACIÓ ACTES 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior  de data 07.05.19 

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 07 de maig de 2019, és 
aprovada per unanimitat dels assistents 

  
 
CONTRACTES 
 

2. Exp. 1392/2019. Donar compte dels decrets en matèri a de contractació . 

Decret de Regidoria delegada de Cultura, núm. 2019-0705 de data 05/05/2019, 
d’adjudicació del contracte menor privat artístic d’espectacles dins dels actes 
programats a la 4a. edició de l’Abrera Street Food, exp. 1392/2019. 

 
Decret de Regidoria delegada de Cultura, núm. 2019-0706 de data 05/05/2019, 
d’adjudicació del contracte menor privat artístic d’espectacles dins dels actes 
programats pel Dia de la Dansa, exp. 1393/2019. 

  
Els membres assistents es donen per assabentats. 
 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
 

3. Expedient 2119 /2019. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a exe cutar 
construcció d'un mur mitger a l'immoble ubicat a l’ Avinguda Virrei Amat, 115 
(CV1.296), a instància de MCC, amb NIF XXXXX928L 

 S'ha presentat al registre general municipal en data 19/03/2019 16:38 (registre 
d'entrades núm. 2019-E-RC-3074) petició de llicència urbanística subscrita per  
AICR, amb NIF XXXXX128B, en nom i representació de MCC, amb NIF XXXXX928L, 
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per a executar construcció d'un mur mitger, a l’Avinguda Virrei Amat, 115 (CV1.296) 
(referència cadastral 0676804DF1907N0001BI), així com diversa documentació 
tècnica complementària aportada en data 11 d’abril de 2019 (registre d'entrades 2019-
E-RC-3934), com a resposta al requeriment d'esmena de data 11 d’abril de 2019 
(registre de sortides 2019-S-RC-1625). 
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 12 d’abril de 2019 (núm. 2019-0197) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal. 
- Informe jurídic de data 26 d’abril de 2019 (núm. SS-2019-0463) 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 
2119/2019, sol·licitada per MCC, amb NIF XXXXX928L,  per a executar les obres 
consistents en construcció d'un mur mitger a l’Avinguda Virrei Amat, 115 (CV1.296), 
d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i 
condicions generals d'obres menors, a les condicions particulars que s'indiquen a 
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 19/03/2019 
16:38 (registre d'entrades núm.2019-E-RC-3074). 
- Revisada i conforme la documentació tècnica presentada el 11/04/2019, 
documentació que complementa l'anterior. 
- Es preveurà una xarxa de drenatge suficient i adequada perquè les aigües pluvials, 
que no puguin ser absorbides pel terreny, siguin recollides i canalitzades a la xarxa de 
sanejament i/o a pous de drenatge. 
- Un cop finalitzats els treballs, l'àmbit d'accés a les obres (zona verda i vial públic) 
quedaran correctament restituïts. 
.- Un cop finalitzades les obres i prèviament a la devolució de la fiança s'haurà de 
tramitar el document acreditatiu de l'alta al cadastre (Model 900). 
- 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 (6.007.81€) del cost de les 
obres per un import de 219,89€, 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 
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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.  Procedir a la liquidació de la Taxa de la llicència d'obres, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal Número 8 (Taxa per expedició de documents administratius), 
consistent en un 0,67 % del pressupost declarat i/o estimat (6.007,81€) del cost de les 
obres per un import de 40,25€, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquin en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, i on s'indicaran els terminis de pagament en 
període voluntari. 
Contra la liquidació de la Taxa es podrà interposar recurs de reposició davant de 
l'Ajuntament d'Abrera, prèviament al recurs contenciós administratiu, en el termini d'un 
mes a partir de l'endemà de la recepció de la present liquidació.  
  
Quart.  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 amb la 
notificació. 
  
Cinquè.  Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:  
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la 
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat. 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte 
seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres 
casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les 
obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la 
comunicació prèvia. 
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, 
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el 
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària. 
  
Sisè.  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. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats, i comunicar-lo al  Departament 
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
(arquitecte, arquitecta tècnic a 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. 
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4. Expedient 2544/2019. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a exe cutar 
rehabilitació de façana a l'immoble ubicat al C/ Ll obregat, 7, a instància de 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER  LLOBREGAT, 7, amb NIF 
H59520452. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 01/04/2019 11:02 (registre 
d'entrades núm. 2019-E-RC-3442) petició de llicència urbanística subscrita per SLC, 
amb NIF XXXXX317X, en nom i representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS 
DEL CARRER LLOBREGAT, 7, amb CIF H59520452, per a executar rehabilitació de 
façana, al C/ Llobregat, 7. 
 
L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2018 diu, entre d'altres: 
Article 6.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o 
utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques 
o de foment de l'ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d'una bonificació del 95 per 
cent en la quota de l'impost en els termes que a continuació s'indiquen: 
a) Rehabilitació de façanes, balcons i terrats d'edificis plurifamiliars i unifamiliars. 
b) Rehabilitació de l'habitatge en ús per tal d'assolir el nivell mínim d'habitabilitat 
objectiva, sempre i quan no tinguin la finalitat de crear nous habitatges. 
c) Reparació de patologies estructurals dels edificis i habitatges, habitats total o 
parcialment. 
d) Instal·lació de plaques solars, fotovoltaiques i receptors d'energies eòliques i, en 
general, qualsevol altra instal·lació d'aquest tipus captadora d'energies alternatives 
sempre que no sigui en compliment de la legislació aplicable. 
 
La declaració d'especial interès o utilitat municipal dels apartats anteriors 
correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 16 d’abril de 2019 (núm. 2019-0202) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal. 
- Informe jurídic de data 2 de maig de 2019 (núm. SS- 2019-0464) 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 
2544/2019, sol·licitada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CA LLOBREGAT, 
7, amb CIF H59520452,  per a executar les obres consistents en rehabilitació de 
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façana al C/ Llobregat, 7, 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: 
-Els materials emprats i l'acabat seran similars i s'adaptaran a la composició 
arquitectònica de l'edifici, segons les condicions de l'edificació fixades per la seva clau 
urbanística (article 143.2 del PGO)  
-Previ a la instal·lació de la bastida, s'ha d'haver sol·licitat la corresponent autorització 
per a la ocupació de vial d'aquesta instal·lació, adjuntant plànol de l'espai ocupat 
degudament acotat i/o a escala i indicar l'amplada de la vorera i temps a ocupar. 
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’aparelladors, arquitectes 
tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona amb el núm. 10950. 
- En tot cas l'executivitat de la llicència resta condicionada a: l'aportació dels 
següents documents: 

-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 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. 
 
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 (33.809,27€) del cost de 
les obres per un import de 1.237,42€, 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 676,19 
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 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 
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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 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. 
 
 

5. Expedient 2553/2019. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a exe cutar 
construcció de mur de contenció a l'immoble ubicat al Camí Santa Maria de 
Vilalba, 43 (LC.292), a instància de JCU, amb NIF X XXXX873L.   

S'ha presentat al registre general municipal en data 03/04/2019 11:21 (registre 
d'entrades núm. 2019-E-RC-3583) petició de llicència urbanística subscrita per JCU, 
amb NIF XXXXX873L, per a executar construcció de mur de contenció, al Camí Santa 
Maria de Vilalba, 43 (LC.292) (referència cadastral 0473726DF1907S0001MH), així 
com diversa documentació tècnica complementària aportada en data 26 d’abril de 
2019 (registre d'entrades 2019-E-RE-653), com a resposta al requeriment d'esmena 
de data 16 d’abril de 2109. 
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 16 d’abril de 2019 (núm. 2019-0203) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal. 
- Informe jurídic de data 2 de maig de 2019 (núm. SS-2019-0465) 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 
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Primer.  Atorgar i aprovar la llicència d'obres majors amb núm. d'expedient 2553/2019, 
sol·licitada per JCU, amb NIF XXXXX873L,  per a executar les obres consistents 
en construcció de mur de contenció al Cami Santa Maria de Vilalba, 43 (LC.292), 
d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i 
condicions generals d'obres majors i a les condicions particulars que s'indiquen a 
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació: 
- Es preveurà una xarxa de drenatge suficient i adequada per garantir que les aigües 
pluvials que no puguin ser absorbides pel terreny siguin canalitzades a la xarxa de 
sanejament de la vivenda i/o a pous de drenatge. En cap cas aquestes aigües podran 
ser abocades a terrenys adjacents ni a vial públic, segons article 145.6.e del PGO .  
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 03/04/2019 
11:21 (registre d'entrades núm.2019-E-RC-3583). 
- En tot cas l'executivitat de la llicència resta condicionada a  l'aportació de la 
següent documentació:  

- 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.  

- 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 (6.890,76€) del cost de les 
obres per un import de 252,20 €, 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.  Procedir a la liquidació de la Taxa de la llicència d'obres, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal Número 8 (Taxa per expedició de documents administratius), 
consistent en un 0,67 % del pressupost declarat i/o estimat (6.890,76€) del cost de les 
obres per un import de 46,17 €, que haurà de fer efectiva dins els terminis que 
s'indiquin en la carta de pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, i on s'indicaran els terminis de pagament en 
període voluntari. 
Contra la liquidació de la Taxa es podrà interposar recurs de reposició davant de 
l'Ajuntament d'Abrera, prèviament al recurs contenciós administratiu, en el termini d'un 
mes a partir de l'endemà de la recepció de la present liquidació.  
  
Quart.  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. 
  
Cinquè.  Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de 
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l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:  
 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la 
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat. 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte 
seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres 
casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les 
obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la 
comunicació prèvia. 
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, 
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el 
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària. 
  
Sisè.  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. 
  
Setè. 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. 
 
 

6.  Expedient 2784/2019. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a exe cutar 
gunitat per estabilització del talús de terra a l'i mmoble ubicat al C/ Murcia, 9 
(CV2.412), a instància de EVG, amb NIF XXXXX566N. 

S'ha presentat al registre general municipal en data 11/04/2019 10:07 (registre 
d'entrades núm. 2019-E-RC-3926) petició de llicència urbanística subscrita per EVG, 
amb NIF XXXXX566N, per a executar gunitat per estabilització del talús de terra, al C/ 
Murcia, 9 (CV2.412) (referència cadastral 0680306DF1908S0001MP).  
 
S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents: 
- Informe tècnic de data 16 d’abril de 2019 (núm. 2019-0208) emès per l'arquitecta 
tècnica municipal. 
- Informe jurídic de data 2 de maig de 2019 (núm. SS-2019-0466) 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 
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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 
2784/2019, sol·licitada per EVG, amb NIF XXXXX566N,  per a executar les obres 
consistents en gunitat per estabilització del talús de terra al C/ Murcia, 9 (CV2.412), 
d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de les consideracions i 
condicions generals obres menors, a les condicions particulars que s'indiquen a 
l'informe tècnic i les que es detallen a continuació: 
- Les ressenyades en el projecte tècnic visat pel Col·legi d’aparelladors, arquitectes 
tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona amb el núm. 9257. 
-S'ha de completar, a la documentació tècnica presentada, les signatures del promotor 
i del tècnic redactor.  
-En cas de que l'actuació necessites ocupar i/o interfereixi al correcte funcionament 
del vial públic l'interessat haurà de coordinar els treballs prèviament amb la Policia 
Local. 
- 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 (4.660,00€) del cost de les 
obres per un import de 170,56 €, 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. 
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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 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. 
 

ACTIVITATS I MEDI AMBIENT 

7.  Expedient 1714/2017. Assabentat de declaració responsable d’activitats a  
nom de la raó social Telefónica Moviles España, SAU , per l’activitat d’estació 
base de telefonia mòbil, ubicada a l’Av. Ca n’Amat,  núm. 18. 

Registre d’entrada: 8168 de data 31/08/2017 
Interessada: Telefónica Moviles España, SAU 
CIF: A78923125 
Emplaçament: Av. Ca n’Amat, 18. 
Referència cadastral: 7761508DF0976S0001ZG  
Activitat: estació base de telefonia mòbil 
Codi activitat: 61 
Classificació: Declaració responsable (Annex I de la Llei 16/2015) 
 
Normativa aplicable: 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
- Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 

- Altra normativa sectorial d’aplicació (espectacles públics i activitats recreatives, 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, centres de culte) 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS). 

- Ordenança Fiscal Numero 11: Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. 
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Vist l’informe tècnic favorable de data 25 de febrer de 2019, aquesta regidoria Delegada 
d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i Mobilitat, en ús de les atribucions que 
m’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.  Prendre coneixement de l’expedient d’activitats que s’indica tot seguit, un cop 
revisat pels serveis tècnics municipals: 
 
Expedient núm. 1714/2017, a nom de la raó social Telefónica Moviles España, SAU, 
de declaració responsable d’obertura (activitat innòcua), presentada en data 31 
d’agost de 2017, registre d’entrada 8168, per l’activitat d’estació base de telefonia 
mòbil, ubicada a l’Av. Ca n’Amat, núm. 18, amb l’informe favorable de l’enginyer 
municipal de data 25 de febrer de 2019. 
  
Segon.  Notificar aquest acord a la raó social interessada. 

 

Els membres assistents es donen per assabentats. 

 

8.  Expedient 2763/2019. Assabentat de declaració responsable d’activitats a  
nom de la Sra. Glòria Font Velasco, per l’activitat  de serveis fotogràfics al c/ 
Llobregat, núm. 1, bxs. 1ª. 

Registre d’entrada: 3954 de data 11/04/2019 
Interessada: Glòria Font Velasco 
NIF: *****344V 
Emplaçament: c/ Llobregat, núm. 1, bxs. 1è 
Referència cadastral: 8473505DF0987S0001UD  
Activitat: serveis fotogràfics 
Codi activitat: 7420 
Classificació: Declaració responsable (Annex I de la Llei 16/2015) 
 
Normativa aplicable: 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
- Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 

- Altra normativa sectorial d’aplicació (espectacles públics i activitats recreatives, 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, centres de culte) 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS). 

- Ordenança Fiscal Numero 11: Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. 
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Per decret de la Regidoria delegada núm. 2019-0614 del dia 17 d’abril de 2019, 
notificat en data 24 d’abril de 2019 (RC 1769), s’ha aprovat la taxa de l’ordenança 
fiscal núm. 11, i s’ha informat a la interessada que en virtut del conveni de delegació 
subscrit amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, aquesta 
entitat li remetrà la corresponent carta de pagament en la qual s’indicaran els terminis 
i mitjans de que disposa per a abonar l’import de la taxa.  
 
Vist l’informe tècnic de revisió documental de data 24 d’abril de 2019, aquesta regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i Mobilitat, en ús de les 
atribucions que m’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.  Prendre coneixement de l’expedient d’activitats que s’indica tot seguit, un cop 
revisat pels serveis tècnics municipals: 
 
Expedient núm. 2763/2019, a nom de la Sra. Glòria Font Velasco, de declaració 
responsable d’obertura (activitat innòcua), presentada en data 11 d’abril de 2019, 
registre d’entrada 3954, per l’activitat de serveis fotogràfics al c/ Llobregat, núm. 1, 
bxs. 1a, amb l’informe de l’enginyer municipal de data 24 d’abril de 2019. 
  
Segon.  Notificar aquest acord a la interessada. 

 

Els membres assistents es donen per assabentats. 

 

9.  Expedient 8712/2018. Assabentat de declaració responsable d’a ctivitats a 
nom de la raó social Beral Projectes, SL, per a l’a ctivitat de comerç detall fora 
d’establiments (venda on line de productes per a pi scines i derivats), al c/ 
Antonio Machado, núm. 66. 

Registre d’entrada: 12426 de data 12/12/2018 
Interessada: Beral Projectes, SL. 
CIF: B66119587 
Emplaçament: c/ Antonio Machado, núm. 66, local 3 
Referència cadastral: 8476501DF0987N0012JD 
Activitat: Comerç detall fora d’establiments (venda on line de productes per a piscines 
i derivats)  
Codi activitat: 479 
Classificació: Declaració responsable (Annex I de la Llei 16/2015) 
 
Normativa aplicable: 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
- Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 

- Altra normativa sectorial d’aplicació (espectacles públics i activitats recreatives, 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, centres de culte) 
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- Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS). 

- Ordenança Fiscal Numero 11: Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. 

 
Vist l’informe tècnic de revisió documental de data 8 de maig de 2019, aquesta regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i Mobilitat, en ús de les 
atribucions que m’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.  Prendre coneixement de l’expedient d’activitats que s’indica tot seguit, un cop 
revisat pels serveis tècnics municipals: 
 
Expedient núm. 8712/2018, a nom de la raó social Beral Projectes, SL, de declaració 
responsable d’obertura (activitat innòcua), presentada en data 12 de desembre de 
2018, registre d’entrada 12426, per a l’activitat de comerç detall fora d’establiments 
(venda on line de productes per a piscines i derivats), al c/ Antonio Machado, núm. 66, 
local 3, amb l’informe de verificació documental de l’enginyer municipal de data 8 de 
maig de 2019. 
  
Segon.  Notificar aquest acord a la raó social interessada. 

 

Els membres assistents es donen per assabentats. 

 

10.  Expedient 8814/2018. Assabentat de declaració responsable d’a ctivitats a 
nom de la raó social Marchandisink Solucions Integr als, SLU. per a l’activitat de 
creació de publicitat exterior (agència de publicit at), al c/ Florida, núm. 8, bxs. 3. 

Registre d’entrada: 1737 de data 15/02/2019 
Interessada: Marchandisink Solucions Integrals, SLU. 
CIF: B66746264 
Emplaçament: c/ Florida, núm. 8, bxs. 3 
Referència cadastral: 8569604DF0986N0003FD  
Activitat: Creació publicitat exterior (Agència de publicitat)  
Codi activitat: 7311 
Classificació: Declaració responsable (Annex I de la Llei 16/2015) 
 
Normativa aplicable: 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
- Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 

- Altra normativa sectorial d’aplicació (espectacles públics i activitats recreatives, 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, centres de culte) 
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- Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS). 

- Ordenança Fiscal Numero 11: Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. 

 
Per decret de la Regidoria delegada núm. 2018-1581 del dia 29 de novembre, notificat 
en data 11/12/19 (RC 1517), s’inicia expedient d’esmena de defectes o mancances de 
requisits legals de l’activitat de magatzem de material de publicitat, ubicada al c/ La 
Florida, 8, local, pel fet de no disposar del corresponent títol administratiu habilitant 
(manca de presentació de la comunicació prèvia...). 
 
En data de 15 de febrer de 2019, es presenta al registre general municipal la 
declaració responsable d’obertura d’una nova activitat de creació publicitat exterior 
(Agències de publicitat), al c/ Florida, núm. 8, bxs.3. 
 
Vist l’informe tècnic de revisió documental de data 8 de maig de 2019, aquesta regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i Mobilitat, en ús de les 
atribucions que m’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.  Prendre coneixement de l’expedient d’activitats que s’indica tot seguit, un cop 
revisat pels serveis tècnics municipals: 
 
Expedient núm. 8814/2018, a nom de la raó social Marchandisink Solucions Integrals, 
SLU, de declaració responsable d’obertura (activitat innòcua), presentada en data 15 
de febrer de 2019, registre d’entrada 1737, per a l’activitat de creació de publicitat 
exterior (agència de publicitat), al c/ Florida, núm. 8, bxs. 3, amb l’informe de 
verificació documental de l’enginyer municipal de data 8 de maig de 2019. 
  
Segon.  Notificar aquest acord a la raó social interessada. 

 

Els membres assistents es donen per assabentats. 

 

11.  Expedient 9103/2018. Assabentat de declaració responsable d’a ctivitats a 
nom de la Sra. Anna María Moreno Jimenez, per a l’a ctivitat de comerç al detall 
d’altres articles en establiments (Floristeria) al c/ Terrassa, núm. 2, local 15 

Registre d’entrada: 11953 de data 20/11/2018 
Interessada: Anna María Moreno Jimenez 
NIF: *****829R 
Emplaçament: c/ Terrassa, núm. 2, local 15 
Referència cadastral: 8272402DF0987S0016XW  
Activitat: Comerç al detall d’altres articles en establiments (Floristeria) 
Codi activitat: 4776 
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Classificació: Declaració responsable (Annex I de la Llei 16/2015) 
 
Normativa aplicable: 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
- Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 

- Altra normativa sectorial d’aplicació (espectacles públics i activitats recreatives, 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, centres de culte) 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS). 

- Ordenança Fiscal Numero 11: Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. 

 
Vist l’informe tècnic de revisió documental de data 6 de maig de 2019, aquesta regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i Mobilitat, en ús de les 
atribucions que m’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.  Prendre coneixement de l’expedient d’activitats que s’indica tot seguit, un cop 
revisat pels serveis tècnics municipals: 
 
Expedient núm. 9103/2018, a nom de la Sra. Anna Maria Moreno Jimenez, de 
declaració responsable d’obertura (activitat innòcua), presentada en data 29 de 
novembre de 2018, registre d’entrada 11953, per a l’activitat de comerç al detall 
d’altres articles en establiments (Floristeria) al c/ Terrassa, núm. 2, local 15, amb 
l’informe de verificació documental de l’enginyer municipal de data 6 de maig de 2019. 
  
Segon.  Notificar aquest acord a la interessada. 

 

Els membres assistents es donen per assabentats. 

 

12.  Expedient 9504/2018. Assabentat de declaració responsable d’a ctivitats a 
nom del Sr. Mohamed Lakbiack Boudarra, per a l’acti vitat de perruqueria i altres 
tractaments de bellesa, al c/ Pompeu Fabra, núm. 2,  bxs. 2 

Registre d’entrada: 11180 de data 08/11/2018 
Interessat: Mohamed Lakbiack Boudarra. 
NIF: *****115F 
Emplaçament: c/ Pompeu Fabra, núm. 2, bxs. 2 
Referència cadastral: 8573413DF0987S0012WZ  
Activitat: Perruqueria i altres tractaments de bellesa  
Codi activitat: 9602 
Classificació: Declaració responsable (Annex I de la Llei 16/2015) 



  

18 
 

 
Normativa aplicable: 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
- Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 

- Altra normativa sectorial d’aplicació (espectacles públics i activitats recreatives, 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, centres de culte) 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS). 

- Ordenança Fiscal Numero 11: Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. 

 
Vist l’informe tècnic de revisió documental de data 6 de maig de 2019, aquesta regidoria 
Delegada d’Obres i serveis, Parcs i jardins, i Urbanisme i Mobilitat, en ús de les 
atribucions que m’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.  Prendre coneixement de l’expedient d’activitats que s’indica tot seguit, un cop 
revisat pels serveis tècnics municipals: 
 
Expedient núm. 9504/2018, a nom del Sr. Mohamed Lakbiack Boudarra, de declaració 
responsable d’obertura (activitat innòcua), presentada en data 8 de novembre de 
2018, registre d’entrada 11180, per a l’activitat de perruqueria i altres tractaments de 
bellesa, al c/ Pompeu Fabra, núm. 2, bxs. 2, amb l’informe de verificació documental 
de l’enginyer municipal de data 6 de maig de 2019. 
  
Segon.  Notificar aquest acord a l’interessat. 

 

Els membres assistents es donen per assabentats. 

 
SUBVENCIONS 
 

13. Expedient 3371/2019. Donar compte dels decrets de concessió de 
subvencions a entitats esportives relatius al perío de comprés entre el  01/04/19 i 
el 10/05/19 

D’acord amb les bases núm. 60 i 61, de les Bases d'Execució del Pressupost de 
l'exercici 2019, que estableixen la normativa reguladora de les subvencions 
nominatives i excepcionals; i amb el decret de l’Alcaldia núm. 2015-0593 de data 
02/07/15, que estableix que les subvencions de concessió directe (nominatives i 
excepcionals) s’aprovaran per decret de cada regidoria delegada i, posteriorment, es 
donarà compte a la Junta de Govern Local. 

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
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Tenint en compte el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions 
que li atorga la llei,  
 
DÓNA COMPTE 
 
Primer i únic.-  De la relació de Decrets dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i 
les regidories delegades, relatius a la concessió de subvencions nominatives i 
excepcionals, a entitats esportives, aprovats entre l’1 d’abril i el 10 de maig de 2019, 
d’acord amb el detall següent: 
 
- Decret de la regidoria delegada d’Esports núm. 2019-0501 de data  01/04/2019, de 

concessió de subvenció nominativa de l’any 2019 al Club Esportiu Abrera per a torneig, 
exp. 1035/2019 

- Decret de la regidoria delegada d’Esports núm. 2019-0530 de data  03/04/2019, de 
concessió de subvenció nominativa de l’any 2019 a l‘Agrupación Deportiva de Abrera per a 
torneig, exp. 1355/2019 

- Decret de la regidoria delegada d’Esports núm. 2019-0531 de data  03/04/2019, de 
concessió de subvenció nominativa de l’any 2019 a l‘Agrupación Deportiva de Abrera, exp. 
1351/2019 

- Decret de la regidoria delegada d’Esports núm. 2019-0545 de data  05/04/2019, de 
concessió de subvenció nominativa de l’any 2019 al Club de Bàsquet Abrera, exp. 
2278/2019 

- Decret de la regidoria delegada d’Esports núm. 2019-0546 de data  05/04/2019, de 
concessió de subvenció nominativa de l’any 2019 a l’Associació Catalana d’Escalada 
Tradicional, exp. 2099/2019 

- Decret de la regidoria delegada d’Esports núm. 2019-0547 de data  05/04/2019, de 
concessió de subvenció nominativa de l’any 2019 al Club Esportiu Abrera, exp. 948/2019 

- Decret de la regidoria delegada d’Esports núm. 2019-0600 de data  16/04/2019, de 
rectificació de Decret de la Regidoria Delegada núm. 2019-0501 de concessió de 
subvenció nominativa de l’any 2019 al Club Esportiu Abrera per a torneig, exp. 1035/2019 

- Decret de la regidoria delegada d’Esports núm. 2019-0601 de data  16/04/2019, de 
rectificació de Decret de la Regidoria Delegada núm. 2019-0530 de concessió de 
subvenció nominativa de l’any 2019 a l’Agrupación Deportiva de Abrera per a torneig, exp. 
1355/2019 

- Decret de la regidoria delegada d’Esports núm. 2019-0610 de data  17/04/2019, de 
concessió de subvenció nominativa de l’any 2019 al Club Atletisme d’Abrera per la cursa 
Abrera Corre D9 celebrada el dia 10/06/2018, exp. 1927/2019 

- Decret de la regidoria delegada d’Esports núm. 2019-0646 de data  25/04/2019, de 
concessió de subvenció nominativa de l’any 2019 al Club Frontenis Abrera, exp. 
2895/2019 

- Decret de la regidoria delegada d’Esports núm. 2019-0725 de data  07/05/2019, de 
concessió de subvenció nominativa de l’any 2019 al Club Atletisme d’Abrera, exp. 
3188/2019 

- Decret de la regidoria delegada d’Esports núm. 2019-0726 de data  07/05/2019, de 
rectificació de Decret de la Regidoria Delegada núm. 2019-0646 de concessió de 
subvenció nominativa de l’any 2019 al ClubFrontenis Abrera, exp. 2895/2019 

- Decret de la regidoria delegada d’Esports núm. 2019-0742 de data  10/05/2019, de 
concessió de subvenció nominativa de l’any 2019 al Club Atletisme d’Abrera per Cursa 
Abrera Corre D9, exp. 3089/2019 

- Decret de la regidoria delegada d’Esports núm. 2019-0743 de data  10/05/2019, de 
concessió de subvenció nominativa de l’any 2019 al Club Deportivo Abrera Park, exp. 
3209/2019 

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

SV1. Expedient. 1971/2019. Conveni amb el Consell Comarc al en el marc del 
programa Treball i Formació de persones aturades 20 18. 

El 19 d’octubre de 2018, l’Ajuntament d’Abrera va aprovar el decret de regidora 
delegada 2018-1374 pel qual sol·licitava al Consell Comarcal del Baix Llobregat la 
prestació dels serveis comarcals al projecte “Projecte comarcal d’assessorament i 
sensibilització en accions cíviques i mediambientals”, en el marc del programa 
Treball i Formació , convocatòria 2018 que regula l’Ordre TSF/156/2018 de 20 de 
setembre d’ octubre, i Resolució TSF/2265/2018 d’1 d’octubre, per la qual s’obre la 
convocatòria de subvencions per a l’any 2018 del programa Treball i Formació  
 
La única manera que tenia l’Ajuntament d’Abrera d’accedir als recursos del Programa 
Treball i Formació 2018, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, era a 
través d’una sol·licitud conjunta amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
En aquest sentit, s’establia que l’Ajuntament d’Abrera, posteriorment a la resolució 
d’atorgació de la subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
hauria de formalitzar un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per tal 
de regular-hi l’execució. La vigència d’aquest conveni serà des de la seva signatura i 
fins a la data de finalització del projecte Treball i Formació 2018, que es desenvolupa 
fins al proper 31 de gener de 2020. 
 
En data 17 de desembre de 2018 el Servei d’Ocupació Públic de Catalunya ha 
notificat al Consell Comarcal del Baix Llobregat la resolució d’atorgament de la 
subvenció d’acord amb la resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per la qual s’obre 
la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions per al Programa 
Treball i Formació.  

L’objecte d’aquesta convocatòria de subvenció és afavorir la inserció laboral i la 
millora de l’ocupabilitat de persones en situació d’atur, mitjançant la realització 
d’accions integrades d’experiència laboral i accions de formació. 
El programa Treball i Formació 2018 contempla quatre línies de subvenció per a la 
contractació i formació de persones en atur. 
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L’atorgament aprovat contempla el projecte tal i com es va sol·licitar i, per tant, el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat prestarà els serveis d’acord a la petició 
formulada per l’ajuntament d’ Abrera, és a dir, un total de dues persones dedicaran el 
100% de la seva jornada laboral a desenvolupar les tasques previstes en el projecte 
comarcal. 
 
L’Ajuntament d’Abrera com a contraprestació econòmica per la realització dels 
serveis que farà el Consell Comarcal del Baix Llobregat haurà d’abonar la quantitat 
de 3.885,92€ abans del 31 de maig de 2019. Aquest import contempla les 
indemnitzacions per finalització de contracte de les persones contractades en el 
projecte, la formació en prevenció de riscos laborals, les revisions mèdiques, les 
visites tècniques de coordinació de la prevenció de riscos laborals i la gestió i 
coordinació que realitza el Consell Comarcal del Baix Llobregat per la prestació dels 
serveis sol·licitats. 
 
 
L’Ajuntament d’Abrera es farà càrrec de les despeses que es puguin originar per 
baixes per malaltia, incapacitat temporal o qualsevol altra concepte, de les persones 
que prestaran els serveis en el seus municipis, i que no siguin acceptades en la 
justificació econòmica que el Consell Comarcal del Baix Llobregat realitzarà al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya un cop finalitzat el projecte. 
 
El Consell Comarcal haurà de presentar la justificació de la contractació realitzada i 
de les despeses executades segons els antecedents d’aquest conveni (apartat 
novè), així com les despeses realitzades d’indemnitzacions per finalització de 
contracte de les persones contractades en el projecte, la formació en prevenció de 
riscos laborals, les revisions mèdiques, les visites tècniques de coordinació de la 
prevenció de riscos laborals i altres despeses de gestió i coordinació. 
 
Un cop el Consell Comarcal del Baix Llobregat realitzi la justificació econòmica 
davant el SOC, notificarà a l’Ajuntament d’Abrera si cal fer front a alguna despesa no 
prevista inicialment en el present conveni. 
 
Vist l’informe tècnic favorable PE 29/2019 de data 12 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 entre el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera relativa al programa Treball i Formació , 
convocatòria 2018,  que s’annexa a aquest acord.   

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa en concepte del programa Treball i Formació 
2018 per import de 3.885,92€ al Consell Comarcal.  
L’Ajuntament d’ Abrera es compromet a efectuar el pagament dels 3.885,92€ abans 
del 31 de maig de 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 
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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-ho 
als Serveis Econòmics, al departament de Promoció Econòmica i a la Gerència. 
 
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’ABRERA I EL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT  EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2018, 
PROMOGUT PEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
 
Sant Feliu de Llobregat, xxxxxxxxxx 2019. 
 
REUNITS: 
 
D’una part, el Sr. Jesús Naharro Rodríguez, en qualitat d’alcalde de l’ajuntament d’ Abrera, i en virtut de 
les facultats que li confereix l’acord de Junta de Govern Local de data   de   de 2019, assistit per el Sr. 
Oscar Buxeres Soler secretari d’aquesta entitat. 
 
D’altra part, el senyor Josep Perpinyà i Palau, en qualitat de President del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, i en virtut de les facultats que li confereix l’acord de Junta de Govern de data 18 de febrer de 
2019, assistit pel Sr. Lluís González Roig, Secretari Accidental d’aquesta entitat, que dóna fe de l'acte, 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS: 
 
Primer.-  Que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de 
setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al 
Programa Treball i Formació i la Resolució TSF/2265//2018, d’1 d’octubre, va obrir la convocatòria de 
subvencions per a l’any 2018 del nou programa Treball i Formació. 
 
Segon.-  L’objecte d’aquesta convocatòria de subvenció és afavorir la inserció laboral i la millora de 
l’ocupabilitat de persones en situació d’atur de llarga durada, beneficiàries de la renda mínima 
d’inserció, i dones en situació d’atur; mitjançant la realització d’accions integrades d’experiència laboral i 
accions de formació.  
 
Tercer.- El programa Treball i Formació 2018 contempla quatre línies de subvenció per a la 
contractació i formació de persones en atur, amb duració de 6 o 12 mesos en funció de la línia 
de subvenció. 



  

23 
 

 

- Línia PANP: les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores 
de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional 
(PREPARA), preferentment més grans de 45 anys. Per aquesta convocatòria i línia, s'entén 
per persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) 
com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la 
corresponent oferta d’ocupació.  

 
Tindran caràcter prioritari en aquesta línia: per a les contractacions de durada de 12 mesos a 
jornada completa, les persones que compleixen els requisits anteriors i que siguin més grans 
de 52 anys. Es prioritzaran les persones que no tinguin la cotització suficient per a que se'ls 
reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació. A més, tindran 
caràcter preferent, en qualsevol cas, sigui en les contractacions de 12 mesos o en la resta de 6 
mesos, les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior 
al 33%. Resten excloses del Programa les persones que, en el moment de la presentació de 
l’oferta d’ocupació i/o el dia abans de l'inici de la contractació, tinguin pendent de 
reconeixement una prestació per desocupació, subsidi (RAI o PAO) o ajut del Programa de 
Requalificació Professional (PREPARA). 

 Durada: 6 o 12 mesos. 
 

- Línia PRGC: les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 
demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de 
ciutadania (RGC). S'inclouen les persones destinatàries de les sol·licituds de la renda 
garantida de ciutadania presentada a partir del 15 de setembre de 2017. 

 
Tindran caràcter prioritari en aquesta línia: per a les contractacions de durada de 12 mesos a 
jornada completa i les persones en situació d'atur més grans de 52 anys. Es prioritzaran, les 
que no tinguin la cotització suficient per a que se'ls reconegui la pensió de jubilació quan 
arribin a l'edat ordinària de jubilació. A més, tindran caràcter preferent en qualsevol cas, sigui 
en les contractacions de 12 mesos o en la resta de 6 mesos, les persones que es trobin en 
una d'aquestes situacions: dones amb càrregues familiars, persones que estiguin en fase 
d'exhaurir el termini màxim de percepció de la prestació de la renda garantida de ciutadania i 
persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 
 
Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a aquesta línia. 
Resten excloses del Programa les persones que en el moment de la presentació de l'oferta 
d'ocupació i/o el dia abans de l'inici de la contractació tinguin pendent de reconeixement una 
prestació per desocupació, subsidi (RAI o PAO) o ajut del Programa de Requalificació 
Professional (PREPARA). 
 
Durada: 6 o 12 mesos. 

 
- Línia DONA: dones en situació d'atur. Podran participar les dones que es trobin en una de les 

situacions següents: les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no 
ocupades (DONO), víctimes de violència de gènere i  les dones en risc de caure en situació 
d'atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi (RAI o 
PAO) ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més 
grans de 52 anys. S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de molt llarga durada, 
les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no 
ocupades (DONO), com a mínim 12 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la 
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presentació de la corresponent oferta d'ocupació.  
 

Tindran caràcter preferent, les dones que es trobin en una de les situacions anteriors i que, a 
més, tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

 
Durada: 12 mesos.  

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

 
- entre 16 i 40 persones destinatàries de les accions: 1 persona tècnica de coordinació 

si suport a jornada completa 

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

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

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

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

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

 
Quart.- La Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre al seu annex 2 indica la distribució territorial dels 
contractes de treball per a cadascuna de les línies d’actuació del programa Treball i Formació 2018. 
 
En aquesta distribució hi ha ajuntaments de la comarca que no tenen contractes preassignats, per tant, 
no han pogut concórrer en aquesta convocatòria de subvenció. 
 
Els ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat que no tenen una preassignació fixada per la 
Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre:  

 

En el cas de la línia PANP són 14; Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, 
Corbera de Llobregat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Climent de Llobregat, Sant 
Esteve Sesrovires, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat. 

 

En la línia PRGC són 16 ajuntaments els que no tenen una presassignació de contractacions, 
els 14 de la línia PANP més Esparreguera i Vallirana. 

 

En el cas de la línia Dona són 15 ajuntaments que no tenen una presassignació de 
contractacions, els 14 de la línia PANP més Esparreguera. 
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En el cas del Consell Comarcal del Baix Llobregat el nombre de contractes preassignats són: 

 

Línia PANP: 7 contractes de durada d’1 any i 16 contractes de durada de 6 mesos. 

Línia PRGC: 1 contracte de durada d’1 any i 7 contractes de durada de 6 mesos. 

Línia DONA: 9 contractes de durada d’1 any 

Línia COOR: durada de 7 mesos (per contractes de 6 mesos i 12 mesos (per contractes de 12 
mesos). Nombre de persones tècniques: 

 

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

 

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

 
Cinquè.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat per cobrir i donar resposta a necessitats municipals 
dels ajuntaments que no tenen preassignació de contractes ha dissenyat cinc projectes comarcals que 
d’acord a la base 5 de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, tenen la consideració de supralocals, i 
han d’estar dins de les competències que té atribuïdes el consell comarcal. Aquests projectes són: 
 

1. Projecte comarcal de suport administratiu i en l’atenció directa al públic. 
2. Projecte comarcal de suport administratiu sense atenció al públic. 
3. Projecte comarcal d’assessorament i sensibilització en accions cíviques i mediambientals. 
4. Projecte comarcal de suport als serveis socials dels municipis en tasques d’auxiliar de la llar.  
5. Projecte comarcal de suport en la guarda i neteja d’equipaments i instal·lacions públiques. 
6. Projecte comarcal de suport tècnic a diferents departaments o serveis municipals. 

 
Sisè.-  El Consell Comarcal del Baix Llobregat va presentar i oferir els serveis que recullen aquests 
projectes comarcals als ajuntaments de la comarca, que d’acord a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de 
setembre i la Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre no tenien contractes preassignats directament, i 
per tant, no podien optar a presentar una sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya. 
 
A partir d’aquest oferiment la petició de prestació de serveis realitzada pels ajuntaments ha estat la 
següent: 
 

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

Torrelles de Llobregat, Sant Just Desvern, Santa 
Coloma de Cervelló, Begues, Sant Climent de 
Llobregat, Castellví de Rosanes, Pallejà, 
Collbató, Corbera de Llobregat i Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.. 

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

Sant Just Desvern 
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3. Projecte comarcal d’assessorament i 
sensibilització en accions cíviques i 
mediambientals. 

Abrera, Begues, Vallirana, Castellví de Rosanes, 
El Papiol, Collbató, Corbera de Llobregat i 
Cervelló.  

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

La Palma de Cervelló, Abrera i Torrelles de 
Llobregat. 

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

Collbató i Sant Climent de Llobregat. 

6. Projecte comarcal de suport tècnic a diferents 
departaments o serveis municipals. 
 

Sant Just Desvern. 

 
 
 
 
Setè.- Els ajuntaments interessats en la prestació de serveis han fet arribar al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat una petició on s’indica quin servei estan interessats que es desenvolupi en el seu 
municipi. En el cas de l’ajuntament d’Abrera aquesta petició es va aprovar per resolució mitjançant 
decret número 2018-1374 de data 19 d’octubre de 2018. 
 
Vuitè.-  En data 23 d’octubre de 2018, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va presentar la sol·licitud 
de subvenció del programa Treball i Formació, en la seva convocatòria de 2018, promogut pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, per un import total de 593.972.96 € euros, d’acord a la següent 
distribució de contractes per donar resposta a la demanda de serveis que ha d’incloure cada projecte 
comarcal: 
 

 Contractes 6 mesos Contractes 1 any Subvenció 
sol·licitada 

Línia PANP 16 7 296.800,80 € 
Línia PRGC 7 1 89.776,80 € 
Línia DONA 0 9 174.866,40 € 
Línia COOR 0 1 32.528,96 € 
TOTAL 23 18 593.972,96 € 

 
Novè.- El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya subvencionarà d’acord a Resolució TSF/2265/2018, 
d'1 d’octubre, la quantia següent per a cadascuna de les tipologies d’accions que contempla el 
programa:  
 

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

 

• El mòdul econòmic per a l'acció de formació és un preu hora/participant multiplicat pel 
nombre d'hores de l'acció de formació. Els imports del preu hora/participant s’estableixen a 
l’annex 4 de la Resolució TSF/2265/2018. Els imports del preu hora/participant de l’acció 
de formació sol·licitada en el projecte són els següents:  

 

CODI ÀREA PROFESSIONAL ÀREA PROFESSIONAL PREU HORA / PARTICIPANT 

ADG Administració i Gestió 7,44 € 
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• Per a les accions de coordinació i suport tècnic de la línia COOR, el SOC subvencionarà 
les despeses salarials i de seguretat social fins a un import màxim de 32.528,96 € amb una 
durada de l’acció sigui de dotze mesos a jornada completa. 

 
Desè.- En data 17 de desembre de 2018 el Servei d’Ocupació Públic de Catalunya ha notificat 
al Consell Comarcal del Baix Llobregat la resolució d’atorgament de la subvenció d’acord amb 
la resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 
per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.  

 

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

 

 Número d’expedient Contractes 6 
mesos 

Contractes 1 any Cost total 

Línia PANP 2018-PANP-6-SPOO-00084 16 -- 160.793,60 € 
Línia PANP 2018-PANP-12-SPOO-00084 -- 7 136.007,20 € 
Línia PRGC 2018-PRGC-6-SPOO-00084 7 -- 70.347,20 € 
Línia PRGC 2018-PRGC-12-SPOO-00084 -- 1 19.429,60 € 
Línia DONA 2018-DONA-12-SPOO-00084 -- 9 174.866,40 € 
Línia COOR 2018-COOR-12-SPOO-00084 -- 1 32.528,96 € 
TOTAL  23 18 593.972,96 € 

 

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest Conveni que subscriuen 
amb les següents, 
 
CLÀUSULES: 
 
 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre l’ajuntament 
d’Abrera i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la realització del Programa Treball i Formació 
2018, regulat per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre. 
 
SEGONA.- En data 28 de desembre de 2018 el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha donat 
inici al programa Treball i Formació 2018 amb la contractació de com a mínim una persona de 
les línies PANP, PRGC i DONA, la resta de contractacions inclosa la línia COOR s’han 
incorporat totes abans del 31 de gener de 2019, data límit per donar inici a totes les 
contractacions. 

 

TERCERA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat prestarà els serveis següents al municipi de 
d’Abrera, d’acord a la petició formulada per l’ajuntament Abrera: 
 
a) Projecte comarcal d’assessorament i sensibilització en accions cíviques i 
mediambientals. 
1 contracte de la línia DONA de 12 mesos de durada. 
1 contracte de la línia PANP de 12 mesos de durada. 
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Descripció de les tasques: 
 

- Tasques de divulgació i promoció del civisme entre els usuaris d’espais i serveis 
públics (transports públics, parcs i jardins, etc.) 

- Realització d’accions de divulgació de la cultura cívica entre els usuaris d’espais 
públics, dins el marc de campanyes i polítiques públiques afins, per tal que es faci un 
ús correcte dels drets i deures dels ciutadans a la via pública, i en tots els àmbits 
competencials d’un/una agent cívic –informador/a ambiental.  

- Desenvolupament d’activitats d’acompanyament en l’ús d’espais públics a grups 
específics o a persones dependents que ho requereixin (gent gran, persones amb 
discapacitats, etc.). 

- Detecció d’infraccions i amonestació verbal per aquelles conductes incíviques, i de 
vegades conflictives, i posar-se en contacte amb altres serveis per a la seva 
informació, o  de seguretat públics o privats adients. 

- Facilitar informació d’interès pràctic (adreces, situació dels transports públics, telèfons 
públics, etc.) sobre els recursos, els equipaments, i les instal·lacions, i altres 
organitzacions o institucions. 

- Desenvolupament d’activitats d’acompanyament en l’ús d’instal·lacions o equipaments 
(ascensors, escales mecàniques, etc.) a persones dependents que ho requereixin 
(gent gran, persones amb discapacitat, etc.). 

- Detecció de punts negres o incidències, i comunicar a les administracions pertinents 
l’ús deficitari d’equipaments i instal·lacions perquè es faci la seva reparació o 
substitució. 

- Posar en coneixement dels serveis corresponents en cas de detectar gossos 
abandonats pel carrer. Tenir cura a nivell mediambiental del manteniment i neteja del 
centre d’acollida d’animals. 

- Vetllar en general per a la bona convivència entre la ciutadania garantint el compliment 
de les normes més elementals de civisme mitjançant eines educatives i pedagògiques, 
en els àmbits de l’espai públic, la mobilitat, la tinença responsable d’animals, el 
consum responsable (reciclatge, estalvi d’aigua) , i la informació. 

- Realitzar tasques administratives relacionades directament amb el control de 
procediments sancionadors, requeriments, suport a les campanyes, entre d’altres. 

QUARTA.-  Per a la prestació del servei sol·licitat per l’ajuntament d’Abrera el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat utilitzarà una persona que dedicarà el 100% de la seva jornada laboral a desenvolupar 
les tasques previstes en el municipi d’Abrera. 



  

29 
 

 
CINQUENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat serà l’entitat responsable de la gestió de la 
formació professionalitzadora atorgada pel desenvolupament del Programa Treball i Formació 2018 i 
autoritzada pel SOC. 
 
Aquesta formació és el mòdul formatiu MF0973_1: Enregistrament de dades, dins del certificat de 
professionalitat (ADGG0508) Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents, i amb 
una durada total de 90 hores.  
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya contractarà els serveis externs d’una empresa o professional per a la impartició de la 
formació detallada anteriorment. 
Les persones contractades tant en la Línia PANP, PRGC I DONA, hauran de realitzar de manera 
obligatòria aquesta formació dins del seu horari laboral. 
 
SISENA.-  L’ajuntament d’Abrera com a contraprestació econòmica per la realització dels serveis que 
farà el Consell Comarcal del Baix Llobregat haurà d’abonar la quantitat de 3.885,92€ 
 
Aquest import contempla les indemnitzacions per finalització de contracte de les persones contractades 
en el projecte, la formació en prevenció de riscos laborals, les revisions mèdiques, les visites tècniques 
de coordinació de la prevenció de riscos laborals i la gestió i coordinació que realitza el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per a la prestació dels serveis sol·licitats. 
 
El Consell Comarcal haurà de presentar la justificació de la contractació realitzada (la part proporcional 
del salari i indemnització del personal tècnic de la unitat de coordinació i gestió) i de les despeses 
executades segons els antecedents d’aquest conveni (apartat novè), així com les despeses realitzades 
d’indemnitzacions per finalització de contracte de les persones contractades en el projecte, la formació 
en prevenció de riscos laborals, les revisions mèdiques, les visites tècniques de coordinació de la 
prevenció de riscos laborals i altres despeses de gestió i coordinació. 
 
L’Ajuntament d’Abrera realitzarà el pagament d’aquests 3.885,92€  abans de la data 31 de maig de 
2019. 
 
SETENA.-  L ’Ajuntament d’Abrera es farà càrrec de les despeses que es puguin originar per baixes per 
malaltia, incapacitat temporal o qualsevol altra concepte no subvencionable pel SOC, de les persones 
que prestaran els serveis en el seus municipis, i que no siguin acceptades en la justificació econòmica 
que el Consell Comarcal del Baix Llobregat realitzarà al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya un cop 
finalitzat el projecte. 
 
Un cop el Consell Comarcal del Baix Llobregat realitzi la justificació econòmica notificarà a l’ajuntament 
d’Abrera si cal fer front a alguna despesa no prevista inicialment en el present conveni.  
 
VUITENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat serà l’entitat responsable de realitzar la justificació 
econòmica i tècnica de les actuacions davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Disposarà de 
dos mesos des de la finalització del programa per justificar la correcta realització de les actuacions i les 
despeses generades. 
 
La justificació de les despeses es farà mitjançant el procediment previst a l’ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre i la Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre. 
 
NOVENA.- Les despeses que s’originen per a la gestió del programa Treball i Formació 2018, regulat 
per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, són les que es detallen a continuació i que estan dins del 
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pressupost de despeses del Consell Comarcal per a l’any 2018 i 2019:  
 
Partida 2410.13141 Ret pers 2018-PANP-SPOO-00084 
Partida 2410.13142 Retrib Pers 2018-PANP-12-SPOO-00084 
Partida 2410.13143 Retrib Pers 2018-PRGC-6-SPOO-00084 
Partida 2410.13144 Retr Pers 2018-PRGC-12-SPOO-00084 
Partida 2410.13145 Retrib Pers 2018-DONA-12-SPOO-00084 
Partida 2410.13146 Retrib Pers 2018-COOD-SPOO-00084 
Partida 2410.13160 Indemnitzacions Fi contracte 
Partida 2410.16041 Seg Social 2018-PANP-SPOO-00084 
Partida 2410.16042 Seg Social 2018-PANP-12-SPOO-00084 
Partida 2410.16043 Seg Social 2018-PRGC-6-SPOO-00084 
Partida 2410.16044 Seg Social 2018-PRGC-12-SPOO-00084 
Partida 2410.16045 Seg Social 2018-DONA-12-SPOO-00084 
Partida 2410.16046 Seg Social 2018-COOD-SPOO-00084 
Partida 2410.22641 Formació 2018-PANP-SPOO-00084 
Partida 2410.22642 Formació 2018-PANP-12-SPOO-00084 
Partida 2410.22643 Formació 2018-PRGC-6-SPOO-00084 
Partida 2410.22644 Formació 2018-PRGC-12-SPOO-00084 
Partida 2410.22645 Formació 2018-DONA-12-SPOO-00084 
 
DESENA.- L’Ajuntament d’Abrera actuant com a entitat col·laboradora del programa Treball i Formació 
2018 que gestiona el Consell Comarcal del Baix Llobregat s’obliga a:   
 

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

 
- Proveir del material, el vestuari i els elements de seguretat i salut laboral necessaris a les 

persones que executaran els serveis a prestar i que han estat contractades en el marc del 
projecte Treball i Formació 2018, necessaris segons els riscos als quals s’exposen en la 
seva activitat laboral. 

 
- Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest Conveni hauran de ser 

senyalitzades conforme es determinen a la corresponent normativa reguladora del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del 
Fons Social Europeu d’acord a la Base 24 de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre i 
la Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre. 

 
- Treballar coordinadament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a assolir els 

objectius que s’han fixat per al desenvolupament del Programa Treball i Formació 2018. 
Així com també vetllar per què la realització de les accions, el seu contingut, la seva 
metodologia i la seva temporalització s’adeqüin a la normativa que regula la realització 
d’aquestes accions. 

 
- Els responsables tècnics del projecte per part de l’ajuntament d’Abrera  i del Consell 

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

 
- De la mateixa manera, les entitats es comprometen a respondre solidàriament de les 

responsabilitats pecuniàries derivades de l’incompliment d’aquesta clàusula, excepte en el 
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cas que la responsabilitat derivi exclusivament per l’actuació negligent de l’entitat 
contractant.  

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

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

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

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

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

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

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

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

- Alta a la seguretat social. 

- Avaluació de riscos laborals específics o relacionats al servei a prestar. 

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

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

TRETZENA.- Ambdues parts s’obliguen a mantenir la confidencialitat sobre els assumptes dels quals 
tinguin coneixement per raó del present conveni, i no en poden donar difusió sense l’autorització 
expressa i per escrit de l’altra part. La revelació de la informació confidencial, per part de qualsevol de 
les parts, podrà donar lloc a les responsabilitats corresponents. 

Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés, únicament dins del 
marc d’aquest conveni. 

D’altra banda, i en les comunicacions que es realitzin entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
l’ajuntament d’Abrera en relació amb dades de caràcter personal o especialment protegides, ambdues 
parts actuaran de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, la Llei orgànica 
3/2018, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals i la resta de normativa 
que sigui d’aplicació.  

Ambdues parts, com a corresponsables del tractament de les dades dels usuaris del projecte Treball i 
Formació, es comprometen a complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal en les tasques que tinguin atribuïdes en virtut d’aquest Conveni. 
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Ambdues parts certifiquen haver implementat les mesures tècniques i organitzatives recollides 
necessàries per tal de garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter objecte de tractament i 
evitar la seva alteració, pèrdua i/o accés no autoritzats. 

Ambdues parts són coneixedores que les dades personals aquí contingudes així com les derivades de 
la gestió d’aquest conveni seran tractades per ambdues parts amb l’única finalitat d’executar les 
tasques i assolir els objectius recollits en aquest conveni. Les dades es conservaran d’acord amb els 
terminis establerts al marc normatiu regulador dels serveis de les entitats signants i no seran cedides a 
tercers excepte obligació legal.  Ambdues parts podran, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant escrit, dirigit a: 

Per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat a gestiodades@elbaixllobregat.cat o al seu Delegat de 
Protecció de Dades, Microlab Hard S.L. a ccbll@dpo.microlabhard.es  

Per part de l’entitat/ajuntament d’Abrera a informacio@ajuntamentabrera.cat o al seu 
Delegat de Protecció de Dades: Diputació de Barcelona a dpd.ajabrera@diba.cat 

En cas de disconformitat amb el tractament també tenen dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat de Protecció de Dades competent (apdcat.gencat.cat). 
 
CATORZENA.- El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva interpretació i 
desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu. 
 
Les parts es comprometen a respectar la normativa específica vigent relativa a les actuacions que s’han 
de desenvolupar i en tot allò no regulat aquest conveni, serà d’aplicació l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de 
setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al 
programa de Treball i Formació. 
 
QUINZENA.-  La vigència d’aquest conveni serà des de la seva signatura i fins a la data de finalització 
del projecte Treball i Formació 2018, que es desenvolupa fins al proper 31 de gener de 2020. 
 
SETZENA.- L ’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a 
la seva resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra 
part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu.  
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:  
 
-Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
-Per mutu acord de les parts signatàries. 
 
DISSETENA.- En cas que sorgeixen discrepàncies en la interpretació o execució del present conveni 
seran resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries i, en darrera instància, atesa la naturalesa 
administrativa del present conveni, seran resoltes pel jutjat de l’ordre jurisdiccional administratiu que 
correspongui. 
 
I en prova de conformitat de tot el que s’ha convingut les parts signen el present conveni, per triplicat 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data  expressats a l’encapçalament. 
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Josep Perpinyà i Palau     Jesús Naharro Rodríguez 
President      Alcalde 
Consell Comarcal del Baix Llobregat   Ajuntament d’Abrera 
 
 
 
 
 
Lluís González Roig     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. 
 
 

SV2. Expedient  2773/2019. Conveni col·laboració entre l’Ajuntament  d’Abrera i 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc d el programa ENFEINA’T – 
convocatoria 2018. 

En data 6 de setembre de 2018 va sortir publicada al DOGC número 7701 l’Ordre 
TSF/150/2018 de 3 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades al Programa Enfeina’t per a la contractació 
laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d’atur de 
llarga durada. 
 
En data 26 de setembre de 2018 ha sortit publicada la DOGC número 7713 amb la 
Resolució TSF/2148/2018, de 12 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a 
l’any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programa Enfeina’t per a 
a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en 
situació d’atur de llarga durada. 
 
Es va aprovar per Decret d’alcaldia Número: 2018-1340 de data 08 d’octubre de 2018, 
la petició de participar conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat en 
aquest programa. 
 
El programa Enfeina’t contempla dues tipologies d’actuacions subvencionades: les 
actuacions d’experiència laboral, que són actuacions que faciliten la pràctica laboral 
de les persones destinatàries mitjançant la subscripció d’un contracte de laboral i les 
actuacions d’acompanyament a la contractació, que faciliten a les persones 
contractades una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial durant la 
contractació laboral per al posterior retorn al mercat laboral. 
 
Per a participar en aquest programa s’ha de tenir un població municipal de mínim 
30.000 habitants. Si no, es pot participar mitjança Consells Comarcals. 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat es presenta a aquesta convocatòria fixant com 
a àmbit territorial els 21 municipis de la comarca que tenen menys de 30.000 
habitants.  
 
En data 19 de desembre de 2018 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha 
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notificat al Consell Comarcal del Baix Llobregat la Resolució d’atorgament del 
Programa Enfeina’t 2018, amb una subvenció total de 469.086,07 €. 
 
La prestació de serveis dels treballadors contractats es farà en un d’aquet projectes 
comarcals:  
 

1. Projecte comarcal de suport administratiu i atenció directa al públic.  
2. Projecte comarcal d’assessorament i sensibilització en accions cíviques 

i mediambientals.  
3. Projecte comarcal d’assessorament i suport tècnic en serveis 

municipals i supramunicipals (personal tècnic i personal auxiliar tècnic). 
 
El Consell Comarcal en funció de les demandes del municipis participants ha fet una 
distribució del contractes atorgats. 
 
Amb aquest contractes el Consell Comarcal del Baix Llobregat farà una prestació de 
serveis al municipis que participin conjuntament en aquesta sol·licitud.  
 
Per la distribució realitzada l’Ajuntament d’Abrera tindrà una prestació de serveis de 1 
contracte durant 12 mesos de perfil auxiliar administratiu ubicat al Departament de 
Serveis Socials, dins del projecte comarcal de suport administratiu i atenció directa al 
públic. 
 
Les persones seran retribuïdes segons conveni col·lectiu de l’entitat (Consell 
Comarcal del Baix Llobregat), i d’acord a la “Resolució TSF/2148/2018  de 12 de 
setembre. 
 
El nombre d’hores i d’acompanyament que rebrà aquesta persona contractada estarà 
en funció de les seves necessitats. Caldrà establir un calendari amb la previsió 
d’hores que es dedicaran a cada participant. Aquesta previsió haurà de ser flexible, 
per tal d’adequar-se a les circumstàncies laborals i a la realitat de cada persona. Les 
sessions es realitzaran sempre dins de l’horari laboral. Aquesta tasca 
d’acompanyament la realitzarà personal contractat específicament pel programa. 
 
L’ajuntament d’ Abrera com a contraprestació econòmica per la realització dels serveis 
que farà el Consell Comarcal del Baix Llobregat haurà d’abonar la quantitat de 
2.663,35 euros. 
 
Aquest import inclou: 
 

• El cost de prevenció de riscos laborals: formació, visita de coordinació i 
seguiment de la mútua i el reconeixement mèdic: 160€ aprox. per contracte. 

• Indemnització per finalització de contracte, que és de 697,75 €.  
• La diferència del cost laboral de la persona contractada amb la subvenció 

rebuda: 1.315,31€. 
• La part proporcional del cost salarial (salari, S. Social empresarial i el cost per 

desplaçaments) corresponents a la tècnica d’acompanyament i suport 
contractada (12 mesos i jornada 75%). Que és un import de 490,29 € per 
contracte.  

 
L’ajuntament d’ Abrera realitzarà el pagament d’aquests 2.663.35 € abans del 31 de 
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maig de 2019. 
 
L’Ajuntament d’ Abrera es farà càrrec de les despeses que no siguin acceptades en la 
justificació econòmica que el Consell Comarcal del Baix Llobregat realitzarà al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya un cop finalitzat el projecte, o qualsevol altre que es 
generin durant l’execució del programa i que el Programa no subvencioni. 
 
Vist l’informe tècnic favorable PE 28/2019 de data 15 d’abril de 2019 i d’acord amb 
totel 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 entre el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera relativa al programa Enfeina’t , convocatòria 
2018,  que s’annexa a aquest acord.   
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa en concepte del programa ENFEINA’T 2018  
per import de 2.663.35 € al Consell Comarcal. 
L’Ajuntament d’ Abrera es compromet a efectuar el pagament dels 2.663.35 € abans 
del 31 de maig de 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-ho 
als Serveis Econòmics, al departament de Promoció Econòmica i a la Gerència. 
 
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 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ABRERA I EL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT  EN EL MARC DEL PROGRAMA ENFEINA’T 2018, PROMOGUT PEL 
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
 
Sant Feliu de Llobregat, xx d’abril de 2019 
 
REUNITS: 
 
D’una part, el Sr. Jesús Naharro Rodríguez, en qualitat d’alcalde de l’ajuntament d’ Abrera, i en virtut de 
les facultats que li confereix l’acord de Junta de Govern Local de data XX de XXXXX de 2019, assistit per 
el Sr. Oscar Buxeres Soler  secretari d’aquesta entitat. 
 
D’altra part, el senyor Josep Perpinyà i Palau, en qualitat de President del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, i en virtut de les facultats que li confereix l’acord de Junta de govern celebrada l’1 d’abril de 
2019, assistit pel Sr. Lluís González Roig, Secretari Accidental d’aquesta entitat, que dóna fe de l'acte, 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS: 
 
Primer.-  Que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de 
setembre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al 
Programa Enfeina’t per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones 
en situació d'atur de llarga durada i la Resolució TSF/2148/2018, de 12 de setembre, va obrir la 
convocatòria de subvencions per a l’any 2018 del nou programa Enfeina’t 
 
Segon.- L’objecte d’aquesta convocatòria de subvenció és la inserció laboral de persones en situació 
d’atur de llarga durada proporcionant-los un contracte laboral i un acompanyament de reforç al llarg de 
tot el període de contractació. 
 
Tercer.- El programa Enfeina’t 2018 contempla la contractació de persones en situació d’atur de llarga 
durada que compleixin tots els requisits legals per a poder formalitzar un contracte de treball en el 
moment de la seva signatura. 

 

S’entén per persona aturada aquelles que estan inscrites a l’Oficina de Treball un mínim de 12 mesos, 
continuats o no, dins d’un període de 18 mesos, i que compleix aquesta condició encara que s’hagués 
inscrit abans.  

 

Als efectes d’aquest programa, també es podrà considerar persona en situació d’atur de llarga durada 
aquella que pugui acreditar documentalment que compleix amb el requisit temporal indicat en el paràgraf 
anterior, encara que no estigui inscrita en l’Oficina de Treball com a demandant d’ocupació, com màxim, 
el dia abans de la seva inscripció al programa Enfeina’t. 

 

Cadascuna de les persones participants en aquest programa rebrà obligatòriament les dues accions 
ocupacionals següents: 

 

- Experiència laboral 
- Acompanyament a la contractació i la inserció 

 

L’actuació d’experiència laboral ha de facilitar la pràctica laboral de les persones destinatàries mitjançant 
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la subscripció d’un contracte laboral. Aquesta contractació ha de permetre a les persones contractades, 
reprendre l’experiència amb l’avantatge d’un acompanyament que els facilitarà els instruments d’una 
bona reinserció. 

 

Les contractacions han de ser de caràcter temporal i d’interès generals i social, i tenen la finalitat que les 
persones participants puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat. 

 

La contractació ha de tenir una durada de 6, 9 o 12 mesos, en qualsevol modalitat contractual de 
caràcter temporal, llevat les modalitats de formació i aprenentatge, en pràctiques, fixos discontinus, de 
substitució i d’interinatge. La jornada laboral ha de ser a temps complert, no pot superar les 40 hores 
setmanals ni les 8 hores diàries. 

 

Les persones seran retribuïdes segons conveni col·lectiu de l’entitat, i d’acord a la “Resolució 
TSF/2148/2018 de 12 de setembre, la retribució mínima de les persones participants no podrà ser inferior 
a 14.000 euros per un contracte de 12 mesos, o la part proporcional en el cas de contractes de 6 o 9 
mesos. 

 

L’actuació d’acompanyament a la contractació ha de facilitar a les persones contractades una millor 
adaptació al lloc de treball i un reforç competencial durant la contractació laboral per al posterior retorn al 
mercat de treball.   
 
El nombre d’hores i d’acompanyament estaran en funció de les necessitats de la persona participant. 
Caldrà establir un calendari amb la previsió d’hores que es dedicaran a cada participant. Aquesta previsió 
haurà de ser flexible, per tal d’adequar-se a les circumstàncies laborals i a la realitat de cada persona. 
Les sessions es realitzaran  sempre dins de l’horari laboral. Així mateix, caldrà emetre un informe de 
seguiment per a cada una de les persones participants que haurà d’estar a disposició del Servei Públic 
d’ocupació de Catalunya per a la seva verificació. 
 
La tasca de l’actuació d’acompanyament la podrà realitzar el personal tècnic de l’entitat beneficiària o 
personal contractat específicament pel programa. La durada del seu contracte estarà vinculada a la 
durada dels contractes realitzats, sense perjudici de les tasques prèvies i posteriors que haurà de 
realitzar d’acord a la Guia de prescripcions tècniques del programa, i la seva retribució serà d’acord al 
conveni col·lectiu de l’entitat.  
 
Les tasques de seguiment a realitzar són: 
 

- Participar en el procés de selecció i contractació de les persones participants 
- Realitzar sessions de suport  i d’acompanyament en el procés d’integració laboral 
- Seguiment i supervisió de l’experiència laboral de la persona participant durant tot el període 

d’execució del programa. 
- Estratègies de transició al mercat de treball ordinari 

 
 
Quart.- L‘Ordre TSF/150/2018 estableix a la base 3 que, poden sol·licitar subvenció del programa 
Enfeina’t 2018, els ajuntaments de municipis de més de 30.000 habitants per la demarcació de 
Barcelona, de més de 25.000 per la demarcació de Girona, de més de 30.000 a Tarragona, de més de 
12.000 a Lleida i de més de 20.000 a Terres d’Ebre. 
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Excepcionalment, també poden sol·licitar subvenció les entitats locals amb un àmbit territorial que no 
coincideixi amb els anteriors, que abastin un territori d’intervenció supralocal de 30.000 habitants a les 
demarcacions de Barcelona, Girona i Tarragona, de més de 20.000 a Lleida i Terres d’Ebre, i que 
presentin un document de planificació estratègica en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local 
concertat amb altres agents del territori objecte d’actuació.  
 
Cinquè.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat va oferir als ajuntaments que no podien accedir 
directament a la sol·licitud del programa Enfeina’t cobrir necessitats municipals mitjançant la prestació de 
serveis gràcies a la contractació de persones participants en el programa Enfeina’t, per tal de poder 
dissenyar la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
 
Gràcies a aquest sondeig i en aquest marc, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va sol·licitar una 
subvenció per al programa Enfeina’t 2018 al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en data 15 
d’octubre de 2018, per un import total de 686.370,39 euros , d’acord a la següent distribució de 
contractes i línies d’actuació: 
 
Línia d’Experiència professional: 
 

Ocupació 
Grup de 
cotitzaci

ó 
Categoria 

Durada 
del 

contracte 

Nombre de 
persones a 
contractar 

Auxiliar 
administratiu/va 

7 
Personal administratiu,especialista,no qualificat 

12 18 

Auxiliar 
administratiu/va 

7 
Personal administratiu,especialista,no qualificat 

6 2 

Peó/na manteniment 10 Personal administratiu,especialista,no qualificat 12 1 

Administratiu/va 5 Personal administratiu,especialista,no qualificat 12 1 

Tècnic/a auxiliar 5 Personal administratiu,especialista,no qualificat 12 1 

Tècnic/a mig 2 Personal tècnic 12 2 

 
- 21 contractes de 12 mesos de personal administratiu, especialista i no qualificat: 

555.924,81 euros. 
- 2 contractes de 12 mesos de personal tècnic: 66.339,00 euros 
- 2 contractes de 6 mesos de personal administratiu, especialista i no qualificat: 26.472,60 

euros 
 
Línia d’actuació d’acompanyament a la contractació i la inserció: 37.633,98 euros 
 
 
Sisè.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat per cobrir i donar resposta a necessitats municipals dels 
ajuntaments que han sol·licitat la prestació de serveis ha dissenyat tres projectes comarcals Aquests 
projectes són: 
 

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

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

3. Projecte comarcal d’assessorament i suport tècnic en serveis municipals  i supramunicipals 
(personal tècnic i personal auxiliar tècnic). 
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Setè.- En data 19 de desembre de 2018 el SOC ha notificat al Consell Comarcal del Baix Llobregat la 
Resolució d’atorgament del programa Enfeina’t 2018. 

 

D’acord a aquesta resolució la subvenció aprovada ha estat de 469.086,07 euros, amb el següent detall 
per línies d’actuació: 

 

Línia d’Experiència professional: 
 

Ocupació 
Grup de 
cotitzaci

ó 
Categoria 

Durada del 
contracte 

Nombre de 
persones a 
contractar 

Auxiliar 
administratiu/va 

7 
Personal administratiu,especialista,no qualificat 

12 12 

Auxiliar 
administratiu/va 

7 
Personal administratiu,especialista,no qualificat 

6 1 

Peó/na manteniment 10 Personal administratiu,especialista,no qualificat 12 1 

Administratiu/va 5 Personal administratiu,especialista,no qualificat 12 1 

Tècnic/a auxiliar 5 Personal administratiu,especialista,no qualificat 12 1 

Tècnic/a mig 2 Personal tècnic 12 1 

 
- 15 contractes de 12 mesos de personal administratiu, especialista i no qualificat: 

397.089,15 euros. 
- 1 contracte de 12 mesos de personal tècnic: 33.169,50 euros 
- 1 contracte de 6 mesos de personal administratiu, especialista i no qualificat: 13.236,30 

euros 
 
Línia d’actuació d’acompanyament a la contractació i la inserció: 25.591,12 euros 
 

 
Vuitè.- El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya subvencionarà la quantia següent per a cadascuna de 
les tipologies d’accions que contempla el programa:  
 

• Per a l’actuació d’experiència laboral, el SOC subvencionarà la despesa elegible del cost salarial 
dels contractes laborals subscrits, de salari base i pagues extraordinàries, d’acord al conveni de 
l’entitat beneficiària contractant.  I estableix un màxim per categoria professional en funció de la 
duradsa del contracte laboral de 6, 9, o 12 mesos: Per  personal tècnic s’estableix un import màxim 
de  33.169,50 euros per a contractes de durada de 12 mesos, de 24.877,13 euros per a contractes 
de 9 mesos i de 16.584,75 euros per a contractes de 6 mesos. Per al personal administratiu, 
especialista i no qualificat s’estbleix un import màxim de 26.472,61 euros per a contactes de 12 
mesos, 19.854,45 euros per a contractes d e9 mesos i de 13.236,30 euros per a contractes de 6 
mesos.  
 

D’acord a la base 9 de l’Ordre TSF/150/2018, també seran subvencionables les despeses salarials i 
de Seguretat Social durant els períodes d’incapacitat laborals de les persones participants 
contractades, sempre i quan estiguin suportades pel Consell Comarcal i no estiguin subjectes a 
compensació per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social, a excepció d’aquelles 
despeses no subvencionables relacionades a la base 12 de l’Ordre. 
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• Per a l’actuació d’acompanyament a la contractació i la inserció s’estableix un import màxim de 
45.160,78 euros (amb una ràtio de 30 participants), incrementat en un 10 per cent per altres 
despeses directes i un 15 per cent per despeses indirectes. 
 

D’acord a la base 9 de l’Ordre TSF/150/2018, les despeses de personal subvencionades per aquesta 
actuació, inclouen les retribucions salarials de salari base i quotes empresarials a la Seguretat Social 
de la persona tècnica contractada, a excepció d’aquelles despeses no subvencionables  
relacionades a la base 9 apartat  9.3 de l’Ordre. 

 
Novè.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat va presentar i oferir els serveis que recullen aquests 
projectes comarcals als ajuntaments de la comarca, que d’acord a la base 3 de l’Ordre TSF/150/2018, de 
3 de setembre i de la Resolució TSF/2148/2018, de 12 de setembre, no poden directament sol·licitar 
subvenció. 
 
Els ajuntaments interessats en la prestació de serveis han fet arribar al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat una petició on s’indica quin servei estan interessats que es desenvolupi en el seu municipi.  
 
En el cas de l’ajuntament d’Abrera aquesta petició es va aprovar per decret d’alcaldia número 2018-1340 
de dia 8 d’octubre de 2018. 
 
A partir d’aquest oferiment, la petició de prestació de serveis realitzada pels ajuntaments ha estat la 
següent: 
 

Projecte comarcal Ajuntaments on es prestarà 
1. Projecte comarcal de suport administratiu i 

en l’atenció directa al públic. 
Abrera, Begues, Collbató, Corbera de Llobregat, 
Pallejà, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la 
Barca, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de 
Llobregat,  

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

Collbató, La Palma de Cervelló, Sant Climent de 
Llobregat i Vallirana 

3. Projecte comarcal d’assessorament i suport 
tècnic en serveis municipals  i 
supramunicipals. 

Begues, Corbera de Llobregat i Sant Climent de 
Llobregat , 

 
 
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest Conveni que subscriuen amb 
les següents, 
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre l’ajuntament 
d’Abrera i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la realització del Programa Enfeina’t 2018, 
regulat per l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre. 
 
SEGONA.- En data 21 de desembre de 2018 el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha donat inici al 
programa Enfeina’t 2018, amb l’actuació de selecció del personal a contractar i ha presentat les ofertes 
de feina a l’Oficina de Treball del SOC. 

 
TERCERA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat prestarà els serveis següents al municipi d’Abrera, 
d’acord a la petició formulada per l’ajuntament d’Abrera. 
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Realitzar tasques d’atenció al públic i tasques de suport administratiu a diferents departaments o àrees, i 
en general, arxiu i classificació de documents, suport en els procediments administratius en general, 
manteniment de bases de dades, elaboració de documentació administrativa, facilitar informació i 
atendre a altres persones, usuaris, proveïdors,  i en general qualsevol tasca administrativa vinculada. 
 
QUARTA.-  Per a la prestació del servei sol·licitat per l’ajuntament d’Abrera el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat utilitzarà un total d’1 persona que dedicarà el 100% de la seva jornada laboral a desenvolupar 
els serveis sol·licitats. 
 
Auxiliar administrativa 12 mesos. 
 
CINQUENA.-  L’ajuntament d’Abrera com a contraprestació econòmica per la realització dels serveis que 
farà el Consell Comarcal del Baix Llobregat haurà d’abonar la quantitat de 2.663,35 euros  
 
Aquest import inclou: 

- El cost de prevenció de riscos laborals: formació, visita de coordinació i seguiment de la mútua i 
el reconeixement mèdic: 160€ per contracte. 

- La diferència del cost laboral de la persona contractada amb la subvenció rebuda: 1.315,31€.  

- Indemnització per finalització de contracte: 697,75 €.  

-  La part proporcional del cost salarial (salari, S. Social empresarial i el cost per 
desplaçaments) corresponents a la tècnica d’acompanyament i suport  contractada (12 mesos i 
jornada 75%). Que és un import de 490,29 € per contracte. 

 
L’ajuntament d’Abrera realitzarà el pagament d’aquests 2.663.35 €  abans del 31 de maig de 2019. 
 
SISENA.-  L’Ajuntament d’Abrera es farà càrrec de les despeses que no siguin acceptades en la 
justificació econòmica que el Consell Comarcal del Baix Llobregat realitzarà al Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya un cop finalitzat el projecte, o qualsevol altre que es generin durant l’execució del programa 
i que el Programa no subvencioni. 
 
Un cop el Consell Comarcal del Baix Llobregat aprovarà la liquidació econòmica del present conveni de 
col·laboració un cop transcorregut un temps suficient com perquè el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya hagi verificat la justificació econòmica realitzada, per si s’escau assignar alguna despesa més 
no prevista i/o no acceptada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 
Amb aquesta liquidació econòmica el Consell Comarca del Baix Llobregat   justificarà a  l’ajuntament  
d ’Abrera les despeses efectuades i notificarà si cal abonar un import superior a l’aportació realitzada o 
bé li serà abonat aquella part no justificada. 
 
SETENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat serà l’entitat responsable de realitzar la justificació 
econòmica i tècnica de les actuacions davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Disposarà de 
dos mesos des de la finalització del programa per justificar la correcta realització de les actuacions i les 
despeses generades. 
 
La justificació de les despeses es farà mitjançant el procediment previst a l’Ordre  TSF/150/2018, de  3 
de setembre i la Resolució TSF/2148/2018, de 12 de setembre. 
 



  

42 
 

VUITENA.- Les despeses que s’originen per a la gestió del programa Enfeina’t, regulat per l’Ordre 
TSF/150/2018 i Resolució TSF/2148/2018, són les que es detallen a continuació i que estan dins del 
pressupost de despeses del Consell Comarcal per a l’any 2019:  
 
Partida 2410.12047 – Ret. Persona Enfeina’t SOC035/18/000051  
Partida 2410.16047 – Seg. Social Enfeina’t  SOC035/18/000051 
Partida 2410.22447 – Asseg. Enfeina’t SOC035/18/000051 
 
Més les partides que s’habilitin per al 2020 per aquelles contractacions que s’allarguin dins d’aquella 
anualitat i que s’habilitaran un cop s’aprovi el pressupost de despesa d’aquell exercici pressupostari. 
 
NOVENA.- L’Ajuntament d’Abrera actuant com a entitat col·laboradora del programa Enfeina’t que 
gestiona el Consell Comarcal del Baix Llobregat s’obliga a:   
 

- Posar a disposició del programa les instal·lacions i espais necessàries per al 
desenvolupament de les accions de seguiment, suport i acompanyament de les persones 
que desenvolupin els serveis que es presten al seu municipi. 

 
- Proveir del material, el vestuari i els elements de seguretat i salut laboral necessaris a les 

persones que executaran els serveis i que han estat contractades en el marc del projecte 
Enfeina’t 2018, necessaris segons els riscos als quals s’exposen en la seva activitat laboral. 

 
- Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest Conveni hauran de ser 

senyalitzades conforme es determinen a la corresponent normativa reguladora del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i d’acord a la 
Base 31 de l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre. 

 
- Treballar coordinadament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a assolir els 

objectius que s’han fixat per al desenvolupament del Enfeina’t 2018. Així com també vetllar 
per què la realització de les accions, el seu contingut, la seva metodologia i la seva 
temporalització s’adeqüin a la normativa que regula la realització d’aquestes accions. 

 
- Els responsables tècnics del projecte per part de l’ajuntament d’Abrera  i del Consell 

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

 
- De la mateixa manera, les entitats es comprometen a respondre solidàriament de les 

responsabilitats pecuniàries derivades de l’incompliment d’aquesta clàusula, excepte en el 
cas que la responsabilitat derivi exclusivament per l’actuació negligent de l’entitat 
contractant.  

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

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

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

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

- El certificat de lliurament d’EPIS (equips de protecció individual) de cada persona 
treballadora amb els equips de protecció individual necessaris segons els riscos als quals 
s’exposa en la seva activitat laboral. 

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

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

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

- Alta a la seguretat social. 

- Avaluació de riscos laborals específics o relacionats al servei a prestar. 

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

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

DOTZENA.- Ambdues parts s’obliguen a mantenir la confidencialitat sobre els assumptes dels quals 
tinguin coneixement per raó del present conveni, i no en poden donar difusió sense l’autorització 
expressa i per escrit de l’altra part. La revelació de la informació confidencial, per part de qualsevol de les 
parts, podrà donar lloc a les responsabilitats corresponents. 

Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés, únicament dins del 
marc d’aquest conveni. 

D’altra banda, i en les comunicacions que es realitzin entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
ajuntament d’Abrera en relació amb dades de caràcter personal o especialment protegides, ambdues 
parts actuaran de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, la Llei orgànica 3/2018, 
de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals i la resta de normativa que sigui 
d’aplicació.  

Ambdues parts, com a corresponsables del tractament de les dades dels usuaris del projecte “Enfeina’t 
2018”, es comprometen a complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal en les tasques que tinguin atribuïdes en virtut d’aquest Conveni. 

Ambdues parts certifiquen haver implementat les mesures tècniques i organitzatives recollides 
necessàries per tal de garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter objecte de tractament i 
evitar la seva alteració, pèrdua i/o accés no autoritzats. 

Ambdues parts són coneixedores que les dades personals aquí contingudes així com les derivades de la 
gestió d’aquest conveni seran tractades per ambdues parts amb l’única finalitat d’executar les tasques i 
assolir els objectius recollits en aquest conveni. Les dades es conservaran d’acord amb els terminis 
establerts al marc normatiu regulador dels serveis de les entitats signants i no seran cedides a tercers 
excepte obligació legal.  Ambdues parts podran, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant escrit, dirigit a: 

- Per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat a gestiodades@elbaixllobregat.cat o al seu Delegat de 
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Protecció de Dades, Microlab Hard S.L. a ccbll@dpo.microlabhard.es  

- Per part de l’entitat/ajuntament d’Abrera  a informacio@ajuntamentabrera.cat o al 
seu Delegat de Protecció de Dades: Diputació de Barcelona a dpd.ajabrera@diba.cat 

En cas de disconformitat amb el tractament també tenen dret a presentar una reclamació davant 
l’Autoritat de Protecció de Dades competent (apdcat.gencat.cat). 
 
TRETZENA.- El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva interpretació i 
desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu. 
 
Les parts es comprometen a respectar la normativa específica vigent relativa a les actuacions que s’han 
de desenvolupar i en tot allò no regulat aquest conveni, serà d’aplicació l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de 
setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al 
programa Enfeina’t. 
 
CATORZENA.-  La vigència d’aquest conveni serà des de la seva signatura i fins a la data de finalització 
del projecte Enfeina’t, que es desenvolupa fins al proper 19 de febrer de 2020. 
 
QUINZENA.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que 
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu.  
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:  
-       Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
-       Per mutu acord de les parts signatàries. 
 
SETZENA.- En cas que sorgeixen discrepàncies en la interpretació o execució del present conveni seran 
resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries i, en darrera instància, atesa la naturalesa 
administrativa del present conveni, seran resoltes pel jutjat de l’ordre jurisdiccional administratiu que 
correspongui. 
 
I en prova de conformitat de tot el que s’ha convingut les parts signen el present conveni, per triplicat 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data  expressats a l’encapçalament. 
 
 
Josep Perpinyà i Palau     Jesús Naharro Rodríguez 
President      Alcalde 
Consell Comarcal del Baix Llobregat   Ajuntament d’Abrera 
 
 
 
 
 
Lluís González Roig     Oscar Buxeres Soler 
Secretari accidental     Secretari/Secretària 
Consell Comarcal del Baix Llobregat   Ajuntament d’Abrera 

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

SV3. Expedient: 9685/2018. Acceptació d'ajuts econòmics en el marc del 
Programa complementari de millora de l’ocupabilitat  2019 de la Diputació de 
Barcelona – 2a edició  

 
 El 29 de novembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar un dictamen amb número de registre 561 sobre "Aprovar el Programa 
complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020, el seu règim regulador i la 
concessió d'ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,  
notificat a aquest Ajuntament per Registre d’entrades núm. 2018-E-RC-12706 de 
data 20/12/2018 de Diputació de Barcelona. 
 
En data en data 22 de gener la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera, va 
adoptar l’acord d’acceptació de la subvenció la de millora de l’ocupabilitat 2019-2020, 
amb la següent línia d’actuació:  
 
Línia de suport a l’ocupació local (línia 1): 

a. Suport als Plans Locals d’Ocupació  44.466,53€  
c. Ajuts a la contractació laboral   37.881,87€  

TOTAL:  82.348,40€ 
 
L’11 d’abril de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat 
dictamen amb número de registre 148 sobre "Aprovar el Programa complementari de 
millora de l'ocupabilitat 2019 (2a edició)”, en el marc del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” 
 
En data 30 d’abril de 2019 es rep mitjançant registre d’entrada núm. 2019-E-RC-
4408, notificación del dictamen de la concessió de l’ajut econòmic de la Diputació de 
Barcelona, on s’estableix:  
 
Ens: Ajuntament d’Abrera 
NIF: P0800100J 
Línia de suport: Suport a la millora de l’ocupabilitat (línia 1) 
Codi XGL:19/X/272761 
Import total concedit: 61.317,52€ 
Aplicació pressupostària: G/30101/24100/46262 
 
El Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 consta de dues 
línies d’actuació: 
 

• Línia 1 de suport a l’ocupació local: té per finalitat donar suport als ens locals 
per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació tant de forma 
preventiva com pal·liativa, a través de tres modalitats de suport: 

 
a) Suport als Plans Locals d’Ocupació 
b) Suport a la formació 
c) Ajuts a la contractació laboral 
 

Aquestes tres modalitats de suport es troben interrelacionades i correspon a cada 
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entitat local beneficiària, amb plena flexibilitat i autonomia, decidir com combinar-les 
i com distribuir l’import entre elles. Aquesta distribució l’haurà de comunicar a la 
Diputació de Barcelona en el moment de l’acceptació. 

 
• Línia 2 de dinamització econòmica dels petits municipis: adreçada  

específicament als municipis de fins a 1.000 habitants que no puguin destinar 
l’ajut concedit en cap de les tres modalitats de suport de la línia 1 per recolzar 
les petites inversions en infraestructures i equipaments locals, així com 
assegurar una continuïtat en la prestació dels serveis públics locals. 

 
El nou programa, igual que l’anterior, preveu afavorir la contractació i/o nomenament 
de persones aturades, considerant com a tals aquelles que no estiguin 
desenvolupant una activitat laboral i que es trobin en situació de cerca activa de 
feina. En aquest sentit, es garanteix la cobertura del cost laboral que assumeixin els 
destinataris per a la contractació o nomenament de persones, de manera que no es 
generin costos ni despeses addicionals.  
 
Un cop valorades les modalitats de suport de la línia 1, es proposa acceptar l’ajut 
atorgat amb la següent distribució: 
 

• Línia 1 de suport a l’ocupació local:    TOTAL: 61.317,52€ 
 
a) Suport als Plans Locals d’Ocupació       61.317,52€  

 
La Diputació de Barcelona abonarà als ens destinataris una primera bestreta 
corresponent al 75 % de l’import total concedit en els termes de l’article 26 del règim 
regulador, si es presenta l’acceptació expressa fins el 16 de setembre de 2019, 
d’acord amb el model normalitzat. El pagament es realitzarà quan l’ens presenti la 
referida acceptació expressa. En cas de no presentar-la dins el termini establert, el 
fons s’entendrà acceptat tàcitament però s’haurà de pagar prèvia justificació de les 
despeses. 
 
Atès l’informe tècnic favorable PE 41/2019 de data 13 de maig 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.-  Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc 
del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició) del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per import de 61.317,52€ €, que aniran a les 
partides de despeses: 
 
929 13102 Retribucions bàsiques personal laboral te mporal Pla d’ocupació . 
41.082,73€ capítol 1 
 
929 16002 Seguretat Social personal laboral tempora l Pla d’ocupació. 
20.234,79 € capítol 1 
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, i comunicar-lo als 
Serveis Econòmics d’aquest ajuntament. 
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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. 
 
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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